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I УСЛOВИ РAДA ШКОЛE 

Образовно-васпитна делатност обављана је у школској згради површине 4552 м2 и у 
школском дворишту површине 17273м2. 

У циљу ствaрaњa штo бoљих услoвa рaдa у шкoли, у тoку шкoлскe 2021/2022. гoдинe 
извршeнe су нeoпхoднe припрeмe: 

- Усвojeн je рaспoрeд чaсoвa, oбeзбeђeн стручaн кaдaр, усвojeн Гoдишњи план рaдa 
шкoлe. 

- Савет родитеља и школски одбор су доносили одлуке и давали сагласности у вези са 
начином организовања безбедности у школи. Савет родитеља учествује у финансирању 
дневног обезбеђења ученика. 

- Сарадња са МУП-ом је редовна и задовољавајућа. Школски полицајац био је присутан и 
ангажован сваког дана. Полицајац и школски чувар су у сарадњи са управом школе 
пратили свакодневну ситуацију у просторијама школе и дворишту. 

- Школа је у потпуности поступала по протоколима за спровођење безбедносних и 
епидемиолошких мера на основу Упутства о мерама заштите здравља ученика и 
запослених за основне и средње школе. 

- Здрaвствeнa зaштитa ученика континуирано сe oдвиjaлa прeкo Дома здравља Звездара, 
систeмaтским прeглeдимa ученика.  

- Школа је наставила сарадњу са Мобилним тимом ОШ „ Бошко Буха“ 

- Школа је сарађивала и са Дечијим савезом Звездара и другим основним школама. 

- Секретаријат за образовање и дечију заштиту обезбедио је личне пратиоце за пет 
ученика наше школе који раде по ИОП2. 
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II КАДРОВИ 

Преглед квалификационе  структуре 

Квалификациона структура радника у школи задовољава прописани норматив и настава је у 
потпуности стручно заступљена. 

Радници изван наставе испуњавају потребне услове, па школа нема кадровских проблема. 

У школи је укупно запослено 72,18 радника, од тога у настави 51,68 . Изван наставе запослено 
је 20,50 радника. 

Број извршилаца 

Члaн 54. 

У школској 2021/2022.години у Школи је сходно Стручном упутству Министарства просвете о 
формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 
2021/2022.годину и Правилнику о критеријумима и стандардима за финансирање установа 
која обавља делатност основног образовања и васпитања  утврђен следећи број извршилаца: 

 

Радна места Број извршиоца 

Наставника разредне наставе 16 

Наставник у продуженом боравку 6 
Наставник предметне наставе: 

Српски језик 3.80 

Немачки језик 1.78 

Енглески језик 3.40 

Ликовна култура 1 

Музичка култура 1 

Техничко и информатичко образовање  

Техника и технологија 3,10 

Историја  1,40 

Географија 1.40 

Математика 3,55 

Биологија 1.60 

Физика 1,20 

Хемија 0,80 

Физичко васпитање  

Физичко и задравствено васпитање 2,40 

Изабрани спорт  

Цртање, сликање, вајање  

Хор  

Верска настава 1 

Грађанско васпитање 0,65 
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Информатика и рачунарство 1,60 

Директор  школе 1 

Помоћник директора 0,50 

Стручни сарадник - Педагог 1 

Стручни сарадник - Психолог 1 

Педагошки асистент 1 

Секретар установе 1 

Дипломирани економиста за финансијске и 

рачуноводсвтвене послове 

1 

Референт за правне, административне и 

кадровске послове 

0,50 

Благајник 0,50 

 Домар/мајстор одржавања 1 

Библиотекар 1 

Кафе куварица/Сервирка 1 

Чистачице 10 
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III OРГAНИЗAЦИJA РAДA У ШKOЛИ 

 

БРOJНO СTAЊE УЧEНИKA 

На почетку школске године укупно је било 32 одељење од првог до осмог разреда и укупно 
804 ученика (380 девојчицe и 424 дечака). Промена броја ученика је била уобичајна и није 
изискивала промене у организацији рада. У млађим разредима било је 16 одељења, а у 
старијим 16 одељења. На крају школске године било је 805  ученика. 

 

OРГAНИЗAЦИJA РAДA 

Педагошки  колегијум  и Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе донео је  предлог 
за организацију  рада у школској 2021/2022. години који је усвојило Наставничко веће: 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА ПО ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ЗА РАД У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА Covid-
19  

 

I. ПРИПРЕМЉЕНОСТ ЗА РАД У ПОГЛЕДУ ЗДРАВСТВЕНО-ХИГИЈЕНСКИХ УСЛОВА  

У складу са препорукама за превенцију covid-19 у  школској средини   предвиђене су  посебне 
мере у објекту школе  које се односе на следеће:   

Школа је обезбедила услове и средства за:   

1) Редовно прање руку водом и сапуном и/или дезинфекцију руку дезифицијенсима на бази 
70% алкохола;    

Редовно чишћење школске средине (површине: простора, предмета и опреме); 

Редовну набавку основног потрошног материјала за спровођење хигијенско-санитарних 
поступака; 

Редовну проверу функционалности уређаја за снабдевање пијаћом водом, санитарних  
уређаја  уређаја за   хигијену и њихово редовно одржавање; 

Редовно проветравање свих просторија где бораве ученици, наставно и ненаставно 
особље; 

Редовно уклањање отпада на безбедан начин, уз коришћење опреме за личну заштиту 

2) Едукацију ученика, наставног и ненаставног особља и родитеља о мерама превенције 
ширења COVID-19. 

3) Организовано  је  коришћење  тоалета  тако  да  у  тоалет  улази онолико  деце  колико        
има кабина, а да се испред  тоалета  чека  у  реду  са  одржавањем  физичке   дистанце од  
најмање 1м. 
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4) На вратима школе истакнуто упозорење особама које доводе ученике у школу д а  не 
улазе у школску зграду, већ прате ученике до улаза у школску зграду  где ученике 
млађег узраста преузима дежурни учитељ/наставник. 

5) На свим улазима у школу и на излазу из сале за физичко постављена дезинфекциона 
средства на бази 70% алкохола.  На свим уређајима за прање руку   који постоје у 
тоалетима и учионицама  редовно се допуњу је  течни сапун.  

6) Редовно се проверава функционалност  уређаја за прање руку - исправност  славина и 
чесми .  Најмање једном дневно  вршиће се  провера  уређаја  за  водоснабдевање, 
санитацију и хигијену. Више пута у току дана, по два пута у свакој смени после сваког 
одмора, провераваће се  снабдевеност потрошним материјалом и допуњаваће  се   по 
потреби.  

7) Проверавани су и уређаји и инсталације за водоснабдевање, санитацију и хигијену 
(славине, лавабои, WC шоље, водокотлићи).  

8) Обављало се  чишћење пре почетка рада школе и свакодневно,( минимум два пута  
дневно, односно за време великих одмора и између смена). 

Дезинфекција заједничких предмета који се често додирују вршила се неколико пута 
дневно (клупа ,столица ,тастаура..) 

9) Обезбеђена је   снабдевеност основним потрошним материјалом за одржавање хигијене  
према обиму потрошње, а то су   сапун, тоалет папир, убруси за једнократно коришћење, 
кесе за канте за смеће, средства за чишћење, дезифицијенси на бази 70% алкохола и 
производи за чишћење. 

10) Састављен  је  план  редовне  провере  функционалности  са јасно  одређеним 
активностима, специфичним улогама, задацима, распоредом и буџетом за дневно 
одржавање, чишћење и поправке. Одређено је лице  које  ће пратити   и редовно  
спровођења  плана.  

11)  Обезбеђен је довољан број маски за лица запослена у школи.  

12)  Исхрана ученика у школи је организована тако да: 

- оброци  се  служе у трпезарији ,  

- пре служења обрисане су  алкохолом површине на којима се храна служи,  

- деца перу руке пре јела,  

- деца за столовима седе на удаљености од најмање 1,5  метра 

- деци се наглашава да међусобно не деле храну и прибор за исхрану.  
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II. МОДЕЛ НАСТАВЕ  ПО КОЈЕМ ЈЕ ШКОЛА РАДИЛА 

Школа је шк. 2021/22. год започела по I моделу наставе. За све ученике првог и другог 
циклуса обавезна настава као и остали облици образовно-васпитног рада организују се према 
усвојеном распореду часова за све ученике у одељењу истовремено непосредно у простору 
школе. Час траје 45 минута, свако одељење има своју учионицу, ученици током малих  
одмора нису мењали учионицу осим када имају часове физичког васпитања и Техничког и 
Информатичког образовања. Друго полугодиште школа започиње наставу по 1. моделу за 
ученике од 1. до 4. разреда, а по 2. моделу за ученике од 5. до 8. разреда. који подразумева 
поделу ученика на А и Б групу. Једна група- непосредан рад у школи, док друга прати онлајн 
наставу од куће у реалном времену преко гугл учионице. Час траје 45 минута.Затим, после 
пролећног распуста, када је дошло до бољих епидемиолошких услова, прелазимо на основни, 
1.модел а ученици од 5.до 8. на кабинетску наставу. 

Школа  се приликом организације и реализације наставе у потпуности придржавала 
актуелних препорука и мера надлежних институција и спроводила мере стратегије 
ублажавања ризика. 

Одлука о моделу организације наставе доносила се на основу сагледавања карактеристика 
епидемије и обухвата вакцинацијом, према процени територијално надлежног 
института/завода за јавно здравље, на нивоу града/општине и могућности школе да примени 
прописане превентивне мере, према процени руководства школа у сарадњи са надлежном 
школском управом.   

Школа је о промени модела организације обавештавала ученике, родитеље, односно друге 
законске заступнике ученика и запослене петком најкасније до 12 часова. 
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IV ИЗВЕШТАЈ РУKOВOДEЋИХ И СТРУЧНИХ OРГAНА 

ШKOЛE 

 

ДИРEKTOР 

Извештај о раду директора школе усвојен је као посебан документ на седници Школског 
одбора. 

 

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

1. РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ 

Развој културе учења 

 У току периода обухваћеног  овим извештајем  извршена је подела бесплатних уџбеника 
које је обезбедило Министарство просвете у оквиру  пројекта -  Бесплатни 
уџбеници(уџбеници подељени 30.6.на дан поделе сведочанстава) 

 Обезбеђена су наставна  средства и литература неопходне за рад наставника; 

 Учешће у организацији пројекта „ Беотаблет“ 

 Обезбеђено је стручно  усавршавање  наставника праћењем  реализације плана стручног 
усавршавања свих запослених и систематским праћењем  резултата рада у сарадњи са 
Тимом за стручно усавршавање и Педагошким колегијумом; 

 Организован је „рад на даљину“ преко дигиталних платформи- Гугл учионице.Због 
ситуације изазване пандемијом ковид 19 школа је повремено наставу изводила 
електронским путем( у зависности од броја заражених у одељењима, поједина одељења 
су прелазила на онлајн наставу у трајању од 10 дана). Друго полугодиште је за ученике 
5.до 8.разреда почело комбинованим моделом наставе.  

 Међународна сарадња- посета словеначкој школи „Сладки Врх“, изостала је због 
новонастале ситуације 

 Организација општинског такмичења „ Књижевна олимпијада“-19.2.2022. 

 Организација „ Мислише“-10.3. 
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Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика 

Упознавање  са планом рада и активно учешће у Тиму за заштиту деце од  насиља(од ове 
школске године члан сам Тима за заштиту деце) 

 Јачање  Спољне заштитне мреже, упознавање са планом рада кроз заједничке састанке и 
редовном сарадњом са ДЗ Звездара, Центром за социјални рад, Црвеним крстом Србије  
и Министарством унутрашњих послова. 

 Oрганизација дежурства наставника са посебним акцентом на епидемиолошку ситуацију 
која се спроводила током наставе , израда распореда дежурних наставника. 

 Програм „Основи безбедности деце“, уведен  у школе од септембра 2017, на основу 
Протокола о сарадњи Министарства просвете и Министарства унутрашњих послова  се 
поново реализовао у другом полугодишту).  

 Организовала сам  предавања у сарадњи са МУП-ом и одељењским старешинама 4.и 
7.разреда: 

 9.3.2022. је одржано предавање за ученике 7.разреда „ Малолетничка деликвенција-
вршњачко насиље“  

 21- 28.3.2022. одржана су предавања за ученике 4.разреда-Основи безбедности деце. 

 Сарадња са организацијом "Дечје срце" ангажовање и праћење рада личних пратилаца. 

  Редовни послови: Проверавање исправности и сигурности спортских реквизита ; 
евиденција о исправности и хигијени тоалета, свлачионица и целокупног простора школе 
и школског дворишта у сарадњи са помоћно- техничким особљем. С обзиром на 
епидемиолошку ситуацију , ови послови су свакодневно праћени. 

 Обављање посла задужене особе за спровођење епидемиолошких мера у школи( 
ношење маски и осталих мера заштите и хигијене) 

 Сарадња са Заводом за јавно здравље и докторком Мајом Врачарић-обавештавање о 
зараженим ученицима, наставницима и ненаставнмм особљу.Недељно извештавање у 
«Доситеју» о броју ученика који су на онлајн настави, у изолацији, или КОВИД 
позитивним.  

Развој и осигурање квалитета наставног и васпитног процеса у школи 

 Редовно праћење  и упознавање  Наставничког већа са свим новинама и изменама 
Закона и правилника .  

 Редовно праћење  рад  ментора -наставника и приправника.  

 Подстицање  наставника за напредовање у струци и стицање звања . 

 Праћење  укључивања ученика у неке од  слободних активности, конституисање 
ученичких организација и заједница 

 Подстицање и праћење припреме за такмичења, конкурсе и смотре у организацији 
Министарства просвете 
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 Посебно праћење рада у формираним Гугл учионицама-за време онлајн наставе  

 Организација излета за ученике( 23.5-3.6) 

 Организација пробног(25.3.и 26.3.2022.) и завршног испита(27,28,29.6.2022.) 

Обезбеђење инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу 

 Обезбеђени су просторни и технички услови за рад са децом са посебним потребама,у 
сарадњи са родитељима и другим институцијама. Посебно се пратио рад на Гугл 
учионици са овом децом. 

 Праћење редовне  израде  педагошких профила ученика, израде се  ИОП-и, који се 
усвајају на Педагошком колегијуму и прати  се њихова реализација. 

 Редовно праћење  примене индивидуализације и диференцијације у настави. 

 Сарадња са мобилним тимом ОШ "Бошко Буха " кроз редован рад дефектолога, 
логопеда и специјалног педагога. 

 Израда Плана транзиције за прелазак ученика из 4. у 5. разред  

Праћење и подстицање постигнућа ученика 

 Редовно праћење  реализацију редовне, допунске, додатне наставе и секција у току 
школске године. 

 На Педагошком колегијуму  разматрани су  резултати  иницијалног тестирања и усвајен је 
предлог мера за побољшање резултата ученика.  

 На Педагошком колегијуму  и Наставничком већу разматрани су  резултати  завршног  
испита  и усвајен је предлог мера за побољшање резултата ученика 

 Сачињен је план писмених задатака и контролних вежби , а родитеља и ученици су 
упознати  са распоредом писмених провера знања (доступност на сајту и огласној табли). 

 Успеси ученика на такмичењима, конкурсима и смотрама се представљају  на 
Наставничком већу, Савету родитеља, Школском одбору, сајту школе,а  промовисање 
најуспешнијих ученика на паноима школе,на сајту школе и у  школском часопису  "Синђа 
«. Ученици се награђују књима за дан школе. Ове школске године велики број ученика је 
освојио награде на такмичењима и сви су награђени одговарајућим књигама. Одабрала 
сам књиге за награђене и учествовала у њиховој набавци. 

 Добри резултати рада школе промовишу се у  локалној заједници, медијима... 

 

  



ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНОСТИ  
ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ  

ЗА ШКОЛСКУ 2021-2022 

 

16 

 

ОШ „Стеван Синђелић“ 

2. ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

У наведеном периоду који је обухваћен овим извештајем организоване су и праћене 
целокупне активности које су дефинисане Годишњим планом рада школе: 

Планирање рада установе 

 Донет  и усвојен Плана рада школе за нову школску 2021/22. годину (септембар 2021); 

 Израђен Годишњи план рада школе и Полугодишњи извештај о раду школе  

 Израђен програм и плана рада помоћника директора; 

 Израђен  Школски програм за наредни период; 

Организација установе 

 Организација рада заснива се  на основу правилника о систематизацији радних места. 

 Упознавање свих запослених са структуром и организацијом рада установе ( распоред 
часова, распоред ваннаставних активности, распоред Отворених врата, дежурство 
наставника, ритам рада школе, обележавање учионица, списак одељењских старешина и 
предметних наставника...). 

 Постављени су   сви распореди на сајт школе и огласну таблу. 

 Запослени су распоређени  у Тимове и организације у складу са својим компетенцијама, 
интересовањима, доприносу, ангагажовањем у школи и законским обавезама. 

 Одржавају се редовни састанци са координаторима тимова и организација ради 
праћења реализације планираних активности, подршке и помоћи у реализацији 
предвиђених активности. 

 Редовно обавештавам  запослене о свим предстојећим активностима (путем огласне 
табле и е-поште). 

 Планирала сам  реализацију Тематских дана (два до три на нивоу школе), у сарадњи са 
стручним већима 

Сазивање и руковођење седницама Наставничког већа и Педагошког 
колегијума 

 У току периода који обухвата овај извештај помогла сам у припремању  17  седница 
Наставничког већа    у циљу праћења и  унапређивања наставе. Све теме, дискусије и 
одлуке могу се прочитати у записницима са ових састанака, које сам водила. 

 Седнице Наставничког већа употпуњавају стручна излагања директора,  наставника и 
стручних сарадника на различите теме, у циљу едукације и побољшања наставе. 

 Члан сам Педагошког  колегијума који  се  бави свим актуелним питањима и проблемима 
у настави. На Педагошком колегијуму сам одржала тему « Формативно оцењивање». 
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 Координисала сам рад свих стручних, одељењских већа и тимова; присуствовала 
њиховим састанцима; учествовала у раду и доношењу одлука. 

Контрола рада установе 

 Запосленима су дата  јасна правила о томе како се поступа на дежурству, приликом 
одсуствовања са посла, присуствовању Наставничком већу и састанцима тимова. 

 Редовно се сачињава  план  посете часовима , посећујем часове у сарадњи са стручном 
службом, а после часова се врши евалуација и разговор са наставницима у циљу 
побољшања наставе: рационалност и организација часа, комуникација и сарадња, 
корелација и примена знања, начин учења, подстицање ученика 

 Редовно сам пратила рад приправника у сарадњи са педагогом и психологом и 
спроводила поступак за испит за лиценцу 

 Бавила сам  се организацијом и праћењем  менторског рада  

 Остваривала сам редован увид у дневнике рада (ес-дневник) 

 Редовно сам пратила  израду месечних планова и постављала их као задатке на Гугл 
учионицу 

 Пратила сам   динамику и начин оцењивања у складу са правилником о оцењивању. 

 Припремала см  и контролисала  полугодишње извештаје тимова, стручних већа, 
разредних већа  и ђачких организација. 

 Заједнички  сам са директором, стручним сарадницима и члановима Педагошког 
колегијума анализирала  резултате и планирала предузимање мера за побољшање 
успеха. 

 Координисала сам   и контролисала   рад  стручних служби (психолошко-педагошка 
служба,  правно-техничка служба, рачуноводство, помоћно-техничко особље,мобилни 
тим)  у току школске године 

Управљање информационим системом установе 

 Вршило се редовно попуњавања информационог система установе  "Доситеј "у складу са 
Законом и упуствима Министарства просвете и Школске управе. 

  Учествовала сам у попуњавању новог система ЈИСП 

 Спроводи се редовно информисање радника и ученика школе путем информација на 
сајту школе. 

 Комуникација са наставницима обавља се и електронском поштом. 

 Формиране су  гугл учионице Наставничко веће , Педагошки колегијум, Стручна већа, 
Разредна већа и Тимови, као  и вајбер група Педагошки колегијум и Наставничко веће: 
преко ових платформи ова тела су остварила ефикасну комуникацију за рад 
електронским путем.  
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Управљање системом обезбеђења квалитета у установи 

 У септембру извршена анализа резултата Завршног испита на основу статистике Завода 
за вредновање (на седницама Стручних већа, Педагошком колегијуму и Наставничком 
већу) ради унапређења рада школе. 

 Анализирани су  резултати  иницијалног тестирања, и презентовани  (на седницама 
стручних већа, Педагошком колегијуму и Наставничком већу) ради унапређења рада 
школе 

 

3. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

Планирање, селекција и пријем запослених обухвата редовне послове 
праћења: 

 Програм увођења  приправника у посао као саставни део Годишњег плана рада; 

 План посете часовима усклађен са стручним сарадницима. 

Професионални развој запослених 

 Запослени су упознати  са  Правилником о сталном стручном усавршавању и 
напредовању и Каталогом о стручном усавршавању и евентуалним изменама. 

 Стручно усавршавање је усклађено са Годишњим планом стручног усавршавања као и са 
финансијским могућностима установе. 

 Наставници и стручни сарадници којима недостаје број сати стручног усавршавања, 
шаљу се на појединачне семинаре у сладу са Правилником. 

 На седницама Наставничког већа или стручних већа редовно се представљају  сазнања са 
стручног усавршавања и омогућена  је доступност материјала и литературе са семинара 
свим запосленим. 

 Тим за  стручно усавршавање наставника прати и евидентира остваривање стручног 
усавршавања унутар установе и ван ње . Извештаји се редовно подносе директору школе 
и Педагошком колегијуму. Сви наставници и стручни сарадници имају школске досијее о 
стручном усавршавању и поседују личну евиденцију о оствареном и планираном 
стручном усавршавању . Током овог периода  семинаре и стручне скупове су посећивали 
наставници, стручни сарадници, административно особље. Све податке о стручном 
усавршавању прикупља и чува Тим за стручно усавршавање и секретаријат школе. 
Семинари су одржавани углавном електронским путем.  
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Стручно усавршавање помоћника директора: 

1) Образовне неуронауке у школи – пут од науке до праксе-акредитовани вебинар, Група 
Клет Србија, Ранко Рајевић- 1,5 бодова , 2.12.2022. 

2) Формативно учење-акредитовани вебинар-Јасмина Ђелић-1 бод-март,2022. 

3) Selfie 2021-2022,session 2-акредитовани вебинар, МП-29.3.2022.-1 бод 

4) Примена едукативне платформе у раду са ученицима у школи-стручни скуп, В.Миљковић и 
група  Клет-14.12.2021-1 бод 

5) Учешће у раду комисије и организацији Општинског такмичења „ Књижевна олимпијада“-
Друштво за српски језик-19.3.2022. 4 бод 

6) Међународна конференција: Умрежавање образовања-умрежавањем ка квалитету-
међународни скуп, 

7) Центар за учење, едукацију и развој креативности МИНА, Требиње 16.6-19.3.2022. 6 
бодова 

Унапређивање међуљудских односа 

 Лично се залажем и стручно усавршавам као пример свим запосленим. 

 Дајем  подршку тимском раду, пружам  помоћ новозапосленима да се укључе у рад 
школе. 

 Подела задужења и обавеза усклађена  са указивањем поверења у запослене и њихове 
могућности и способности. 

 Мотивација и јавна похвала на свим нивоима 

Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених: 

 Упознавање са Правилником о награђивању. 

 Јавна похвала на Наставничком већу и подршка у унапређењу наставног процеса. 

 Мотивација и подршка у примени иновација. 
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4. РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, ОРГАНОМ 
УПРАВЉАЊА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

Сарадња са родитељима/старатељима 

 Родитељи су упућени  у живот и рад школе кроз упознавање са њиховим правима и 
обавезама. 

 Родитељи имају могућност да се упознају са свим активностима у школи путем сајта 
школе, родитељских састанака, на отвореним вратима. 

 Редовно су  информисани  о резултатима и напредовањима деце на родитељским 
састанцима и отвореним вратима. 

 Родитељи су укључени  у спортске активности, турнире, изложбе, заједничка дружења у 
организацији школе. 

 Ангажовање родитеља у оквиру пројекта Професионална оријентација-родитељ 
презентује своје занимање. 

 Родитељи су иницијатори и учесници  у хуманитарним акцијама. 

 Родитељи су били и организатори појединих пројеката 

 Организован заједнички родитељски састанак родитеља ученика 8.разреда-19.5.2022. 

Управљање административним процесима  

 Поштовање и примена процедура рада установе и вођење прописане документације. 

 Обезбеђивање  ажурног и тачног вођења административне документације и њено 
систематско архивирање, у складу са законом. 

 Писање извештаја који обухватају све аспекте живота установе и презентовање 
надлежним органима установе и шире заједнице 

 

5. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ 

Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа 

 Праћење свих измена релевантних закона и подзаконских аката у области образовања, 
радних односа и управног поступка. 

 Примена законских захтева у процесу управљања и руковођења. 

 Праћење стратегије образовања у Републици Србији. 
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Израда општих аката и документације установе 

 Планирање припреме општих аката школе. 

 Обезбеђивање  услова да општи акти и документација установе буду законити, потпуни 
и јасни онима којима су намењени. 

 Обезбеђивање доступности свих општих аката и документације установе онима којима 
су намењени и другим заинтересованим лицима, у складу са законом. 

Примена општих аката и документације установе 

 Обезбеђење услова за поштовање прописа, општих аката установе и вођење 
установљене документације. 

 Инспекцијски надзори и извештаји о спроведеним мерама.  

 Израда планова за унапређење рада и израда извештаја о спровођењу тражених мера. 

 

6. МАНИФЕСТАЦИЈЕ У ОКВИРУ ШКОЛЕ И САРАДЊА СА ПРЕДШКОЛСКИМ 
УСТАНОВАМА 

- 31.8.2022. свечани пријем првака-приредба у организацији учитеља другог разреда и 
учитеља из боравка 

- сарадња са вртићима-пројекат „Весела азбука“ вртићи Чигра и Кошута-заједничка 
презентација 

- Дечја недеља-прва недеља октобра-ликовни и литерарни радови изложени у школском 
холу,постављен  штанд дечјих права 

- новогодишња спортска такмичења (27.и 28.12) 

- новогодишња честитка за предшколце (видео запис који су направили чланови 
новинарске секције) 

- прослава Светог Саве-због епидемиолошке ситуације није одржана права приредба, 
само сечење колача 

- Дан школе-31.5.2022. пригодна приредба и подела награда 

- Подела сведочанстава-30.6.и 1.7. 

- матурско вече-10.6. 

јул, 2022.        помоћник директора  школе 

         Биљана Пуповић 
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ПСИХOЛOГ И ПЕДАГОГ 

У складу са Правилником о програму рада стручних сарадника, педагог и психолог су на 
основу Годишњег плана рада школе и својих годишњих планова рада, у оквиру области 

 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ 

Радиле на: 

Изради Годишњег плана рада школе, активностима Развојног плана и Извештаја о раду школе 
за прошлу школску годину. Планиран је и осмишљен Програм заштите ученика од насиља, 
Програм Професионалне оријентације, Програм унапређења васпитног рада, Програм 
корективно васпитног рада и Програм додатне подршке ученицима у оквиру рада Тима за 
инклузију.. 

Педагог се активно бавила планирањем начина увођења различитих облика и метода рада у 
настави, а активности су планиране у сарадњи са стручним већима. Психолог је у области 
бриге и подршке ученицима планирала активности којима би се појачала партиципација 
ученика у наставном процесу кроз различите видове сарадње са наставницима. Стручни 
сарадници су у сарадњи са Тимом за развојно планирање,учествовале у планирању 
активности развоја сарадње са другим школама по питању инклузије и размене искустава, 
као и раду на новим пројектима . 

Припремљени су лични годишњи планови рада, а током сваког месеца педагог и психолог 
израђивале су своје оперативне планове и усклађивале их међусобно, али и са актуелним 
дешавањима у школи. 

Педагог и психолог су стални чланови Тима за развојно планирање, Тима за самовредновање, 
Тима за инклузију , Тима за заштиту деце од насиља и Тима за професионалну оријентацију, 
Актива за развој школског програма, Тима за стручно усавршавање Тима за обезбеђивање 
квалитета рада школе и Тима за међупредметне компетенције. 

Психолог је водила Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања, а педагог 
Стручни  Актив за развој школског програма и Стручни актив за развојно планирање. 

У оквиру рада Тима за инклузију продужен је уговор са Основном школом „Бошко Буха“, те је 
и ове школске године нашој школи додељен  логопед и специјални педагог са којим је ПП 
служба остварила сарадњу у циљу корективно васпитног рада са одређеним ученицима и 
појачан васпитни рад. Као чланови Тима за инклузију,  педагог и психолог су учествовале у 
изради ИОП-а 1 и ИОП-а 2. Психолог је председник ИРК комисије ГО Звездаре и Саветник 
спољни сарадник Министарства просвете у области насиља 

Пред почетак школске године формирана су четири одељења првог разреда, уписано је 116 
ученика. 
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ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Педагог води евиденцију о плановима рада наставника, редовности предаје и оствареност 
оперативних планова. Сада је сва документација на гугл учионици, све је транспарентно и 
прегледно. Комуникација је прецизнија и јаснија. У оквиру Актива за развој школског 
програма, педагог прати измене и допуне прописаних наставних планова и програма , као и 
нових правилника. 

Психолог и педагог радиле су на изради инструмената за праћење наставних часова, 
непосредно и онлајн и користиле већ готове батерије инструмената за вредновање рада  
наставника. 

Прегледани су сви дневници рада. 

Посећено је  преко  60  часова редовне, допунске , наставе и секција,праћена је онлајн 
настава, а након посете часовима, обављени су саветодавно-инструктивни разговори са 
наставницима. Присуствовали смо реализацији 10  угледних часова  

 

РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

Током септембра месеца одржани су састанци са одељенским старешинама првог и петог 
разреда, разговарано је о структури одељења и индивидуалним карактеристикама ученика. 

Сарадња са наставницима , учитељима, члановима тима за додатну подршку и педагошким 
асистентом огледала се у свакодневним консултацијама које су се односиле на успех ученика, 
проблеме ученика, сарадњу са родитељима и вођење педагошке документације. Сарадња се 
огледала и у учествовању у раду стручних већа, унапређивању техника и метода рада.  

Информисање наставника о променама у образовању и пружање подршке њиховом 
активном укључивању у те процесе, кроз представљање нових Правилника , измена и допуна 
законских и подзаконских аката, спроведено је кроз излагања на Наставничким већима и 
стручним већима. 

 

РАД СА УЧЕНИЦИМА 

Током године обављено је више од 100 индивидуалних разговора са ученицима. Подршка је 
пружена ученицима на личном плану, породичном плану, у односу са вршњацима. Рад са 
ученицима којима је потребна помоћ у разрешавању конфликата у различитим 
интерперсоналним односима, на релацијама са вршњацима, наставницима, родитељима. 
Много више ученика него претходне две године (због епидемиолошких разлога и онлајн 
наставе) је било укључено на појачан васпитни рад. Рађено је са ученицима којима је 
потребна додатна подршка у учењу, у сарадњи са Тимом за инклузију, наставницима и 
педагошким асистентом. Постигнућа ученика и понашање ученика вредновани су на сваком 
тромесечју и полугодишту и на основу резултата, са одређеним ученицима рађен је појачан 
васпитни рад и праћење понашања. У пројекту професионалне оријентације, пружана је 
индивидуална и групна подршка ученицима осмог разреда, највише онлајн преко 
одељењских старешина ( послати су линкови и материјали), одржана су предавања на 
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часовима одељењске заједнице на тему информисања о упису у средње школе, а на сајту 
школе ученици су могли  да прате све новости које се тичу уписа у средње школе.  

Током године, праћени су новоуписани ученици, њихова адаптација и постигнућа. 

За ученике који нередовно похађају наставу, педагог је послала све податке Центру и добила 
одговор са којим је упознала одељењске старешине и директора школе 

 

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

Сарадња са родитељима школе огледала се кроз индивидуалне разговоре са родитељима о 
успеху и владању ученика и односима у породици.  

Подршка родитељима пружана је и кроз индивидуални саветодавни рад, нарочито у 
сегментима подршке ученицима са додатном подршком, проблемима у учењу, проблемима у 
понашању, породичним односима. 

По потреби, психолог и педагог су одлазиле на родитељске састанке по позиву родитеља или 
одељењских старешина. Заједно са директорком школе педагог и психолог су одржале 
родитељске састанке  за родитеље ученика осмог разреда. 

 

РАД СА ДИРЕКТОРОМ, ПОМОЋНИКОМ ДИРЕКТОРА,СТРУЧНИМ 
САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ЛИЧНИМ ПРАТИОЦЕМ 
ДЕТЕТА, ОДНОСНО УЧЕНИКА 

У сарадњи са директором, педагог и психолог су осмислиле презентацију за сајт, за упис 
нових ученика у први разред, као и промотивни материјал у сарадњи са учитељима и 
наставником информатике.  

У сарадњи са директором и помоћником директора, припремане су све седнице 
Наставничког већа и Савета родитеља. Посећени су часови редовне и изборне наставе, 
праћена је настава и онлајн. 

Најужа сарадња огледала се у свакодневним актуелним ситуацијама, разговорима са 
родитељима, ученицима и сарадњи са наставницима. Праћен је рад тимова и стручних већа. 

Највише рада је било на припреми целокупне документације за почетак школске године у 
отежавајучим околностима због ковида 19. Направљен је Оперативни план рада школе у 
складу са упутствима из Министарства просвете, организоване активности за спровођење 
епидемиолошких мера и обавештавање свих запослених, ученика и родитеља о свему што је 
било од значаја за поћетак школске године. Сачињено је неколико Анекса школских програма 
и Годишњег плана рада школе. Целокупна логистика и осмишљавање организације за 
почетак школске године био је врло захтеван процес, а рок јако кратак. Успели смо да све 
профункционише како треба, настава се одвијала несметано по плану, онлајн настава је била 
на високом нивоу реализована.  
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Праћени су ученици са којима је педагошки  асистент радио на часовима индивидуално, а 
највише на тему социјалног развоја ученика, редовности похађања наставе и ситуације у 
породице. 

Са личним пратиоцима ученика успостављена је сарадња у реализацији и праћењу ИОП-а. 

 

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА ШКОЛЕ 

Педагог и психолог учествовале су у припреми и раду седница Наставничког већа и седница 
Савета родитеља. Активно су учествовале у раду стручних и одељенских већа и Педагошког 
колегијума. Педагог је координирала Стручним активом за развој школског програма и 
Стручним активом за развојно планирање, а психолог Тимом за заштиту ученика од насиља. 

 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА 
И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Са одељењем за друштвене делатности Општине Звездара сарадња је била континуирана по 
питањима организације разних манифестација и конкурса, хуманитарних акција и пројеката. 

 

ПРИПРЕМА ЗА РАД, ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

1) Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу 

2) Израда, припрема и чување посебних протокола, чек листа за праћење наставе и 
васпитних активности на нивоу школе 

3) Израда, припрема и чување ИОП-а 

4) Припрема за послове предвиђене годишњим програмом и оперативним плановима рада 
педагога и психолога 

5) Прикупљање података о деци, односно ученицима и чување материјала који садржи 
личне податке о деци односно ученицима у складу са етичким кодексом педагога и 
психолога. 
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ИЗВЕШТАЈ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ  

 

У августу је сређена картотека за запослене и за ученике. 

Ревизија по налогу надзорнице при градској библиотеци спроведена је у периоду од 
17.05.2021. до 07.07.2021. Записник и извештај после ревизије је предат у секретаријат да се 
заведе како би ишао на школски одбор.  

На почетку школске године сређена је читаоница од расходованих књига. Од истих је један 
део дат колегама, а остале неупотребљиве су отишле у папир сервис. У истом периоду су 
подељени бесплатни уџбеници, хемије и енглеског. 

Школски одбор је 14.09.2021. одобрио одлуку о расходовању предложених књига из 
ревизије. 

Сви спискови првака су однети у огранак градске библиотеке „Јефимија“, 15.09.2021. Сви 
прваци су бесплатно учлањени у све огранке г.б. О томе су обавештени и они и њихове 
учитељице. 

Активности планиране за Дечију недељу нису одржане због болести библиотекара.  

Од издавачке куће Booklend добили смо 47 књига на поклон. Аве су по закону обрађене и 
инвентарисане. 

Сва четири прва разреда су уписана у библиотеку. У истима је одржан угледни час „Начин 
коришћења библиотеке“. Због познате епидемијске ситуације часови су одржани у 
учионицама, а не у библиотеци, 23.11.2021. у I/1 и I/2 и 24.11.2021. у I/3 и I/4. 

По савету надзорнице Марине Неђић урађена је ревизија библиотеке, тако да је комисијски 
консантовано да је расходовано 2655 физички дотрајалих јединица. Стварно стање фона је 
8530. По добијању одлуке школског одбора све књиге су у књизи инвентара печатиране и по 
закону расходоване. Надзорница, Марина Неђић, је обавештена да ће следећи извештај који 
буде слат градској библиотеци бити са ажурираним подацима. 

21.02.2022. Дан матерњег језика није обележен у библиотеци због познатих епидемијских 
мера. Сви наставници матерњег језика су имали кратку презентацију на часу.  

28.02.2022. Национални дан књиге обележен је тако што су учитељи и наставници узели 
учешће да тога дана читају гласно у својим учионицама. Ова активност је фотографисана и 
фотографије су окачене на сајт школе. 
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08.03.2022. организовано је читање литерарних радова на тему „Моја мајка најлепша бајка“. 
У овој активности су учетвовала следећа деца четвртог разреда: 

IV/1 

 Ива Стевановић 

 Нина Чуљковић 

 Марко Јањић 

 Нина Андона 

IV/2 

 Јања Јевтић 

 Леана Дробњак 

 Јана Кокотовић 

 Вељко Берић 

 Огњен Миловановић 

IV/3 

 Теодора Будић 

 Ђорђе Тасић 

 Тамара Суботић 

IV/4 

 Михаило Пуповић 

 Дина Јовановић 

09. и 10. марта добили смо 42 књиге, нове лектире, за старије разреде. Књиге су врло брзо 
обрађене, инвентарисане, спремне за издавање. 

19.04.2022. организована је трибина поводом другог априла Дана дечије књиге и поводом 
23.04.када се обележава Светски дан књиге и ауторских права. Трибини присуствовали: 

 Нина Шубарић 

 Димитрије Радојевић 

 Ђурђина Коцић 

 Душан Буквић 

 Радомир Буквић 

 Катарина Зечевић 

 Николина Орловић 

 Лука Манасијевић 
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 Ива Стевановић 

 Нина Андона 

 Теодора Будић 

 Тамара Суботић 

 

Пред крај месеца маја исписане су опомене за све осмаке који дугују књиге, али и оне који 
треба да врате уџбенике.  

Почетком јуна све разредне старешине су обавешптене о дуговању својих ученика. 

Током ове школске године трудили смо се да ученици доживе библиотеку као пријатно место 
где могу да развијају своју креативност, љубав према читању и писању, критичко мишљење и 
одговорност према позајмљеним књигама. Ученици ту могу да уче, да се опусте, истражују, 
забаве, читају и добију инспирацију. Следеће школске године планирамо да користимо 
библиотечки простор у још већој мери. 

           Библиотекар 

           Оливера 

Танкосић 
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Годишњи извештај педагошког асистента  

 

Додатну помоћ и подршку у учењу пружиo сам ученицима од првог до четвртог разреда на 
часовима редовне наставе из српског језика и математике уз индивидуални приступ сваком 
детету,а са вишим разредима од петог до осмог, додатну помоћ и подршку у учењу пружиo 
сам по потреби ученика. 

Обавештавао родитеље ученика телефоном о  раду ,учењу и редовности детета, Обилазио  
куће породице  ученика, која нередовно похађају наставу и информисао родитеље о успеху и 
дисциплини ученика . 

 Информисао  учитеље и разредне старешине о социјалном статусу и проблемима породице 
сваког ученика које сам обишао.  

Присуствовао  састанцима  седница одељенских већа ,седница наставничког већа, састанцима 
тимова и полаганју пријемних испита.  

 

Дана 19.11.2021 посета куће породице Васић,ученик Драган Васић 7/4. 

Дана 22,12 2021 посета куће породице Станковић,ученик Андрија Станковић 6/1 

Дана 11.03.2022 посета куће породице Васић,ученик Драган Васић 7/4. 

Дана 29,03.2022 састанак мобилног тима за инклузију  општине Звездара. 

Дана 21.04.2022 присуствовао конференцији  "Чувам те" намењену запосленима у 
образовању, на тему превенције и заштите од вршњачког насиља  у Дому Омладине. 

Дана 24.05.2022 састанак мобилног тима за инклузију  општине Звездара, 

Дана 24.06.2022 посета куће породице Васић, ућеник Милорад Васић 4/4.   
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Број ученика Ромске  националности  2021/22 

Разред и 

одељење 
број 

Разред и 

одељење 
број 

1/1  5/1 1 

1/2 2 5/2 . 

1/3 3 5/3 2 

1/4 1 5/4  

Укупно 6 Укупно 3 

2/1 2 6/1 2 

2/2  6/2  

2/3 2 6/3  

2/4  6/4 3 

Укупно 4 Укупно 5 

3/1  7/1 1 

3/2 2 7/2 1 

3/3  7/3 2 

3/4 3 7/4 1 

Укупно 5 Укупно 5 

4/1 1 8/1 3 

4/2 1 8/2 1 

4/3 1 8/3 2 

4/4 1 8/4 2 

Укупно 4 Укупно 8 

Укупно 40 
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Рад ученика са Педагошким Асистентом 2021/22 

Разред и одељење број ученика 

1/2 1 

`1/3 2 

1/4 2 

2/1 1 

2/3 1 

3/2 2 

3/4 3 

4/1 1-иоп 

4/2 1 

4/3 1 

укупно 15 

по потреби број ученика 

4/4 1 

5/1 1 

6/1  

6/4 1-иоп 

7/1 1 

7/4 1-иоп 

укупно        5 

  

  

Укупно 20 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СAВETА РOДИTEЉA 

У току школске 2021-2022. године одржано је 5 седницa Савета родитеља. Одржано је 5 
седница, 2  су биле онлајн због епидемиолошке ситуације у земљи. Седнице је водио 
председник Савета родитеља  Предраг . Родитељи су се седницама одазивали редовно, 
одговорно и савесно потврђивали пријем мејлова и материјала, а на седницама су 
разматрана следећа питања: 

- Извештај о остварености  рада школе за школску 2020-21. 

- Годишњи план рада школе за школску 2021-22. 

- Осигурање ученика 

- Обезбеђење ученика 

- Дестинације за излете, екскурзије и наставу у природи 

- Извештај о самовредновању, квартално и на крају школске године 

- Спровођење ИОП-а и предлагање облика сарадње у области инклузије 

- Активности представника Савета у Општинском савету родитеља 

- Активности предвиђене Развојним планом школе 

- Резултати са такмичења 

- Сарадња са школом и локалном заједницом у организацији трибина 

- Анализа успеха и владање ученика на крajу сваког клaсификaциoнoг пeриoдa 

- Матурско вече ученика 8. разреда 

- Слободне наставне активности и изборни предмети 

- Професионална оријентација 

- Завршни испит 

- Безбедност ученика у школи 

- Хуманитарни родитељски фонд и разне акције 

- Извештаји са излета 

- Нови школски програм за период 2022-2026. 

- Избор нових представника за школски одбор 

- Обавештавање о изабраним уџбеницима 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

У школској 2021/2022. години Школски одбор је одржао  12 седница. 
На овим седницама разматрала су се врло важна питања и доношене одлуке везане за 
рад школе у претходном периоду , између којих су најбитније : 
 
1) Донео финансијски план и план јавних набавки. за 2022 . 

2) Донео план стручног усавршавања запослених у школској 2021/2022. 

3) Донео годишњи план рада за школску 2021/2022 . 

4) Усвојио извештај о раду школе и извештај о раду директора у претходној школској години 
као и извештај о самовредновању рада школе у школској 2020/2021. 

5) Донео следећа акта : Статут школе, Правилник о раду , Измене  правилника о коришћењу 
мобилних телефона  

6) Разматрао финансијско пословање у претходном периоду и усвојио годишњи обрачун за 
2021. годину. 

7) Разматрао извештаје о успеху ученика на сваком тромесечју ,полугодишту и на крају 
школске године . 

8) Именовао чланове за Стручни актив за школско развојно планирање . 

9) Усвојио извештај о попису за 2021. годину 

10) Усвојио извештај о раду директора упрвом полугодишту шк. 2021/22. 

11) Усвојио Школског програм  за 1,2,4,5,6,7 , 8 разред и посебне програме 

       Дао сагласност на избор уџбеника за школску 2021/22. 

12) Донео одлуке о набавци опреме за неке учионице . 

13) Дао сагланост на предлог за организацију матурске вечери у школи. 

14) Усвојио  Акциони план  рада стручног актива за развојно планирање 

15) Разматрао и усвојио извештаје о раду тима за заштиту ученика од насиља , о реализацији 
пројекта професионалне оријентације , извештаја о раду ученичког парламентa 
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Годишњи извештај о раду Педагошког колегијума 

Педагошки колегијум чине председник Стручног актива за развој школског програма, 
председници стручних већа за области предмета, стручни сарадници школе и председник 
Aктива за развојно планирање, руководилац Тима за квалитет образовања и развој установе. 

Педагошким колегијумом председава и руководи директор школе. Педагошки колегијум 
разматра питања и даје мишљење у вези са пословима директора који се односе на: 

- Планирање и организовање остваривања програма образовања и свих активности 
школе. 

- Осигурање квалитета рада школе. 

- Самовредновање рада школе. 

- Остваривање стандарда постигнућа ученика. 

- Унапређивање васпитно-образовног рада. 

- Остваривање развојног плана. 

- Сарадња са локалном заједницом. 

- Предузимање мера за унапређивање и усавршавање рада наставника. 

- Планирање и праћење стручног усавршавања наставника. 

- Праћење рада ученика који се образују по ИОПу. 

- Друге Законом предвиђене активности. 

 

У школској  2021/2022. години одржано је десет састанака Педагошког колегијума. 

Теме којима се колегијум бавио су следеће: 

1) Педагошки колегијум је усвојио  план и програм рада Педагошког колегијума. 

2) Колегијум је предложио  и усвајио  приоритетне задатке рада школе у 
2021/2022.шк.год.на основу ГПРШ. 

3) Педагошки колегијум је усвојио предлог   стручних тема за седнице наставничког већа. 

4) Педагшки колегијум и Тим за обезбеђивање квалитета установе  доноси одлуку о 
припреми три модела наставе, који ће зависити од епидемиолошке ситуације и одлуке 
Тима за школе МПНТР : непосредни рад у школи, онлајн настава и комбиновани модел. 
Оперативни план основне школе за организацију и реализацију образовно-васпитног рада 
по посебном програму за рад у условима пандемије вируса ковид 19.  У току ове школске 
године радили смо по 1.моделу наставе - непосредни рад у школи,  осим  када су 
поједина одељења прелазила на комбиновани модел у случају већег броја заражених 
ученика, а по упутству Тима за школе. Доношење предлога за начин организације наставе 
у школи је засновано на моделима који су предложени у Стручном упутству за 
организацију и реализацију  образовно-васпитног рада у основној школи у школској 
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2021/2022. Години (бр.601-00-00031/2021-15  од 25.08.2021.год). Педагошки колегијум 
донео је упутства за спровођење безбедносних и епидемиолошких мера на почетку 
школске године на основу Упутства о мерама заштите здравља ученика и запослених за 
основне и средње школе. Чланови колегијума су су донели Измене Оперативног плана 
рада школе за почетак другог полугодишта 2021-22.године. На основу Дописа 
Министарства просвете Школским  управама и школама  бр. 601-03-00033/21/2021-15  од 
20. 01. у којма су упутства за похађање наставе и примене епидемиолошких мера, 
Педагошки колегијум је на седници 20.01.2022. донео одлуку о орагнизацији наставе од 
24.01.2022. 

5) Педагошки колегијум донео је одлуку о области самовредновања за школску 
2021/2021.годину. Колегијум је разматрао годишњи извештај Тима за самовредновање. 

6) Педагошки колегијум се бавио доношењем  Плана стручног усавршавања за 2021/2022. 
школску годину. Колегијум је пратио остваривање Плана стручног усавршавања, који Тим 
за стручно усавршавање подноси на полугодишту и крају године. Колегијум је разматрао 
годишњи извештај Тима за школску 2021/2022.годину. 

7) Педагошки колегијум је пратио и анализирао  рад Тима за професионални развој школе – 
стручно усавршавање унутар школе- планови посете угледним часовима, стручним 
темама. Разматрани извештаји овог тима за школску 2021/2022.годину. 

8) Анализирали смо резултате пробног завршног и завршног испита и предложене су мере за 
побољшање резултата. Анализирани су  резултати иницијалног тестирања који су 
стручним већима служили за даље планирање. 

9) Педагошки колегијум се бавио доношењем  Плана за ИОП. Састанцима колегијума 
присуствују редовно и чланови Тима за ИОП, који детаљно извештавају о напредовању 
ученика који раде по овом плану. Колегијум се бавио и ревизијом планова, као и 
усвајањем нових. Колегијум разматрао годишњи извештај Тима.  

10) Колегијум је пратио реализацију Развојног плана школе. Састанцима колегијума 
присуствују редовно и чланови Тима за Развојно планирање, који детаљно извештавају о 
остваривању акционог плана Развојног тима. Колегијум разматрао годишњи извештај 
Тима за школску 2021/2022.годину. 

11) Стручна тема- Формативно оцењивање, презентација са семинара, Биљана Пуповић 

12) Информација о избору уџбеника за 4. и 8. р.за школску 2022/2023.годину 

13) Педагошки колегијум се целе године бавио активностима израде новог Школског 
програма и пратио рад Актива за школски програм, све до реализације и његовог  
усвајања.  

14) Анализирани су се извештаји директора школе о посећеним часовима у овом периоду и 
донете су препоруке за    унапређење квалитета наставе у односу на анализу посећених 
часова. 

15) Разматрани су годишњи  извештаји свих стручних, разредних већа и тимова.  

16) Колегијум се бавио и питањем норме наставника и предлогом поделе часова за наредну 
школску годину. 
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17) Колегијум је ефикасно радио током периода обухваћеним овим извештајем, одржавани су 
састанци на платформама гугл учионице и непосредно у школи, у зависности од 
епидемиолошке ситуације.  

18) Дневни ред и реализација сваког састанка Педагошког колегијума је заведен и чува се у 
документацији школе. 

          директор школе  

          Биљана Нешковић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НAСTAВНИЧKOГ ВEЋА 

Седнице Наставничког већа као најважнијег стручног органа школе водила је и припремала 
директорка школе у договору са помоћником директора, психологом и педагогом школе. У 
току  овог полугодишта  било је 17  седница , с тим што је 6  одржано онлајн. 

СЕПТЕМБАР 

 Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора у школској 2020/21.години 

 Разматрање и усвајање Извештаја о остварености Годишњег плана рада у школској 
2020/21. години 

 Разматрање и усвајање Извештаја о остварености Развојног плана школе у школској 
2020/21. години. 

 Разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе за 2021/22. 

 Акциони план Стручног актива за развојно планирање и имплементација саржаја из 
Развојног плана 

 Разматрање Анекса Годишњег плана рада школе за 2021/22. 

 Разматрање Анекса Школског програма који се односи на Посебне програме образовања 
и васпитања за школску 2021/22. 

 Разматрање Анекса школских програма за 2,4,7 и 8.разред који су донети на седници 
30.6.2021. и усаглашавање са новим упутствима министарства 

 Разматрање и усвајање Извештаја о самовредновању за школску 2020/21. 

 Разматрање и усвајање коначног извештаја о стручном усавршавању запослених унутар 
школе и ван ње за 2020/21. 

 Разматрање Плана стручног усавршавања за школску 2021/22. 

 Разматрање и усвајање предлога Педагошког колегијума , а на предлог Тима за 
инклузију о реализацији свих ИОП-а и потребне додатне подршке ученицима (логопед, 
дефектолог, специјални педагог) за школску 2021/22. 

 Сређивање педагошке документације , записника стручних већа, тимова, дневника, 
матичних књига, предаја глобалних и оперативних планова 

ОКТОБАР 

 Анализа резултата иницијалног тестирања 

 Упоредна анализа резултата успеха и завршног испита за ученике на нивоу општине. 

 Предавање психолога школе:Вођење евиденције о друштвено корисном раду 

 Стручна тема педагога школе- Управљање тимовима 

 Извештај руководиоца Тима за ИОП о вођењу евиденције. 
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 Реализација пројекта „Беотаблет“ 

НОВЕМБАР 

 Анализа успеха, изостанака и владања ученика на крају класификационог периода и 
предлог мера за унапређење 

 Евалуација наставе на даљину  

 Праћење реализације, праћење и вредновање циљева ИОП-а и сарадња са мобилним 
тимом 

 Праћење реализација редовне, допунске и додатне наставе, слободних наставних 
активности и секција   

 Реализација часова предметних наставника  у 4.разреду    

 Професионална оријентација – извештај тима   

 Самовредновање  рада школе – планиране активности 

 Развојно планирање-извештај и план будућих активности 

 Извештај о активностима Тима за квалитет рада школе, 

 Развојно планирање – квартални извештај и планиране даље активности, 

 Правилник о обавезним слободним активностима – измене и допуне 

 Измене Правилника о стручном усавршавању 

 Доношење одлуке о новим ИОП-има и ревидирање постојећих 

 Анализа завршног испита 

 Приказ истраживачког рада директора школе на тему “ Утицај васпитних стилова 
наставника на дисциплиновање ученика“  

ДЕЦЕМБАР 

 Доношење одлуке у вези са предлогом за изрицање мере Укор Наставничког већа 

 Усвајање успеха и владања ученика на крају 1. полугодишта школске. 2021/22. 

 Сређивање педагошке документације  за 1. полугодиште шк.2021/22. 

 Праћење вредновања циљева ИОП-а 

ФЕБРУАР 

 Разматрање полугодишњег Извештаја о остварености Годишњег плана рада школе 

 -извештаји стручних и  разредних већа 

 -извештаји тимова и стручних актива 
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 -извештаји о раду секција и ученичких организација 

 Разматрање полугодишњег Извештаја о раду директора 

 Разматрање полугодишњег Извештаја о реализованим активностима предвиђеним   
Развојним  планом школе 

 Разматрање полугодишњег Извештаја Тима за инклузију 

 Разматрање полугодишњег Извештаја Тима за самовредновање 

 Разматрање полугодишњег Извештаја Тима за стручно усавршавање 

 Сређивање педагошке документације 

 Измена распореда писмених провера 

 

МАРТ 

 Избор представника Наставничког већа у Школски одбор 

АПРИЛ 

 Анализа успеха и владања на крају класификационог периода и предлози за унапређење 

 Извештај Тима за стручно усавршавање 

 Извештај Тима за инклузију: Праћење и евалуација ИОП-а. 

 Реализација Развојног плана школе. 

  Информација о Школском програму 

 Доношење одлуке о избору уџбеника за школску 22/23. 

 Праћење постигнућа ученика на такмичењима 

 Предлог на измене програма и дестинација излета за ученике првог, седмог и осмог 
разреда 

 Анализа пробног завршног испита 

МАЈ 

 Избор уџбеника за осми разред за предмете Техника и технологија и Информатика и 
рачунарство за школску 2022/23. 

 

ЈУН 

 Утврђивање успеха и дисциплине ученика осмог разреда на крају другог полугодишта 

 Избор за Ученика генерације 
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 Носиоци Вукове и посебних диплома 

 Организација поправних и разредних испита за ученике осмог разреда 

 Распоред припремне наставе за полагање поправних и разредних испита 

 Распоред термина поправног и разредног испита 

 Распоред термина за припремну наставу за завршни испит 

 Формирање комисија за поправне и разредне испите 

 Одлука о изборним предмети за 1 и 5. р. ( грађанско васпитање и верска настава) и 
одабраним слободним наставним активностима на основу резултата анкете 

 Одлука о дестинацијама за екскурзије и наставу у природи 

 Извештаји са реализованих излета 

 Разматрање предлога новог школског програма за период 2022-2026. 

 Информације о завршном испиту  

 Извештај одељењских старешина са разредних и поправних испита за 8.разред 

 Утврђивање успеха ученика 8.разреда 

 Број ученика који излазе на завршни испит 

 Организација завршног испита 

 Одлука о изборним предметима и слободним наставним активностима у шк.2022/23 на 
основу анкета  

 Анализа и утврђивање успеха и владања ученика од 1.до 7.разреда на крају другог 
полугодишта 

 Организација разредних испита, датуми припремне наставе и датума полагања, 
формирање комисија 

 Утврђивање реализације наставног плана и програма, редовне и изборне наставе и 
осталих облика образовно-васпитног рада 

 Резултати такмичења у току школске 2021/22. 

 Разматрање Извештаја Тима за развојно планирање 2021/22 

 Разматрање Извештаја Тима за самовредновање за 2021/22. 

 Разматрање Извештаја Тима за инклузију за 2021/22. 

 Извештавање одељењских старешина о одржаним разредним испитима 

 Извештање о раду стручних и разредних већа 

 Избор руководилаца стручних већа за 2022/23. годину 

 Избор руководилаца разредних већа за 2022/23. Годину 
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 Извештаји о раду тимова и актива 

 Избор руководилаца тимова за 2022/23.годину 

 Именовање одељењских старешина за први и пети разред 

 Нацрт Годишњег плана рада школе – задужења, планови 

 Анализа завршног испита  

 Распоред  учионица по одељењима и разредима 

 Извештај о обављеном завршном испиту и утврђивање броја ученика који су завршили 
основно образовање 2021/22. 

 Предлог поделе часова на одељења и остала задужења у оквиру четрдесеточасовне 
радне недеље  

  Извештај о стручном усавршавању запослених у установи и ван ње 

  Упознавање са школским календаром за наредну школску годину 

 

АВГУСТ 

 Организација разредних испита, припремне наставе и поправног испита 

 Предлози за Годишњи план рада школе 

 Анализиран  успех и владање ученика 1-8.разреда на крају школске 2021/22.год. 

 Усвојање  распореда за 2022/23. 

 Усвојање  40-часовна радне недеље и подела задужења 

 Усвојање Плана стручног усавршавања на предлог Педагошког колегијума 

 Усвајање предлога Плана рада школе  за школску 2022/23. 

 Упознавање Наставничког већа са планираним активностима за текућу школску годину 
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V ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 

ПРВИ РАЗРЕД 

РАЗРЕД:      ПРВИ 
НАСТАВНИ ПЕРИОД:     школска 2021/22.година 
РУКОВОДИЛАЦ:     ИВАНА СОЛДО 
БРОЈ САСТАНАКА СТРУЧНОГ ВЕЋА:   ПЛАНИРАНО  РЕАЛИЗОВАНО 
       5   5 

 

ПРЕДАВАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ и УЧЕНИКЕ 

ТЕМА РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Адаптација ученика у првом разреду Чланови већа 1. разреда 
Септембар 

23.09.2021. 

Како формирати радне навике код ученика  1. разреда Горица Мијаиловић 
Октобар 

14.10.2021. 

Значај израде домаћих задатака Ивана Солдо 
Октобар 

29.10.2021. 

Како превазићи агресивно понашање,а неговати 

поштовање и толеранцију међу вршњацима 
Јасмина Радиновић Лукић 

Фебруар 

22.2.2022. 

Значај и улога сарадње родитеља са одељенским 

старешином 
Славица Сретић 

Март 

15.3.2022. 
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ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (учешће, присуство или организација разних манифестација – 
културних, уметничких, музичких, спортских у школи, посете, излети, обиласци музеја и сл.) 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Дечја недеља,, Дете  је дете да га волите и 

разумете” 
Ученици 1. разреда 4/10.102021 

Тематски дан: 

Живимо здраво - заједнички пројекат - Светски 

дан здраве хране 

Ученици 1/1 и 1/3,одељенски рад на 

паноу у школском холу 
15.10.10.21. 

Новогодишња честитка предшколцима 

,,Чекамо вас у Синђи” 

Ученици 1/1 снимили жеље за  

будуће школарсе 
20.12.2021. 

Пројекат ,,Засади дрво”, у дворишту школе су 

засађене сад 
Ученици 1. разреда 24.2.2022. 

Једнодневни излет  

Београд-Засавица-Пећинци -Београд 
Ученици 1. разреда 23.5.2022. 

„ Пажљиво у саобраћају“, Полиција МУП-а 

одржала предаваље ученицима уз филм о 

правилима понашања у саобраћају  

Ученици 1. разреда 17.6.2022. 

 

Сви планирани угледни часови у првом и другом полугодишту  су и реализовани. Редовно се 
одржава допунска настава, корективни рад , слободне активности и секције. 
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ДРУГИ РАЗРЕД 

РАЗРЕД:      ДРУГИ 
НАСТАВНИ ПЕРИОД:     школска 2021/22. 
РУКОВОДИЛАЦ:     МАРИНА МАКСИМОВИЋ 
БРОЈ САСТАНАКА СТРУЧНОГ ВЕЋА:   ПЛАНИРАНО  РЕАЛИЗОВАНО 
       5   5 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

Дигитални свет 2 
Весна Мирић, Марина Максимовић, 
Јована Миљковић, Јасмина Туловић 

27. 9. 2021. 

Развијање и неговање радних навика код  
ученика 

Весна Мирић 11. 10. 2021. 

 

 

ПРЕДАВАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ и УЧЕНИКЕ 

ТЕМА РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Поступање током пандемије вируса ковид-

19, мере превенције и заштите 

Весна Мирић, Марина Максимовић, 

Јована Миљковић, Јасмина Туловић 
2. 9. и 6. 9. 2021. 

 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (учешће, присуство или организација разних манифестација – културних, 

уметничких, музичких, спортских у школи, посете, излети, обиласци музеја и сл.) 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Пријем првака 
Весна Мирић, Марина Максимовић, 
Јована Миљковић, Јасмина Туловић 

9. 2021. 

Ликовни конкурс у оквиру Дечије недеље на 
тему ,,Дете је дете да га волите и разумете“ 

Весна Мирић, Марина Максимовић, 
Јована Миљковић, Јасмина Туловић 

24. 9. 2021. 

,,Живимо здраво“- заједнички пројекат 
Весна Мирић, Марина Максимовић, 
Јована Миљковић, Јасмина Туловић 

15. 10 - 29.  
10. 2021. 

Ђачки песнички сусрети 
Чланови литерарно- рецитаторске 
секције 

15. 11. 2021. 

Фестивал науке 
Весна Мирић, Марина Максимовић, 
Јована Миљковић, Јасмина Туловић 

13. 12 - 20.  
12. 2021. 
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Новогодишњи видео - честитка 
предшколцима 

Чланови литерарно- рецитаторске 
секције 

29. 12. 2021. 

Такмичење у пливању 
-градско 
-републичко 

Ученице 2. и 4. разреда 
- 21. 2. 2021.  
- 28. 2. 2022. 

Пролећна изложба 
Весна Мирић, Марина Максимовић, 
Јована Миљковић, Јасмина Туловић 

14. 3. 2022. 

Такмичење из математике ,,Мислиша” Ученици од 1. до 4. разреда 10. 3. 2022. 

Такмичење рецитатора 
-школско 
-општинско 

Ученици од 1. до 4. разреда 
-28. 2. 2022. 
-31. 3. 2022. 

Позоришна представа: ,,Ко море прља има да 
надрља” 

Весна Мирић, Марина Максимовић, 
Јована Миљковић, Јасмина Туловић 

12. 4. 2022.  

Пројекат: Светски дан птица 
Весна Мирић, Марина Максимовић, 
Јована Миљковић, Јасмина Туловић 

9. 5. 2022. 

Једнодневни излет: Београд- Бранковина- 
Ваљево- Струганик- Београд 

Весна Мирић, Марина Максимовић, 
Јована Миљковић, Јасмина Туловић 

23. 5. 2022. 

 

Реализација излета, екскурзија 

Веће 2. разреда је реализовало једнодневни излет у мају месецу на дестинацији Београд- 
Бранковина- Ваљево – Струганик - Београд у организацији агенције LUI Travel. 

Настава у природи није реализована, јер није организована на нивоу школе због 
епидемиолошке ситуације изазване вирусом ковид-19. 
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ТРЕЋИ РАЗРЕД 

РАЗРЕД:      ТРЕЋИ 
НАСТАВНИ ПЕРИОД:     школска 2021/22. 
РУКОВОДИЛАЦ     Татјана Трипковић                         
 БРОЈ САСТАНАКА СТРУЧНОГ ВЕЋА:   ПЛАНИРАНО  РЕАЛИЗОВАНО 
       5   5 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

,,Развијање радних навика код ученика" Т. Трипковић 11. 10. 2021. г. 

 

 

ПРЕДАВАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ и УЧЕНИКЕ 

ТЕМА РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

,,Прописане епидемиолошке мере 

против ковида и како да их деца 

правилно примењују" 

Сви чланови већа септембар 

 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (учешће, присуство или организација разних манифестација – 
културних, уметничких, музичких, спортских у школи, посете, излети, обиласци музеја и сл.) 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

,,Дете је дете да га волите и разумете" 

организатор - општина Звездара 
Сви чланови већа септембар 

,,Живимо здраво" тематска настава 
Сви чланови актива 

учитеља 
октобар 

,,Математичко такмичење" школски ниво Сви чланови већа децембар 

,, Општинско такмичење из математике" Сви чланови већа фебруар 

Математичко такмичење ,,Мислиша" 
Ј.Јовановић и Ј. 

Данојлић 
март 

Посета позоришту ,,Академија 28" представа 

,,Ко море прља, има да надрља" 

Сви чланови актива 

учитеља 
април 

 

 

Реализација излета, екскурзија 

Екскурзија: ,, Београд - Текериш - Троноша - Тршић - Београд    24. 5. 2022. 

ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД: 

(важне тачке дневног реда које су реализоване, а које сматрате да треба истаћи) 
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ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

 

РАЗРЕД:      ЧЕТВРТИ                           
НАСТАВНИ ПЕРИОД     школска 2021/22. 
РУКОВОДИЛАЦ     Александра Горановић   
БРОЈ САСТАНАКА СТРУЧНОГ ВЕЋА:   ПЛАНИРАНО  РЕАЛИЗОВАНО 
       5   5 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

Које особине треба да има савремени 

наставник? 

Александра Горановић, 

Софија Милановић 
5.11.2021. 

 

 

ПРЕДАВАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ 

ТЕМА РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Здрави стилови живота и здраве навике Сања Лончар 29.12.2021. 

 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ  

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Дан писмености 4/1,2,3,4 28.9.2021. 

Општинско такмичење " БРЗИНОМ ДО ЗВЕЗДА" 4/2,4 4.10.2021. 

"Живимо здраво", пројекат млађих разреда школе. 
Сва одељења 

млађих разреда 
29.10.2021. 

Штанд дечјих права 4/1,3 Октобар 2021. 

Школско такмичење из математике 4/1,2,3,4 3.12.2021. 

Учешће на  Ђачким песничким сусретањима 4/2 октобар 

Ове године је одржано у сваком одељењу по 6 

родитељских састанака 
4/1,2,3,4 у току школске године 
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Организација прославе Нове године 4/1,2,3,4 

прослава Нове године  

није реализована  због 

епидемиолошке 

ситуације 

Новогодишња видео - честитка предшколцима 
Ученици од 1-8. 

разреда 
28.12.2021. 

Општинско такмичење из математике 4/2,4 20.2.2022. 

Учешће на ликовном конкурсу ,,Пред иконом Светог 

Саве“ 
4/2,4 25.2.2022. 

Литерарни скуп- Моја мама 4/1,2,3,4 8.3.2022. 

Математичко такмичење "МИСЛИША" 4/1,2,3,4 10.3.2022. 

Окружно такмичење из математике 4/4 12.3.2022. 

Градско такмичење такмичење " БРЗИНОМ ДО 

ЗВЕЗДА" 
4/2,4 14.3.2022. 

Алкохол и наркоманија- предавање МУП-а 4/1,2,3,4 17.3.2022. 

Активности у оквиру програма ,,Поздрав пролећу“ 4/1,2,3,4 

Активности нису 

реализоване због 

епидемиолошке 

ситуације 

Позоришна представа ,, Ко море прља, тај надрља". 4/1,2,3,4 12.4.2022. 

Сејање семена црног бора у школском дворишту 4/1,2,3,4 12.5.2022. 

Позориште Зведариште 

,,Снежана и 7 патуљака" 
4/2,4 23.5.2022. 

Свилајнац-Манасија-Ресавска пећина 4/1,2,3,4 24.5.2022. 
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ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД: 

1) Излет је  реализован 24.5. 2022. Ученици су посетили Природњачки музеј у Свилајнцу, 
манастир Манасију, водопад Лисине и Ресавску пећину. 

2) Сви часови редовне наставе, допунске, додатне и слободних активности су реализовани 
по утврђеном плану. 

3) Родитељски састанак и  подела књижица ће бити 30.6.2022. 
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ПЕТИ РАЗРЕД 

РАЗРЕД:      ПЕТИ 
НАСТАВНИ ПЕРИОД:      септембар-јун школске 2021/22. 
РУКОВОДИЛАЦ:     Весна Петровић Зечевић 
БРОЈ САСТАНАКА СТРУЧНОГ ВЕЋА:   ПЛАНИРАНО  РЕАЛИЗОВАНО 
       5   5 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

Рад са децом са изузетним способностима 
- Весна Петровић Зечевић и 

Ирена Грбић 
5.5.2022. 

 

ПРЕДАВАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ и УЧЕНИКЕ 

ТЕМА РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Епидемиолошке мере, превенција и заштита од 

ширења вируса (предавање за ученике) 
одељењске старешине 9.9.2021. 

Облици насиља и упознавање са протоколом о 

поступању у случају насиља (предавање за ученике) 
одељењске старешине 28.10. 2021. 

Важност учешћа у хуманитарним акцијама одељењске старешине 16.12. 2021. 

Права и обавезе ученика на излетима и посетама 

разним манифестацијама ван школе 
Одељењске старешине 19.5.2022. 
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ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (учешће, присуство или организација разних манифестација – 
културних, уметничких, музичких, спортских у школи, посете, излети, обиласци музеја и сл.) 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Дечја недеља (ликовни радови) ученици петог разреда 22.9.2021. 

Дан озонског омотача ученици петог разреда 16.9.2021. 

Светски дан заштите животиња ученици петог разреда 4.10.2021. 

Дан правилне и здраве исхране ученици петог разреда 16.10.2021. 

Ђачка песничка сусретања ученица петог разреда 8.12.2021. 

Новогодишња поздравна порука предшколцима ученици петог разреда 30.12.2021. 

Прослава Нове године у учионици ученици петог разреда 23.12.2021. 

,,Мој најлепши Божић“, Пошта Србије (конкурс) ученици петог разреда 1.12.2021. 

Сат за планету Земљу ученици петог разреда 25.3.2022. 

Представа на енглеском ,,Том Сојер“ ученици петог разреда 24.6.2022. 

 

 

Реализација излета, екскурзија:  

Планиране посете: Сајам књига, одлазак у позориште, биоскоп и музеј, Фестивал науке – нису 
реализоване и биће унете у план за следећу годину. 

ЈЕДНОДНЕВНИ ИЗЛЕТ ЗА УЧЕНИКЕ ПЕТОГ РАЗРЕДА  

БЕОГРАД-СМЕДЕРЕВСКА ТВРЂАВА--ВИМИНАЦИЈУМ-ГОЛУБАЦ-СРЕБРНО ЈЕЗЕРО, 5.6.2022. 

Излет је ореализован за ученике петог  разреда, за четири одељења ОШ ,,Стеван Синђелић“. 
Укупно је путовало 85 ученика и њихове одељењске старешине: Весна Петровић Зечевић, 
Ирена Грбић, Александра Медић и Милица Пантелић. Сви садржаји су испуњени. Ученици и 
старешине су задовољни обиласцима и условима путовања. 

ЈЕДНОДНЕВНИ НАГРАДНИ ИЗЛЕТ ЗА УЧЕНИКЕ ПЕТОГ – ОСМОГ РАЗРЕДА, РАЈАЦ, 27.6.2022. 

У недељу 5. јуна 68 ученика наше школе (међу којима су и награђени петаци) боравило је на 
Рајцу, делу планине Сувобор. Ово је био наградни излет за све ученике који су освојили неку 
награду на такмичењима ове године, а у склопу студијског путовања из историје и географије. 

ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА 
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Ученици воле да учествују у свим активностима које организује школа и вољни су да у 
бројним ваннаставним активностима прошире видике, испробају нешто ново, процене 
сопствене могућности и естирају своја интересовања и способности. 
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ШЕСТИ РАЗРЕД 

РАЗРЕД:      ШЕСТИ                        
НАСТАВНИ ПЕРИОД:     септембар-јун школске 2021/22. 
РУКОВОДИЛАЦ:     Весна Сретић   
БРОЈ САСТАНАКА СТРУЧНОГ ВЕЋА:   ПЛАНИРАНО  РЕАЛИЗОВАНО 
       5   5 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

Важност рециклаже (покренимо се и 

рециклирајмо) 
Весна Сретић Децембар 2021. 

Управљање пројектима Станика Брашњевић Април 2022. 

 

 

ПРЕДАВАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ и УЧЕНИКЕ 

ТЕМА РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Епидемиолошке мере, превенција и 

заштита од ширења вируса (предавање за 

ученике) 

Одељењске старешине Септембар 2021. 

Облици насиља и упознавање са 

протоколом о поступању у случају насиља 

(предавање за ученике) 

Одељењске старешине Новеммбар 2021. 

Превенција и заштита деце од опојних 

дрога и алкохола 
Одељењске старешине Децембар 2021. 

Права и обавезе ученика на излетима и 

посетама разним манифестацијама ван 

школе 

Одељењске старешине Мај 2022. 

Превенција и заштита деце од злоупотребе 

опојних дрога и алкохола 
Предавање МУП Март 2022. 

 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (учешће, присуство или организација разних манифестација – 
културних, уметничких, музичких, спортских у школи, посете, излети, обиласци музеја и сл.) 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 
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Дан озонског омотача 16.09. 

Ученици од петог до 

осмог разрера и 

наставнице 

Септембар 2021. 

26.09. обележен је Дан чистих планина 

Ученици од петог до 

осмог разрера и 

наставнице 

Септембар 2021. 

4. октобар Светски дан заштите животиња 
Ученици 5. и 6. разреда 

и наставнице биологје 
Октобар 2021. 

16.10. Дан правилне и здраве исхране 

Ученици од петог до 

осмог разреда и 

наставнице 

Октобар 2021. 

Посета Фестивалу науке  
Ученици и наставници, 

онлине 
Новембар 2021. 

26.3. Сат за планету Земљу 

Ученици од петог до 

осмог разрера и 

наставнице 

Март 2022. 

Дан планете Земље 
Ученици 6. разреда и 

наставници 
Април 2022. 

Садња стабала у школском дворишту 
Ученици 6. разреда и 

наставница биологије 
Април 2022. 

Дан заштите животне средине 
Ученици 6. разреда и 

наставници 
Јун 2022. 

 

 

Реализација излета, екскурзија 

Планиране посете: посета Петници, посете Природњачком музеју и Јавном акваријуму и 
тропикаријуму нису реализоване и биће унете у план за наредну школску годину, због 
епидемиолошке ситуације током ове школске године. 

Датум: 27. 05. 2022. једнодневни излет 

Место: Фрушка гора Сремски Карловци Нови Сад Петроварадин 

Целодневни излет је изведен према планираној траси путовања и сви предвиђени садржаји 
су остварени. Услови путовања су били добри. Деца су била здрава и понашање је било на 
завидном нивоу. 
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Путовање је изведено са два аутобуса, укупно је било 98 ученика, четири наставника, Станика 
Брашњевић, Кристина Павловић Рајковић, Биљана 

Пуповић и Весна Сретић и два пратиоца из агенције. 

 

ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД: 

(важне тачке дневног реда које су реализоване, а које сматрате да треба истаћи)  

У току полугодишта веће је учествовало у изради и реализацији два пројекта. Пројекат 
„Заштитимо птице“ и „Покренимо се и рециклирајмо“. 

СИМБИОЗА нова страница на сајту школе је од ове школске године активна а бави се 
еколошким темама и пројектима који су актуелни у нашој школи. 

Укључени су ученици шестих разреда и родитељи у пројекат „Оснаживање породица“ 

Потписан је уговор са Отпадом Звездара, ради се на повећању количине сировина за 
рециклажу у школи. 

У априлу месецу засађено је 10 великих стабала (5 стабала црвенолисте шљиве и 5 стабала 
липе) и 10 стабала полегле клеке, донација организације шума пева. 
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СЕДМИ РАЗРЕД 

РАЗРЕД:      7. 
НАСТАВНИ ПЕРИОД:     школска 2021/22. 
РУКОВОДИЛАЦ:      Владан Миљковић     
БРОЈ САСТАНАКА СТРУЧНОГ ВЕЋА:   ПЛАНИРАНО  РЕАЛИЗОВАНО 
       5   5 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

Управљање тимовима Данијела Банићевић 14.10.2021. 

Утицај васпитних тимова наставника 

на дисциплиновање ученика 
Биљана Нешковић 30.11.2021. 

 

ПРЕДАВАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ и УЧЕНИКЕ 

ТЕМА РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Бити добар родитељ Разредне старешине у сарадњи са Клетт 30.11.2021 

Како до сарадње са дететом Разредне старешине у сарадњи са Клетт 21.12.2021. 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (учешће, присуство или организација разних манифестација – 
културних, уметничких, музичких, спортских у школи, посете, излети, обиласци музеја и сл.) 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Посета Железничком и Музеју ПТТ Ученици 7.разреда Октобар 

Прослава Дечје недеље Ученици 7.разреда Октобар 

Јесења акција чишћења и уређења 

школског дворишта 
Ученици 7.разреда Октобар 

Обележавање Дана примирја у 

Првом светском рату 
Ученици 7.разреда Новембар 

Месец књиге: Међународни дан 

књиге, 23. април и Дан дечје 

књижевности, 4. април 

Ученици 7.разреда Април 
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Реализација излета, екскурзија 

Ученици су путовали на једнодневни излет Београд-Крушедол-Сремски Карловци-Нови Сад 
03.06. 

Награђени ученици су узели учешће у студијском путовању на Рајац. 

Ово студијско путовање је пројекат стручног већ историје и географије.У организацији су 
учествовали предметни наставници. 

 

ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД: 

(важне тачке дневног реда које су реализоване, а које сматрате да треба истаћи)  

На седници одржаној 31.8.2021. формирано је веће и усвојен план рада за школску 
2021/22.годину. Утврђена је и постављена на сајт листа уџбеника који ће се користити у 
школској 2021/22. години. Утврђено је бројно стање ученика у одељењима.  

Идентификовани су ученици којима је потребна додатна подршка у настави. 

Комуникација предметних наставника са родитељима је била преко одвијала се на 
родитељским састанцима и индивидуалним консултацијама.  

Анализа успеха и владања, реализација часова редовне, допунске и додатне наставе и 
слободних активности и евалуација ИОП-а је рађена квартално (записници Разредног већа у 
е-дневнику). 

Ученици седмог разреда су учествовали у  тестирању знања из предмета који припадају 
комбинованом тесту на завршном испиту.Извршена је анализа постигнућа ученика. 

Због продужетка распуста продужена је и школска година,која је трајала до 
29.06.2022.године. 

Није било потребе за организацијом поправних и разредних испита јер су сви ученици 
положили разред са позитивним успехом. 

Одељењске старешине су испратиле све уписне активности ученика. 

Сви часови редовне наставе, допунске, додатне и слободних активности су реализовани по 
утврђеном плану. 

Спроводе  се  мере за побољшање успеха ученика који доста изостају са наставе због болести 
или из других разлога. 

Велики број ученика је учествовао на такмичењима.Издавајамо Богдана Кокановића,Данила 
Петровића и Анђелу Слијепчевић.Кокановић је освојио треће место на Државном такмичењу 
из Физике,а остала два ученика су учесници државних такмичења из Биологије и 
Информатике. 
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ОСМИ РАЗРЕД 

РАЗРЕД:      ОСМИ  
НАСТАВНИ ПЕРИОД:     школска 2021/22. 
РУКОВОДИЛАЦ:     Сандра Кнежевић  
БРОЈ САСТАНАКА СТРУЧНОГ ВЕЋА:   ПЛАНИРАНО  РЕАЛИЗОВАНО 
       6   7 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

Светски дан детета  Сандра Кнежевић 2.11.2022. 

 

ПРЕДАВАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ и УЧЕНИКЕ 

ТЕМА РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Превенција и заштита од вируса 

Covid-19 

Одељењске старешине осмог 

разреда 

На родитељским састанцима 

и часовима одељењске 

заједнице у току школске 

године 

Активности везане за полагање 

завршног испита 

Управа школе 

Одељењске старешине 
     19.5.2022. 

 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (учешће, присуство или организација разних манифестација – 
културних, уметничких, музичких, спортских у школи, посете, излети, обиласци музеја и сл.) 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Програми за превенцију од насиља 8/1,2,3,4 у току  септембра 

Дечја недеља 8/1,2,3,4  4.10.-10.10.2021.  

Тутин фест 8/1,2,3,4 20.10.2021. 

Хуманитарна акција-сакупљање 

чепова 
8/1,2,3,4 током целог полугодишта 

Оријентиринг 8.разред дечаци 

 12.5.2022 

градско такмичење 

20.5.2022.републичко 

текмичење 
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Оријентиринг 8.разред-девојчице 

12.5.2022 градско такмичење 

20.5.2022. 

републичко текмичење 

Посета Сајму образовања  Ученици 8/2,3,4 20.4.2022. 

 

Није реализована посета Сајму књига предвиђена за октобар. 

 

Реализација излета, екскурзија 

Ученици осмог разреда су ишли на једнодневни излет Орашац-Опленац-Шумарице-
Крагујевац.Излет је био 2.6.2022.Уместо планираног дводневног излета,на Одељењском већу 
је одлучено да ученици иду на једнодневни излет због великог броја дисциплинских мера у 
8.разреду 

 

ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД: 

(важне тачке дневног реда које су реализоване, а које сматрате да треба истаћи)  

1) Ове године је реализован једнодневни излет.Након ванредног Одељењског 
већа,предложено је да уместо дводневне екскурзије буде реализован једнодневни 
излет,због великог броја дисциплинских мера.Предлог је усвојен и реализован је 
једнодневни излет Опленац -Шумарице -Крагујевац.Излет је прошао у најбољем реду.Сци 
циљеци су остварени. 

2) Сви часови редовне наставе, допунске, додатне и слободних активности су реализовани 
по утврђеном плану. 

3) Професионална оријентација је успешно реализована,у оквиру ЧОС-а или другим 
организованим часовима.Реализатори су одељењске старешине,ПП служба,Тим за 
професионалну оријентацију.Обављено је добровољно тестирање ученика у оквиру  
професионалне оријентације. 

4) Одржан је заједнички родитељски састанак за ученике осмог разреда,где су родитељима 
детаљно објашњени правилници и упутства за завршни испит. 

5) Пробни завршни испит је успешно реализован.Предметни наставници су у форми 
формативног оцењивања саопштили и анализирали резултате са ученицима. 

6) Ученици су имали успеха на такмичењима.Девојчице осмог разреда су освојиле 1.место 
на општинском такмичењу у кошарци и футсалу.На такмичењу из енглеског језика ученице 
осмог разреда су освојиле 3 друга места и 3 трећа места на општинском такмичењу.Маја 
Арсић 8/2 2.место на општини,Кристина Бањац 8/2 3.место,Ленка Дедијер 8/4 
2.место,Дуња Младеновић 2.место,Теодора Стоканић 8/4 3.место на општини.Ивана 
Глишић је освојила 1.место на градском и 3.место на републичком. 
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Географија . Богдан Станковић-1.место-пласман на окружно, Ђорђе Чоланић-2.место-пласман 
на окружно, Јана Радосављевић-2.место-пласман на окружно 

Денис Хаџић-2.место-пласман на окружно.Из биологије Јана Радмиловић 8/4 2.место  и Јана 
Чоланић 3.место на општинском. 

Ученици ,који су ишли на Оријентиринг су остварили изузетан успех.Дечаци су освојили 
1.место на градском и остварили учешће на републичком такмичењу.Девојчице су такође 
учествовале и на градском и на републичком такмичењу 

7) 77 ученика је завршило годину са позитивним успехом,7 ученика је недовољно.Након 
реализације припремне наставе и поправних испита,свих 84 ученика је са позитивним 
успехом и на завршни испит је изашло 84 ученика.Завршни испит је реализован.Свих 84 
ученика је изашло на завршни испит. 

8) На Одељењском већу су предложени ученици за Вукове дипломе(укупно 14),као и 
ученици за посебне дипломе. Следећи ученици су награђени према правилнику о 
награђивању Посебним дипломама: 

8/1 

Никола Стојановић (физика) 

8/2 

1) Кристина Бањац(физичко васпитање и ликовна култура) 

2) Лука Квасневски(физичко васпитање) 

3) Марко Шкодрић(физичко васпитање 

4) Филип Драгомировић(физичко васпитање) 

5) Ивана Глишић(енглески језик) 

6) Маја Јелица Арсић(енглески језик) 

7) Дуња Младеновић(енглески језик) 

8) Тијана Зилџић(ликовна култура) 

8/3 

1) Михаило Јовановић(физичко васпитање) 

2) Тијана Туфегџић(физичко васпитање) 

3) Даша Остојић(ликовна култура) 

8/4 

1) Ленка Дедијер(српски језик,еглески језик,ликовна култура) 

2) Лена Нешић(српски језик) 
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3) Јана Радосављевић(биологија,ликовна култура,географија) 

4) Јана Радмиловић(физичко васпитање) 

5) Денис Хаџић(физичко васпитање,географија) 

6) Нађа Лабус(физичко васпитање) 

7) Богдан Станковић(физичко васпитање,географија) 

8) Јелена Мишљеновић(ликовна култура) 

9) Ђорђе Чоланић(географија) 

10) Носиоци Вукове дипломе су следећи ученици 

8/1 

1) Никола Стојановић 

8/2 

1) Кристина Бањац 

2) Маја Јелица Арсић 

3) Ивана Глишић 

8/3 

1) Павле Божовић 

2) Михаило Јовановић 

3) Даша Остојић 

4) Тијана Туфегџић 

8/4 

1) Јана Радосављевић 

2) Јана Радмиловић 

3) Ленка Дедијер 

4) Денис Хаџић 

5) Богдан Станковић 

6) Ђорђе Стојанић 

Укупно ученика 14. 
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Предлог одељењских заједница осмог разреда за ђака генерације су: 

8/1 Никола Стојановић 

8/2 Ивана Глишић 

8/3 Павле Божовић 

8/4 Ленка Дедијер 

Денис Хаџић 

Јана Радосављевић 

Формирана је трочлана комисија. на основу приложених доказа, а према Правилнику о 
избору ђака генерације, направљена је ранг листа кандидата. По броју бодова ђак генерације 
2021/22 је Денис Хаџић из 8/4. 

Проглашење ученика генерације,као и подела сведочанстава,Сведочанство о завршеном 
основном образовању и васпитања,каои Уверење о обављеном завршном испиту одржаће се 
1.7.2022. 
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VI СТРУЧНА ВЕЋА 

СТРУЧНО ВЕЋЕ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ И ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

 

НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА:    Стручно веће разредне наставе                        
НАСТАВНИ ПЕРИОД:     школска 2021/22. 
РУКОВОДИЛАЦ:     Сања  Лончар        
БРОЈ САСТАНАКА СТРУЧНОГ ВЕЋА:   ПЛАНИРАНО  РЕАЛИЗОВАНО 
       8   8 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

Адаптација ученика у првом разреду Веће 1. разреда 23.9.2021. 

Како формирати радне навике код ученика 1. разреда? Горица Мијаиловић 14.10.2021. 

Значај израде домаћих задатака Ивана Солдо 29.10.2021. 

Развијање радних навика код ученика Татјана Трипковић 8.10.2021. 

Здрави стилови живота и здраве животне навике Сања Лончар 29.10.2021. 

Које особине имају савремени наставници? 
Александра Горановић и 

Софија Милановић 
4.11.2021. 

Како превазићи агресивно понашање,а неговати поштовање 

и толеранцију међу вршњацима 

Јасмина Радиновић 

Лукић 

 

22.2.2022 

Тестови знања – водич за израду и примену'' 

Стручна тема – презентовање садржаја са похађаног 

семинара 

Сања Лончар 11.3.2022 

Значај и улога сарадње родитеља са одељенским 

старешином 
Славица Сретић 15.3.2022. 
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РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

НАЗИВ ЧАСА 
РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 
РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Српски језик: ''Три прасета'' прича по низу 
слика 

1/3 Славица Сретић 14.9.2021. 

Математика: Месне вредности цифара (о) 
септембар; 

3/3 Татјана Трипковић 17.9.2021. 

Ликовна култура: Велико-мало, криво-
право, једноставно-сложено 

2/4 Јасмина Туловић 6.10.2021. 

Пројектна настава: Пројекат ''Живимо 
здраво'' 

4/1 Сања Лончар 15.10.2021. 

Математика: Одређивање непознатог 
сабирка 

2/2 
Марина 
Максимовић 

15.10.2021. 

Свет око нас: Чувајмо своје здравље 1/1 Ивана Солдо 18.10.2021. 

Свет око нас: Опасности у кући   1/2 
Јасмина Радиновић 
Лукић 

25.10.2021. 

Природа и друштво: Агрегатна стања воде   3/4 Јован Јовановић 25.10.2021. 

Математика: Природни бројеви 1,2,3,4 и 5 1/4 Горица Мијаиловић 16.11.2021. 

Природа и друштво: Животне заједнице 3/4 Јован Јовановић 19.11.2021. 

Српски језик: ''Хајди'' 3/1 Биљана Капелети 25.11.2021. 

Физичко и здравствено 
васпитање:Штефетне игре 

4/2 и 4/4 
Александра 
Горановић и Софија 
Милановић 

4.11.2021. 

Природа и друштво: Извори енергије и 
њихова искоришћеност 

4/1 Сања Лончар 15.12.2021. 

Ликовна култура: Стари занати и израда 
чинија од глине 

3/2 Јадранка Данојлић 21.12.2021. 

Ликовна култура: Правимо амбијент, 
костиме и маске за завршну приредбу 

2/1 Весна Мирић 9.2.2022. 

ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ 11, 12, 13, 14, 15 – 
обрада 

1/1 Ивана Солдо 28.2.2022. 

Ликовна култура: Уметнички занати 3/2 Јадранка Данојлић 8.3.2022. 

Српски језик: Писање датума 2/3 Јована Миљковић 14.3.2022. 



ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНОСТИ  
ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ  

ЗА ШКОЛСКУ 2021-2022 

 

66 

 

ОШ „Стеван Синђелић“ 

Велико слово у писању имена насеља 
(једночланих) и назива места у коме ученик 
живи 

1/2 
Јасмина Радиновић 
Лукић 

22.3.2022. 

Пројекат: Светски дан птица 
2/1, 2/2, 
2/3 и 2/4 

Веће 2. разреда 9.5.2022. 

Физичко и здравствено васпитање: Вежбе 
са реквизитима 

1/3 Славица Сретић 13.5.2002. 

Физичко и здравствено васпитање: Трчање 
са допунским задацима 

1/4 Горица Мијаиловић 19.5.2022. 

Српски језик: 
Мјесец и његова бака – Б. Ћопић 

4/3 
Татјана Лончаревић 
Нитић 

23.5.2022. 

Српски језик: Функција речи у реченици 4/2 Софија Милановић 26.5.2022. 

Музичка култура: Сад знамо да свирамо и 
певамо 

3/2 Јадранка Данојлић 13.6.2022. 

Природа и друштво: Материјали (у) 3/4 Јован Јовановић 13.6.2022. 
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Продужени боравак  - Угледни часови 2021/22. 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА  И ТИП ЧАСА РАЗРЕД РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Исти смо а различити Боравак 1. разред 
Драгана 
Максимовић 

1.10.2021. 

Светски дан поште Боравак 2. разред Марија Радишић 8.10. 2021. 

Такмичарске игре Боравак 2. разред Невена Манојловић 20.10.2021. 

У сусрет Новој години Боравак 1. разред Драгана Јовановић 27.12.2021. 

Свети Сава- ликовна радионица први 
Драгана 
Максимовић 

јануар 

Исти смо и различити први 
Драгана 
Максимовић 

октобар 

Дан девојчица први 
Оливера 
Стаматовић 

октобар 

Светски дан среће  први 
Оливера 
Стаматовић 

март 

Штафетне игре први Драгана Јовановић мај 

У сусрет Новој години- 
новогодишњи украси, ликовна 
радионица 

први Драгана Јовановић децембар 

Са децом око света први Оливера Јовановић октобар 

Ускршње корпице први Оливера Јовановић април 

Дан бака и дека други Невена Манојловић октобар 

Дан планете Земље други Невена Манојловић април 

Забавна граматика други Маја Николић мај 
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СТРУЧНО  УСАВРШАВАЊЕ (обуке, вебинери, стручни скупови и семинари) 

Име и презиме 

наставника 
Назив семинара и број сати Организатор Време одржавања 

Веће 2. разреда 

Програм обуке наставника 

разредне наставе за предмет 

Дигитални свет 2 

ЗУОВ   27.9.2021. 

Оливера Стаматовић, 

Драгана Јовановић, 

Драгана Максимовић, 

Јасмина Туловић 

Лет кроз дигитални свет 2 
Савез учитеља 

Републике Србије 
13.9.2021. 

Марина Максимовић и 

Јасмина Туловић 

Обука за наставнике: 

Породично насиље 

Министарство 

просвете науке и 

технолошког 

развоја 

22.11.2021. 

Марина Максимовић и 

Јасмина Туловић, 

Татјана Трипковић, 

Биљана Капелети 

Стратегија у раду са ученицима 

који показују проблеме у 

понашању 

Министарство 

просвете науке и 

технолошког 

развоја 

22.11.2021 

Јована Миљковић, 

Јасмина Туловић, 

Оливера Стаматовић, 

Драгана Јовановић 

Грешке ученика као показатељ 

процеса учења 

Савез учитеља 

Републике Србије 
4.11.2021. 

Софија Милановић 
'' Хумана школа – школа као 

животна заједница“ 

ОКЦ Бор 

Србија 
5.11. – 8.12.2021. 

Сања Лончар 
Авантура ума на школском часу 

-Урош Петровић 

Клетт друштво за 

развој образовања, 

Београд 

18.11.2021. 

Сви учитељи 
Примена едукативне платформе 

у раду са ученицима у школи 

Клетт друштво за 

развој образовања, 

Београд 

13.12.-15.12. 2021. 

Сања Лончар 
Тестови знања – водич за 

израду и примену 

ОКЦ Бор  

Србија 

10.12.2021. – 

13.1.2022. 

Софија Милановић 
Домаћи задатак у функцији 

повећања ученичких постигнућа 

ОКЦ Бор  

Србија 

10.12.2021. – 

6.1.2022. 
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Софија Милановић 

Програм обуке НТЦ СИСТЕМ 

УЧЕЊА- Примена програма у 

пракси 

Министарство 

просвете           Р 

Србије 

25.12.2021. 

Сања Лончар 

Дигитална настава – корак 

напред или назад  

проф. Жолт Коња 

Клетт друштво за 

развој образовања, 

Београд 

10.3.2022 

Учитељи 4. разреда 
''Selfie 2021-2022. session 2'' – 

поступак самовредновања 

Европска комисија 

за образовање и 

културу 

30.3.2022 

Сви дежурни учитељи 

на завршном испиту за 

полагање мале матуре 

Програм обуке за дежурне 

наставнике на завршном испиту 
ЗУОВ Србија 21.6.-24.6. 2022. 
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Продужени боравак  -  Обуке у 2021/22. 

 Реализовани семинари у другом полугодишту школске 2021/22. 

Драгана 
Максимовић 

Из наше учионице – интегративна настава, трибина – 6.4.2022. 
Настава ликовне културе – подршка рализацији и практични примери, трибина – 23.3.2022. 
Настава физичког и здравственог васпитања – подршка реализацији и практични примери, 
трибина – 9.2.2022.  
Настава музичке културе – подршка реализацији и практични примери, трибина – 9.3.2022. 
Из наше учионице – Превенција насиља, трибина – 13.4.2022. 
Часови разумевања и радости, обука – 26. и 27. 3.2022. 
Програм обуке за дежурне наставнике на завршном испиту – 22.6.2022. 

Оливера 
Стаматовић 

Из наше учионице – интегративна настава, трибина – 6.4.2022. 
Настава ликовне културе – подршка рализацији и практични примери, трибина – 23.3.2022. 
Настава физичког и здравственог васпитања – подршка реализацији и практични примери, 
трибина – 9.2.2022.  
Настава музичке културе – подршка реализацији и практични примери, трибина – 9.3.2022. 

Драгана 
Јовановић 

Из наше учионице – интегративна настава, трибина – 6.4.2022. 
Настава ликовне културе – подршка рализацији и практични примери, трибина – 23.3.2022. 
Настава физичког и здравственог васпитања – подршка реализацији и практични примери, 
трибина – 9.2.2022.  
Настава музичке културе – подршка реализацији и практични примери, трибина – 9.3.2022. 
Из наше учионице – Превенција насиља, трибина – 13.4.2022. Настава природе и друштва – 
подршка реализацији и практични примери, трибина – 23.2.2022. 
Програм обуке за дежурне наставнике на завршном испиту – 22.6.2022. 
Дигитална настава – корак напред или назад 23.3.2022. 
Од лутке до знања, семинар – 5.3.2022. 
Програм обуке за супервизора и председнике школских комисија на завршном испиту, 
23.6.2022. 

Невена 
Манојловић 

Настава физичког и здравственог васпитања – подршка реализацији и практични примери, 
трибина – 9.2.2022.  
Настава природе и друштва – подршка реализацији и практични примери, трибина – 
23.2.2022. 
Настава ликовне културе – подршка рализацији и практични примери, трибина – 23.3.2022. 
Из наше учионице – интегративна настава, трибина – 6.4.2022. 

Маја 
Николић 

Програм обуке за дежурне наставнике на завршном испиту – 22.6.2022. 
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ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (учешће, присуство или организација разних манифестација – 
културних, уметничких, музичких, спортских у школи и посете, излети, обиласци музеја и сл.) 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

''Дeте је дете да га волите и разумете'' -  

ликовни конкурс на тему Дечије недеље  у 

организацији Општине Звездара  

Веће 1. – 4. разреда    24.9.2021. 

''Весела азбука'' – пројекат у сарадњи са 

предшколским установама из окружења   
Веће 4. разреда 

 

6.10.2021. 

Спортска манифестација  

'' Брзином до звезда '' у организацији Општине 

Звездара 

Веће 4. разреда 4.10.2021. 

'' Живимо здраво '' – заједнички пројекат већа 

разредне наставе 
Веће 1. – 4. разреда    15.10.-29.10.2021. 

Ђачки песнички сусрети – Пријатељи деце 

општине Звездара   
Веће 4. разреда 15.11.2021 

Математичко такмичење – школски ниво Веће 3. и 4. разреда 3.12.2021. 

Фестивал науке Веће 1. – 4. разреда    13.12. до 20.12.2021. 

Новогодишња видео – честитка предшколцима 

-  пројекат организован у оквиру сарадње са 

предшколским установама из окружења 

Веће 1., 2. и 4. разреда 29.12.2021. 

Општинско такмичење из математике 4/2 и 4/4 20.2.2022 

Пројекат ,,Засади дрво”, у дворишту школе су 

засађене сад 
Веће 1. разреда 24.2.2022. 

Учешће на ликовном конкурсу ,,Пред иконом 

Светог Саве“ 
4/2 и 4/4 25.2.2022 

Математичко такмичење „МИСЛИША“ Веће 1. – 4. разред 10.3.2022 

Окружно такмичење из математике 4/4 12.3.2022 

Алкохол и наркоманија- предавање МУП-а Веће 4. разреда 17.3.2022 

Посета позоришту – Академија 28 

'' Ко море прља – има да надрља'' 
Веће 1. – 4. разреда 12.4.2022. 
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''Добродошлица за ђаке прваке'' – пројекат 

Припрема,сађење и неговање садница црног 

бора 

Веће 4. разреда у 

сарадњи са Шумарским 

факултетом 

12.5.2022. па надаље 

''Пажљиво у саобраћају“, Полиција МУП-а 

одржала предаваље ученицима уз филм о 

правилима понашања у саобраћају 

Веће 1. разреда 17.6.2022. 

 

 

Напомена: 

Планирани Новогодишњи вашар и хуманитарна акција '' Срце Синђелића '' последње недеље 
децембра, није реализован због актуелне епидемиолошке ситуације. 
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СЕКЦИЈЕ:  

Име секције 
Име и презиме 

наставника 

Број 

реализованих 

часова 

Број ученика 

који похађају 

секцију 

Запажања 

Ликовна секција 

Славица 

Сретић и 

Ивана Солдо 

36 23 

Ученици креативни и 

мотивисани за рад. Током 

године радови ученика 

излагани на паноима у 

холу школе. 

Математичка 

секција  

Јасмина 

Радиновић 

Лукић и 

Горица 

Мијаиловић 

36 22 

Ученици били активни и 

мотивисани за рад. 

Учествовали на школском 

математичком такмичењу 

''МИСЛИША 2022.'' 

Литерарно-

рецитаторска 

Марина 

Максимовић и 

Јасмина 

Туловић 

36 10 

Ученици били активни, 

вредни и мотивисани за 

рад. Активно учествовали 

у приредбама за Дан 

школе и Савиндан. 

Културне и 

спортске 

активности 

 Јована 

Миљковић 
36 13 

Ученици вежбали 

корективну гимнастику. 
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Додатна запажања за секције:  

НАГРАДЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА: 

Предмет 
Име и презиме 

ученика 

Име и презиме 

наставника 

Успех на такмичењу – уписати на 

граду 

општинско окружно републичко 

Математика 
Николина 

Миљановић 

Александра 

Горановић 
3. место похвала  

Математика Павле Јаношевић 
Александра 

Горановић 
1.место 2. место  

Математика Виктор Нинковић Софија Милановић 2.место   

Мислиша 2022. Жарко Божовић Јован Јовановић  2.место  

Физичко васпитање: 

Брзином до звезда 

Нађа Ђурђановић 

и Олга 

Милошевић 

Александра 

Горановић 

1. место и 2. 

место 
  

Физичко васпитање: 

Брзином до звезда 
Вељко Берић Софија Милановић 1.место 

3. место 

- градско 
 

Српски језик Катарина Зечевић Марина Максимовић 
1.место у 

рецитовању 
  

Пливање Итана Губеринић Јована Миљковић   2.место 

HIPPO English 

Language 
Нађа Милинчић Татјана Трипковић 1.место   
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ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД:  

(важне тачке дневног реда Годишњег програма рада стручног већа које су реализоване, а које 
сматрате да треба истаћи; образложити )  

 

Реализоване ђачке  екскурзије 

1. разред – 23.5.2022. - Београд-Засавица-Пећинци –Београд 

2.разред – 23.5.2022.  – Београд – Бранковина – Ваљево – Струганик -Београд 

3.разред – 24.5.2022. – Београд- Текериш-Троноша-Тршић  

4.разред – 24.5.2022. – Београд – Свилајнац – Манасија – Лисине – Ресавска пећина - Београд 

Напомена: Извештаји са екскурзија прослеђени Директору и ПП служби. 

 

Сарадња предметне и разредне наставе  

* Током првог полугодишта су реализоване следеће посете наставника предметне наставе 
ученицима 4. разреда: 

- Стеван Роксандић ( географија)  4/1,4/2,4/3 и 4/4 – октобар 2021.; 

- Радмила Свитлица ( немачки језик)  4/1,4/3 – октобар 2021.; 

- Миљана Митић ( музичка култура)  4/2,4/4 – октобар 2021.; 

- Јелена Николић ( биологија)  4/1,4/2,4/3,4/4 – децембар 2021.; 

- Рада Лакићевић Копања ( техника и технологија) 4/2, 4/3, 4/4 – децембар 2021.  

* Друго полугодиште: 

- Рада Лакићевић Копања ( техника и технологија ) 4/1 – 25.2.2022. 

- Саша Шуњеварић ( физика ) 4/1 – 11.3.2022, 

 

         Руководилац стручног већа: 

         Сања Лончар 
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Извештај о раду продуженог боравка I и II разреда на крају 

школске 2021/2022. 

 

Дневни ред: 

1) Анализа рада у продуженом боравку ученика на крају другог полугодишта 

2) Стручно усавршавање наставника у продуженом боравку 

3) Сређивање педагошке документације 

4) Предлог Плана за 2022/23. и Извештај о раду 

5) Избор руководиоца 2022/23. 

6) Разно 

 

Присутни сви наставници продуженог боравка. 

1) Ученици продуженог боравка учествују у раду сходно својим могућностима. Већина 
ученика завршава своје обавезе у продуженом боравку. Родитељи ученика који нису у 
могућности да заврше своје обавезе или одбијају да их заврше су увек у току. Слободне 
активности и се реализију на дневном нивоу. 

2) Сви наставници продуженог боравка остваривали су сате у оквиру стручног усавршавања 
како унутар тако и ван установе сходно могућностима. 

3) Током године вођена је педагошка документација која ће у овом периоду бити допуњена 
и завршена. 

4) Предлог Плана за следећу школску годину је предат. 

5) За руководица Већа предложена је Оливера Лазаревић. 

6) Током школске године учитељи у продуженом боравку су излагали све што су радили на 
Угледним часовима у холу школе, у просторијама боравка другог и трећег разреда и на 
спрату где се налази боравак првог разреда. Дана 21.6.2022. одржано је Такмичење у 
брзом и правилном везивању пертли за ученике првог разреда у организацији учитељица 
из продуженог боравка првог разреда. Тог истог дана у холу школе направљена је 
изложба Светски дан жирафа. 
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Продужени боравак  - Угледни часови 2021/22. 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА  И ТИП ЧАСА РАЗРЕД РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Свети Сава- ликовна радионица први Драгана Максимовић јануар 

Исти смо и различити први Драгана Максимовић октобар 

Дан девојчица први Оливера Стаматовић октобар 

Светски дан среће  први Оливера Стаматовић март 

Штафетне игре први Драгана Јовановић мај 

У сусрет Новој години- новогодишњи украси, 

ликовна радионица 
први Драгана Јовановић децембар 

Са децом око света први Оливера Јовановић октобар 

Ускршње корпице први Оливера Јовановић април 

Дан бака и дека други Невена Манојловић октобар 

Дан планете Земље други Невена Манојловић април 

Забавна граматика други Маја Николић* мај 

*Учитељица Маја Н. у овој школској година има један Угледни час јер је почела да ради у 
другом полугодишту, када се вратила са породиљског одсуства.. 
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Продужени боравак  -    Обуке у другом полугодишту 2021/22. 

 Реализовани семинари у другом полугодишту школске 2021/22. 

Драгана 

Максимовић 

Из наше учионице – интегративна настава, трибина - 6.4.2022. 

Настава ликовне културе – подршка рализацији и практични примери, трибина - 

23.3.2022. 

Настава физичког и здравственог васпитања – подршка реализацији и практични 

примери, трибина – 9.2.2022.  

Настава музичке културе – подршка реализацији и практични примери, трибина – 

9.3.2022. 

Из наше учионице – Превенција насиља, трибина – 13.4.2022. 

Часови разумевања и радости, обука – 26. и 27. 3.2022. 

Програм обуке за дежурне наставнике на завршном испиту – 22.6.2022. 

Оливера 

Стаматовић 

Из наше учионице – интегративна настава, трибина - 6.4.2022. 

Настава ликовне културе – подршка рализацији и практични примери, трибина - 

23.3.2022. 

Настава физичког и здравственог васпитања – подршка реализацији и практични 

примери, трибина – 9.2.2022.  

Настава музичке културе – подршка реализацији и практични примери, трибина – 

9.3.2022. 

Драгана 

Јовановић 

Из наше учионице – интегративна настава, трибина - 6.4.2022. 

Настава ликовне културе – подршка рализацији и практични примери, трибина - 

23.3.2022. 

Настава физичког и здравственог васпитања – подршка реализацији и практични 

примери, трибина – 9.2.2022.  

Настава музичке културе – подршка реализацији и практични примери, трибина – 

9.3.2022. 

Из наше учионице – Превенција насиља, трибина – 13.4.2022. Настава природе и 

друштва – подршка реализацији и практични примери, трибина – 23.2.2022. 

Програм обуке за дежурне наставнике на завршном испиту – 22.6.2022. 

Дигитална настава – корак напред или назад 23.3.2022. 

Од лутке до знања, семинар – 5.3.2022. 

Програм обуке за супервизора и председнике школских комисија на завршном испиту, 

23.6.2022. 

Оливера 

Јовановић 
 

Невена 

Манојловић 

Настава физичког и здравственог васпитања – подршка реализацији и практични 

примери, трибина – 9.2.2022.  

Настава природе и друштва – подршка реализацији и практични примери, трибина – 
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23.2.2022. 

Настава ликовне културе – подршка рализацији и практични примери, трибина - 

23.3.2022. 

Из наше учионице – интегративна настава, трибина - 6.4.2022. 

Маја 

Николић 
Програм обуке за дежурне наставнике на завршном испиту – 22.6.2022. 

 

 

          Руководилац Већа 

          Оливера 

Стаматовић       
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СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 

НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА:      Српски језик 
НАСТАВНИ ПЕРИОД      школска 2021/22. 
РУКОВОДИЛАЦ:      Јована Нинчић   
БРОЈ САСТАНАКА СТРУЧНОГ ВЕЋА:   ПЛАНИРАНО  РЕАЛИЗОВАНО 
       10   13 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ  СТРУЧНЕ ТЕМЕ 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

Усаглашавање критеријума оцењивања Татјана Бањеглав септембар 

Однос наставник-ученик Биљана Пуповић октобар 

Актуелности са Републичког зимског семинара Весна Петровић Зечевић фебруар 

Формативно оцењивање Јована Нинчић март 

Школски програм Весна Петровић Зечевић мај 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

НАЗИВ ЧАСА РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Творба речи, обрада 6/3 Биљана Пуповић 27. 9. 2021. 

Творба речи, обрада 6/ 2 Весна Петровић Зечевић 4. 10. 2021. 

“Кроз мећаву”, Петар Кочић, 

обрада 
7/4 Татјана Бањеглав  23. 12. 2021. 

Наши научници у улози 

књижевника - Пупин 
Ученици 5. разреда Јована Нинчић 2.3.2022. 

Наши научници у улози 

књижевника – Милутин 

Миланковић 

Ученици 5. разреда Весна Петровић Зечевић 16.3.2022. 

Наши научници у улози 

књижевника – Никола Тесла 
Ученици 5. разреда Соња Ћурчић 23.3.2022. 

''Прва бразда'', Милован 5/3 Биљана Пуповић 21.4.2022. 
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Глишић, обрада 

''Женидба Милића 

Барјактара'', обрада 
8/4 Весна Петровић Зечевић 17.3.2022. 

''Дечак и пас'', Данило Киш 

(обрада) 
5/4 Јована Нинчић 18.5.2022. 

''Мостови'', Иво Андрић 5/4 Милена Јекић 21.2.2022. 

 

 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Име и презиме 

наставника 

Назив семинара и број 

сати 
Организатор 

Време 

одржавања 

Биљана Пуповић 

Образовне неуронауке у 

школи – пут од науке до 

праксе, 1 сат 

Група Клет Србија и Ранко 

Рајовић 
2.12.2021. 

Весна Петровић 

Зечевић 

Образовне неуронауке у 

школи – пут од науке до 

праксе, 1 сат 

Група Клет Србија и Ранко 

Рајовић 
2.12.2021. 

Милена Јекић 

Образовне неуронауке у 

школи – пут од науке до 

праксе, 1 сат 

Група Клет Србија и Ранко 

Рајовић 
2.12.2021. 

Јована Нинчић 

Образовне неуронауке у 

школи – пут од науке до 

праксе, 1 сат 

Група Клет Србија и Ранко 

Рајовић 
2.12.2021. 

Весна Петровић 

Зечевић 

Авантура ума на школском 

часу, 1 сат 

Група Клет Србија и Урош 

Петровић 
18.11.2021. 

Милена Јекић 
Авантура ума на школском 

часу, 1 сат 

Група Клет Србија и Урош 

Петровић 
18.11.2021. 

Милена Јекић, 

Татјана Бањеглав, 

Весна Петровић 

Зечевић, Јована 

Нинчић, Биљана 

Примена едукативне 

платформе у раду са 

ученицима у школи. 1 сат 

Група Клет Србија и Владан 

Миљковић 
14. 12. 2021. 
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Пуповић. 

Милена Јекић, 

Татјана Бањеглав, 

Весна Петровић 

Зечевић, Јована 

Нинчић 

Примена едукативне 

платформе у настави на 

даљину, 1 сат 

Група Клет Србија и Владан 

Миљковић 
14. 12. 2021. 

Весна Петровић 

Зечевић 

Наставни материјали у 

инклузивном одељењу, 1 сат 
Бигз, Гордана Јосимов 31.3. 2022 

Весна Петровић 

Зечевић 

Рад са децом са изузетним 

способностима (рад са 

даровитим ученицима), 1 сат 

МВ центар, Љиљана Лазаревић  

Марија Лакићевић 
6.4. 2022 

Весна Петровић 

Зечевић 

"SELFIE 2021-2022, session 2", 

1 сат 
Themis Christophidou 1.4.2022. 

Весна Петровић 

Зечевић 

Формативно оцењивање: 

методе, технике и 

инструменти 

Група Клет Србија 2.2.2022. 

Јована Нинчић 

Формативно оцењивање: 

методе, технике и 

инструменти 

Група Клет Србија 2.2.2022. 

Јована Нинчић 

Школски електронски 

часопис у служби 

креативности ученика, 37  

ОКЦ Бор 
од 7. 02. 2022 

до 13. 03. 2022. 

Весна Петровић 

Зечевић 

Ка савременој настави 

српског језика и 

књижевности II, 24 

Филолошки факултет 

од 21. до 23. 

01. 

2022. 

Татјана Бањеглав 

Ка савременој настави 

српског језика и 

књижевности II, 24 

Филолошки факултет 
21. до 23. 01. 

2022. 

Биљана Пуповић 

Формативно оцењивање: 

методе, технике и 

инструменти, 1 

Група Клет Србија 2.2.2022. 

Татјана Бањеглав 

Формативно оцењивање: 

методе, технике и 

инструменти, 1 

Група Клет Србија 2.2.2022. 
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ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ: (учешће, присуство или организација разних манифестација – 
културних, уметничких, музичких, спортских у школи и посете, излети, обиласци музеја и сл.) 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Планирана посета школској библиотеци 

Татјана Бањеглав, Јована Нинчић, 

Милена Јекић и ученици петог 

разреда 

септембар 

2021. 

 

Учествовање на Ђачким песничким сусретањима 

Весна Петровић Зечевић и 

ученици школе 

децембар 

2021. 

“Мој најлепши Божић” 
Весна Петровић Зечевић и 

ученици школе 

децембар 

2021. 

Припрема и реализација програма поводом 

прославе Светог Саве 

Татјана Бањеглав 

Јована Нинчић 

Милена Јекић 

Весна Петровић Зечевић 

Биљана Пуповић 

децембар 

2021. 

Дан матерњег језика Татјана Бањеглав Фебруар 2022. 

Дан књиге 
Милена Јекић 

 
Април 2022. 

Дан сећања на Доситеја Обрадовића Биљана Пуповић Април 2022. 

Припрема и реализација програма поводом 

прославе Дана школе 

Татјана Бањеглав 

Јована Нинчић 

Милена Јекић 

Биљана Пуповић 

Весна Петровић Зечевић 

Мај 2022. 

 

 

 

СЕКЦИЈЕ:  

Име секције 
Име и презиме 

наставника 

Број реализованих 

часова 

Број 

ученика 
Запажања 
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који 

похађају 

секцију 

Литерарна секција 

Весна 

Петровић 

Зечевић 

36 11 

,,Ђачка песничка 

сусретања“ Теодор 

Сретеновић 7/4 је 

освојио треће место 

својом песмом ,,Моја 

тајна симпатија“ 

Рецитовање: 

Катарина Зечевић - 1. 

место - пласман на 

градско, а Ленка 

Дедијер - 3.место 

Новинарска секција Јована Нинчић 36 11 

Школски часопис 

''Синђа'' је 

представљен на 

прослави Дана школе. 
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Додатна запажања за секције:  

 

УСПЕХ НА ТАКМИЧЕЊИМА: 

Предмет 
Име и презиме 

наставника 

Број ученика на одређеним нивоима такмичења - учешће 

школско општинско окружно републичко 

Српски језик 

- граматика 
Биљана Пуповић 2 1 1 / 

Српски језик 

- граматика 

Весна Петровић 

Зечевић 
14 5 3 / 

Српски језик 

- граматика 
Татјана Бањеглав 7 1 / / 

Српски језик 

- граматика 

Милена Јекић/ Соња 

Ћурчић 
6 2 / / 

Српски језик 

- граматика 
Јована Нинчић 12 2 / / 

Српски језик 

- Књижевна 

олимпијада 

Татјана Бањеглав 2 2 / / 

Српски језик 

- Књижевна 

олимпијада 

Весна Петровић 

Зечевић 
2 2 / / 

Српски језик 

- Књижевна 

олимпијада 

Милена Јекић/ Соња 

Ћурчић 
1 1 1 / 
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НАГРАДЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА: 

Предмет 

Име и 

презиме 

ученика 

Име и 

презиме 

наставника 

Успех на такмичењу – уписати награду 

општинско окружно републичко 

Српски језик 

- граматика 

Уна Арсић 

5/1 

Весна 

Петровић 

Зечевић 

1. 1. / 

Српски језик 

- граматика 

Саша Савчић 

5/1 

Весна 

Петровић 

Зечевић 

2. 1. / 

Српски језик 

- граматика 

Елена 

Чикарић 5/3 

Биљана 

Пуповић 
1. 3. / 

Српски језик 

- граматика 

Софија 

Стојановић 

Весна 

Петровић 

Зечевић 

3. 3. / 

Српски језик 

- граматика 

Дуња 

Радосављев

ић 6/4 

Весна 

Петровић 

Зечевић 

2. / / 

Српски језик 

- граматика 

Алекса 

Вујовић 6/2 

Весна 

Петровић 

Зечевић 

3. / / 

Српски језик 

- граматика 

Павле Коцић 

7/3 

Јована 

Нинчић 
3. / / 

Српски језик 

- граматика 

Нина 

Бојовић 7/4 

Татјана 

Бањеглав 
3. / / 

Српски језик 

- Књижевна 

олимпијада 

Ленка 

Дедијер 8/4 

Весна 

Петровић 

Зечевић 

3. / / 

Српски језик 

- Књижевна 

олимпијада 

Лена Нешић 

8/4 

Весна 

Петровић 

Зечевић 

3. / / 

Српски језик 

- Књижевна 

Елена 

Ковачевић 

Милена 

Јекић/ Соња 
3. 3. / 
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олимпијада 7/1 Ћурчић 

Српски језик 

- Књижевна 

олимпијада 

Анђела 

Слијепчевић 

7/4 

Татјана 

Бањеглав 
3. / / 

Српски језик 

- Књижевна 

олимпијада 

Лена 

Петровић 

7/4 

Татјана 

Бањеглав 
3. / / 

 

 

ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД:  

(важне тачке дневног реда Годишњег програма рада стручног већа које су реализоване, а које 
сматрате да треба истаћи; образложити )  
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА:    Физичко и здравствено васпитање 
НАСТАВНИ ПЕРИОД:     школска 2021/22.. 
РУКОВОДИЛАЦ:     Кристина Павловић-Рајковић 
БРОЈ САСТАНАКА СТРУЧНОГ ВЕЋА:   ПЛАНИРАНО  РЕАЛИЗОВАНО 
       6   6 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ  СТРУЧНЕ ТЕМЕ: 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

Реализација наставе физичког и здравственог васпитања 

након комбиноване наставе-дискусија 

Кристина Павловић-

Рајковић 

Александар Илић 

Миломир Петровић 

 август 

Критеријум оцењивања-дискусија 

Кристина Павловић-

Рајковић 

Александар Илић 

Миломир Петровић 

 септембар 

Школска такмичења-дискусија 

Кристина Павловић-

Рајковић 

Александар Илић 

Миломир Петровић 

август 

- Реализација Недеље спорта 

- Јесењи крос 

Кристина Павловић-

Рајковић 

Александар Илић 

Миломир Петровић 

новембар 

-Анализа релизације ИОП-а, евентуална ревизија планова 

- Извештај о стању здравља ученика-ослобођени ученици 

практичног дела 

- Спортска такмичења у организацији –Школски спорт 

Кристина Павловић-

Рајковић 

Александар Илић 

Миломир Петровић 

децембар 

- Припреме за даља такмичења 

- Анализа рада секција,реализације планова,такмичења 

Кристина Павловић-

Рајковић 

Александар Илић 

Миломир Петровић 

фебруар 

-Недеља спорта-организација и реализација 

-Спортски дан-такмичења поводом Дана школе-

организација и реализација 

Кристина Павловић-

Рајковић 

Александар Илић 

мај  
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Миломир Петровић 

-Анализа реализације наставних и ваннаставних 

активности на крају школске године 

-Анализа успеха ученика који су радили по ИОП-у и 

планирање за наредни период 

-Дискусија и предлози за унапређење наставе физичког и 

здравственог васпитања у наредном вишегодишњем 

периоду 

-Извештаји –рад Актива,такмичења,секција,пројектне 

наставе 

Кристина Павловић-

Рајковић 

Александар Илић 

Миломир Петровић 

јун 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

НАЗИВ ЧАСА 
РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 
РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Угледни час 

-Физичка активност у пубертету 
7/1 

Кристина Павловић- 

Рајковић 
новембар 2021. 

Угледни час 

-Баратање кошаркашком лоптом 
6/4 

Кристина Павловић- 

Рајковић 
април 2022. 

Угледни час 

-Стицање самопоуздања 
5/4 Миломир Петровић фебруар 2022. 

Угледни час 

-Правилна исхрана 
5/2 Миломир Петровић март 2022. 

Угледни час-Усвајање рукометних 

правила на бржи начин 
5. раз Александар Илић март 2022. 
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ОШ „Стеван Синђелић“ 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Име и презиме 

наставника 
Назив семинара и број сати Организатор Време одржавања 

Кристина 

Павловић-

Рајковић 

Вебинар-Са стручњацима на 

вези 2-безбедно током 

пандемије-1 сат 

Министарство 

просвете,УНИЦЕФ 

Србије,Савез учитеља 

Републике Србије 

16.12.2021. 

18часова 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ: (учешће, присуство или организација разних манифестација – 
културних, уметничких, музичких, спортских у школи и посете, излети, обиласци музеја и сл.) 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Школско спортско такмичење-кошарка 5,6,7,8.разред-дечаци и девојчице  октобар  

Општинско такмичење-одбојка 5,6,7,8.разред-дечаци и девојчице новембар  

   

Градско такмичење-девојчице 7/8.разред 

кошарка 
девојчице 7/8.разред  новембар 2021  

Градско такмичење у стрељаштву Матија и Лука Квасневски октобар 2021 

Новогодишња такмичења у нашој школи-

кошарка,одбојка,стони тенис,надвлачење 

конопца и између две ватре 

5,6,7,8.разред-дечаци и девојчице децембар 202  

Пројекат-Оријентиринг 

Организација такмичења  
5,6,7.разред-дечаци и девојчице март 2022 

Организација новогодишњих такмичења 5,6,7,8.разред-дечаци и девојчице децембар 2021. 

Школско такмичење у футсалу 5,6,7,8.разред-дечаци и девојчице октобар 2021 

Општинско такмичење у футсалу  5,6,7,8.разред-дечаци и девојчице новембар 2021 

Градско такмичење у футсалу девојчице ⅚.разред децембар 2021 
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Организација такмичења поводом краја 

школске године-Недеља спорта 
5,6,7,8.разред-дечаци и девојчице јун 2022. 

 

СЕКЦИЈЕ:  

Име секције 
Име и презиме 

наставника 

Број реализованих 

часова 

Број ученика који 

похађају секцију 
Запажања 

Рукометна 

секција 
Александар Илић 36 20 

Секција протекла по 

плану. 
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ОШ „Стеван Синђелић“ 

Додатна запажања за секције:  

УСПЕХ НА ТАКМИЧЕЊИМА: 

Предмет 
Име и презиме 

наставника 

Број ученика на одређеним нивоима такмичења - учешће 

школско општинско окружно републичко 

физичко и 

здравствено 

васпитање- 

кошарка 

Кристина 

Павловић-

Рајковић, 

Миломир 

Петрови 

30 ученика 

-5.разред 

30 ученика 

-6.разред 

30 ученика 

-7.разред 

30 ученика 

-8.разред 

⅚.разред-24 

ученика 

⅞. разред-8 

ученица 
- 

физичко и 

здравствено 

васпитање 

-одбојка 

Кристина 

Павловић-

Рајковић 

30 ученика 

-5.разред 

30 ученика 

-6.разред 

30 ученика 

-7.разред 

30 ученика 

-8.разред 

⅞. разред-7 

ученица 
- - 

физичко и 

здравствено 

васпитање-

футсал 

Кристина 

Павловић-

Рајковић 

80 ученика 

-5.разред 

80 ученика 

-6.разред 

80 ученика 

-7.разред 

60 ученика 

-8.разред 

⅚. разред-6 

ученица 

⅚. разред-8 

ученика 

⅞. разред-7 

ученица 

⅞. разред-7 

ученика 

⅞. разред-7 

ученица 
- 
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НАГРАДЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА: 

Предмет Име и презиме ученика 

Име и 

презиме 

наставника 

Успех на такмичењу – уписати награду 

општинско окружно републичко 

Кошарка ⅞. 

девојчице 

1.Марија Илић 8р 

2.Тијана Туфегџић 8р 

3.Миа Живојиновић 8р 

4.Јана Радмиловић 8р 

5.Тара Прокић 7р 

6.Елена Лазаревић 8р 

7.Елена Јаношевић 7р 

8.Кристина Бањац 8р. 

Кристина 

Павловић 

-Рајковић 

1.место   

Футсал ⅞. 

девојчице 

1.Тијана Туфегџић 8р 

2.Миа Живојиновић 8р 

3.Јана Радмиловић 8р 

4.Тара Прокић 7р 

5.Елена Лазаревић 8р 

6.Елена Јаношевић 7р 

7..Кристина Бањац 8р. 

8.Eлена Пузовић 7.р 

 

Кристина 

Павловић 

-Рајковић 

1.место   

Футсал ⅚. 

девојчице 

1.Софија Мандић 6.р 

2.Милина Карапанџић 6.р 

3.Нина Мишњеновић 6.р 

4.Теа Живојиновић 6.р 

Искра Павлица 6.р 

Кристина 

Павловић 

-Рајковић 

1.место   

 

ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД:  

(важне тачке дневног реда Годишњег програма рада стручног већа које су реализоване, а које 
сматрате да треба истаћи; образложити )  
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БИОЛОГИЈА И ХЕМИЈА 

НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА Стручно веће биологије и хемије                        
НАСТАВНИ ПЕРИОД : школска 2021/22. 
РУКОВОДИЛАЦ Весна Сретић 
БРОЈ САСТАНАКА СТРУЧНОГ ВЕЋА:   ПЛАНИРАНО  РЕАЛИЗОВАНО 
       10   10 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

„Између две ватре-како посредовати у ученичком 

конфликту“ 
Весна Сретић Октобар 2021. 

„Превенција злоупотребе психоактивних супстанци (ПАС)“ Јелена Николић Новембар 2021. 

„Екологиши се“ Весна Сретић Мај 2022. 

„Како управљати 

тимовима“ 
Вера Љубисављевић Јун 2022. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

НАЗИВ ЧАСА 
РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 
РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

„Једро, ДНК, гени“ 7/4 Јелена Николић 10.09.2021. 

„Разлике међу ћелијама“ 6/3 Весна Сретић 17.09.2021. 

Циклуси кружења 

основних супстанци у 

природи 

8/4 Јелена Николић 04.04.2022. 

„Биљке у народној 

поезији“ 
5/2 Весна Сретић 15.04.2022. 
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Име и презиме наставника 
Назив семинара и број 

сати 
Организатор 

Време 

одржавања 

Весна Сретић 
Авантура ума на школском 

часу 1 сат 

Група Клет 

Србија, Урош 

Петровић 

18.11.2021. 

Весна Сретић 

Примена едукативне 

платформе у раду са 

ученицима у школи 1сат 

Група Клет 

Србија, Владан 

Миљковић 

14.12.2021. 

Весна Сретић 

Примена едукативне 

платформе у настави на 

даљину 1сат 

Група Клет 

Србија, Владан 

Миљковић 

14.12.2021. 

Весна Сретић Екологиши се 

Савез учитеља 

републике 

Србије 

14.05.2022. 

Број сати стручног усавршавања у 

установи: 85 

Број сати стручног усавршавања ван 

установе: 18 

   

Јелена Николић 

Онлине 

презентацијауџбеника 

биологије за 

8.разред основне 

школе 

Клет ,Србија 29.11.2022. 

Јелена Николић 

Онлајн презентација 

уџбеника биологије за 

8.разред основне 

школе 

Нови Логос, 

Србија 
01.12.2022. 

Јелена Николић 

Примена едукативне 

платформе у раду са 

ученицима у школи 1сат 

Група Клет 

Србија, Владан 

Миљковић 

14.12.2021. 

Јелена Николић 

Примена едукативне 

платформе у настави на 

даљину 1 сат 

Група Клет 

Србија, Владан 

Миљковић 

14.12.2021. 

Јелена Николић Штампани и Издавачка кућа 07.02.2022. 



ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНОСТИ  
ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ  

ЗА ШКОЛСКУ 2021-2022 

 

96 

 

ОШ „Стеван Синђелић“ 

дигитални уџбеници и 

њихова корелација у 

настави 

Герундијум 

Јелена Николић Са наставником на ти Клет ,Србија 28.02.2022. 

Јелена Николић 
Еколошко вршњачко 

оснаживање (ЕВО) 

Центар за 

одрживи развој 

и безбедност 

саобраћаја 

20.05.2022. 

Број сати стручног усавршавања у 

установи: 101 

Број сати стручног усавршавања ван 

установе: 16 

   

Вера Љубисављевић Управљање тимовима 

Образовно 

креативни 

центар Бор 

Програм је 

реализован 

електронским 

путем 

07.02.2022. 

Број сати стручног усавршавања у 

установи: 46 

Број сати стручног усавршавања ван 

установе: 40 
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ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (учешће, присуство или организација разних манифестација – 
културних, уметничких, музичких, спортских у школи и посете, излети, обиласци музеја и сл.) 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Обележавање Дана озонског омотача 16.09. Сви чланови већа са ученицима 
Септембар 

2021. 

Обележавање Дана чистих планина 26.9. Наставнице биологије са ученицима 
Септембар 

2021. 

Обележавање Дана заштите животиња-изложба 

малих кућнх љубимаца 
Весна Сретић са ученицима 

Октобар 

2021. 

Обележавање Дана правилне исхране Наставнице биологије са ученицима 
Октобар 

2021. 

Обележавање Дана заштите борбе против 

СИДЕ-вршњачка предавања ученика 8. разреда 
Јелена Николић са ученицима 

Децембар 

2021. 

„Важност рециклаже“ Вера Љубисављевић и Весна Сретић 
Децембар-

јануар 2021. 

Обележавање 22.марта-Дана вода Сви чланови већа са ученицима Март 2022. 

26.3. Сат за планету Земљу Сви чланови већа са ученицима Март 2022. 

Дан планете Земље Сви чланови већа са ученицима Април 2022. 

Садња стабала у школском дворишту Весна Сретић Април 2022. 

Дан биодиверзитета  Наставнице биологије са ученицима Мај 2022. 

Светског дана породице Сви чланови већа са ученицима Мај 2022. 

Дан заштите животне средине Сви чланови већа са ученицима Јун 2022. 

 

 

ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД:  

(важне тачке дневног реда Годишњег програма рада стручног већа које су реализоване, а које 
сматрате да треба истаћи; образложити )  
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СЕКЦИЈЕ 

Име секције 

Име и 

презиме 

наставник

а 

Број 

реализова

них 

часова 

Број ученика 

који 

похађају 

секцију 

Запажања 

Биолошка 

секција 

Весна 

Сретић 
35 57 

Ученици су са предметним наставником 

обележили значајне датуме, док планирани 

излети нису реализовани због епидемиолошке 

ситуације 

 

Планиране посете: Ноћ истраживача, посета Петници, посете Природњачком музеју и Јавном 
акваријуму и тропикаријуму биће уврштене у план за наредну годину у току ове школске 
године није било могућности да се изведу посете. 

У току полугодишта веће је учествовало у изради и реализацији два мини пројекта. Пројекат 
„Заштитимо птице“ и „Покренимо се и рециклирајмо“, пројекти су презентовани у оквиру 
стручних и разредних већа. 

СИМБИОЗА нова страница на сајту школе је од ове школске године активна а бави се 
еколошким темама и пројектима који су актуелни у нашој школи. 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ: 

Израда и излагање дидактичких материјала: 

1.Модел ћелије - ученици 6.разреда 

2.Израда 3Д модела молекула ДНК и хромозома-ученици 7.разреда 

3.Израда кућича и хранилица за птице-ученици 5.разреда 

4.Вршњачке едукације „1.децембар Светски дан борбе против сиде“ 

5.Вршњачка едукација „Рециклажа“ 

 

НАПОМЕНА 

Све планиране активности , које се не тичу наставе, реализоване се у складу са 
епидемиолошком ситуацијом и прописаним упутствима од стране Министарства просвете. 
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ИСТОРИЈА И ГЕОГРАФИЈА 

 

НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА:  ИСТОРИЈА И ГЕОГРАФИЈА 
НАСТАВНИ ПЕРИОД школска 2021/22. 
РУКОВОДИЛАЦ: Стеван Роксандић 
БРОЈ САСТАНАКА СТРУЧНОГ ВЕЋА:   ПЛАНИРАНО  РЕАЛИЗОВАНО 
       6   6 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ  СТРУЧНЕ ТЕМЕ: 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

„Формативно оцењивање“ Aлександра Јелић новембар 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

НАЗИВ ЧАСА 
РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 
РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Туризам Србије 8/4 Стеван Роксандић 7. април 

Београд у време деспота 

Стефана Лазаревића 
6/3 Александра Јелић 12. мај 

Словени и њихово 

досељавање на Балкан 
разред Владан Миљковић октобар 

Велика географска 

открића 
6.разред Владан Миљковић април 

Стене разред Јован Драгићевић децембар 
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ОШ „Стеван Синђелић“ 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Име и презиме 

наставника 

Назив семинара и број 

сати 
Организатор Време одржавања 

Александра Јелић 

„Формативно оцењивање 

од планирања до постизања 

исхода и циљева уз помоћ 

дигиталне свеске“, 

 2.10.2021. 

Владан Миљковић 

ПРИМЕНА ЕДУКАТИВНЕ 

ПЛАТФОРМЕ У РАДУ СА 

УЧЕНИЦИМА 

МПНТР  

Владан Миљковић 

„Онлајн обука школских 

администратора свих 

основних и средњих школа 

за рад у систему за 

управљање учењем Мудл“ 

  

Стеван Роксандић Управљање тимовима  7.2.-13.3. 2022. 

Владан Миљковић – 

предавач 

Александра Јелић 

Стеван Роксандић 

Јован Драгићевић 

Стручна скуп – дигитални 

уџбеници 

ОШ ''Стеван 

Синђелић'' 
14.12.2021. 

 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ: (учешће, присуство или организација разних манифестација – 
културних, уметничких, музичких, спортских у школи и посете, излети, обиласци музеја и сл.) 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Студијско путовање – Рајац: У недељу 5. јуна 70 

ученика наше школе боравило је на Рајцу, делу 

планине Сувобор. Ово је био наградни излет за све 

ученике који су освојили неку награду на такмичењима 

ове године, а у склопу студијског путовања из историје 

и географије. Ученици су се упознали са важним 

историјским догађајима на Рајцу и обишли споменик 

посвећен јунацима Колубарске битке, такође обишли 

су и специфичне геоморфолошке објекте попут јаме 

бездан, антропогеографске попут катуна подно самог 

Ученици који су освајали 

награде на такмичењима. 
Недеља. 5. јун 
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ОШ „Стеван Синђелић“ 

врха. Са врха Рајца уз помоћ карте лоцирани су важни 

географски објекти регија Колубара и Шумадија, 

планине Авала, Космај, Букуља, Рудник, Вујан, Јелица, 

Овчар, Маљен... Иако је било веома спарно и сунчано 

време сви ученици су успешно препешачили око 5 

километара и 200 метара успона уживајући у 

природним благодетима Рајца. Ученици су слободно 

време искористили за игру и одмор у хладовини 

четинарских шума око планинарског дома. Ученици су 

на излету имали организован ручак у ресторану 

планинарског дома. Превоз је обављен аутобусом на 

спрат. Излет је протекао без проблема. 

Пројекат: историјско-географска карта: живот Стевана 

Синђелића. У изради карте учестововали ученици 7. и 

8. разреда. Пројекат је делимично реализован. 

  

 

 

Додатна запажања за секције:  

УСПЕХ НА ТАКМИЧЕЊИМА: 

Предмет 
Име и презиме 

наставника 

Број ученика на одређеним нивоима такмичења - учешће 

школско општинско окружно републичко 

Географија Јован Драгићевић 8 4 1 0 

Географија Стеван Роксандић 9 4 4 0 

Историја Александра Јелић / 3 3  

Историја Владан Миљковић / 2 2  
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НАГРАДЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА: 

Предмет 
Име и презиме 

ученика 

Име и 

презиме 

наставника 

Успех на такмичењу – уписати награду 

општинско окружно републичко 

Географија Богдан Станковић 
Стеван 

Роксандић 
1. 3.  

Географија Денис Хаџић 
Стеван 

Роксандић 
2. 3.  

Географија Јана Радосављевић 
Стеван 

Роксандић 
2.   

Географија Ђорђе Чоланић 
Стеван 

Роксандић 
2.   

Географија Саша Нешовановић 
Јован 

Драгићевић 
2.   

Географија Небојша Јоксимовић 
Јован 

Драгићевић 
3.   

Географија Михаило Котрањац 
Јован 

Драгићевић 
3.   

Историја Уна Арсић 
Александра 

Јелић 
3.   

Историја Саша Савчић 
Александра 

Јелић 
3.   

Историја Тадија Устић 
Александра 

Јелић 
3.   

Историја Алекса Вујовић 
Владан 

Миљковић 
3. 1.  

Историја Стефан Танкосић 
Владан 

Миљковић 
3.   

 

ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД:  

(важне тачке дневног реда Годишњег програма рада стручног већа које су реализоване, а које 
сматрате да треба истаћи; образложити )  
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УМЕТНИЧКИ ПРЕДМЕТИ 

СТРУЧНО ВЕЋЕ УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА 
НАСТАВНИ ПЕРИОД : друго полугодиште 2021/22. 
РУКОВОДИЛАЦ :  Наталија Вакањац 
ЧЛАНОВИ ВЕЋА:  Наталија Вакањац, Емина Милојевић – замена Маријана Пријић  
ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИКА: 
Емина Милојевић:  
Музичка култура у свим старијим разредима, слободне наставне активности- Хор и 
оркестар -7.р, Хорска секција-мешовити састав ученика старијих разреда 

Наталија Вакањац:  
Ликовна култура у свим старијим разредима, слободне наставне активности- Цртање, 
сликање, вајање -6.р, Ликовна секција-мешовити састав ученика старијих разреда 

БРОЈ САСТАНАКА СТРУЧНОГ ВЕЋА:   ПЛАНИРАНО  РЕАЛИЗОВАНО 
       8   8 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

Мултимедијални садржаји у настави  

Приказ стручног рада 

 Наставници уметничких 

предмета и наставница 

биологије Весна Сретић  

 Децембар 

Чување уметничке баштине кроз наставне 

садржаје 

Наставници уметничких 

предмета 
 Мај 
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РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

НАЗИВ ЧАСА 
РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 
РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Цртање у једном потезу 5-2 
Наставник ликовне 

културе 
Новембар 

Композиције српског народног 

стваралаштва 
5-3 

Наставник музичке 

културе 
Децембар 

Текстуре из природе 

Фотографија 
6-4 

Наставник ликовне 

  културе 
Март 

Српски народни музички инструменти 7-3 
Наставник музичке 

културе 
Мај 

 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Име и презиме 

наставника 
Назив семинара и број сати Организатор 

Време 

одржавања 

Наталија Вакањац 
НТЦ систем учења – примена програма пракси 

радионица      8 с 
  ЗУОВ  Децембар 

Наталија Вакањац 
Улога установа образовања и васпитања у 

борби против трговине људима 

МПНТР 

Чувам те 
 Март 

Наталија Вакањац 
 Вебинар: „ Са стручњацима на вези – 

безбедно током пандемије“          1 с 
  СУРС   Децембар 

Маријана Пријић 
 Вебинар: „ Са стручњацима на вези – 

безбедно током пандемије“          1 с 
  СУРС   Децембар 

Наталија Вакањац 
 Образовне неуро науке у школи- пут од науке 

до праксе   1 с 

 Клет 

 Ранко Рајевић 
 Децембар 

Наталија Вакањац 

Примена едукативне плаформе у раду са 

ученицима 

Е-учионица –Клет   1 с 

 Клет 

 Владан  

 Миљковић 

 Децембар 
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Маријана Пријић 

Примена едукативне плаформе у раду са 

ученицима 

Е-учионица –Клет    1 с 

  Клет 

 Владан  

 Миљковић 

 

 Децембар 

 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (учешће, присуство или организација разних манифестација – 
културних, уметничких, музичких, спортских у школи и посете, излети, обиласци музеја и сл.) 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Изложбе ликовних радова ученика : 

*Грчка ваза 

*Силуете – 

Наставник л.к. и 

ученици 5,6,7 р 
 Септембар 

 Учешће на дечијој недељи 
 Наставник л.к. и 

ученици 7.р 
Октобар 

 Изложбе ликовних радова ученика : 

*Ритмичко сликање-Мотив из природе-5.р 

* Ритмички распоред облика-5.-р 

*Облици у перспективи-7.р 

Наставник л.к. и 

ученици 5,6,7 р 
Октобар 

Реализација пројекта :“Народна уметност“ 

Наставник л.к. и 

музичке културе 

ученици 5.,6.,7.и 8. р 

 

Октобар-

наставља се 

Посета изложби ликовних радова поводом Дечије недеље у 

библиотеци „Бранко Миљковић“ 

Наставник л.к. и 

ученици 7.р 
 Октобар 

 Учешће на Дечијем октобарском салону 
 Наставник л.к. и 

ученици 7.р 
 Октобар 

Реализација пројекта: „ Безбедност птица“ 

Наставник л.к., ТИО и 

биологије, ученици 5., 

6,и 8.р 

 Новембар 

Учешће на традиционалном новогодишњем ликовном конкурсу 
Наставник л.к. и 

ученици 5., 6,и7.р 
Децембар 

 Изложбе ликовних радова ученика: 

*Линеарне композиције-6. и 7.р. 

*Птице-5.р. 

Наставник л.к. и 

ученици 5., 6,и7.р 

 Новембар-

децембар 
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*Боја-6.р 

*Колористичка перспектива-пејзаж-7. 

*Новогодишњи мотиви 

 

 

Реализација изложбе поводом Школске славе 
Наставник л.к. и 

ученици 5., 6,и7.р 
Фебруар 

Реализација изложбе пројекта „Народна уметност“ 
Наставник л.к. и 

ученици 5., 6,7. и 8.р 
Март 

Изложбе ликовних радова ученика: 

*Фигура у покрету 5.р 

*Портрет 5. и 7.р 

*Мртва природа 5.р 

*Ускршњи задатак 5.р 

Наставник л.к. и 

ученици 5., 6,и7.р 
Март, април 

 Учешће на Ускршњем ликовном конкурсу 
Наставник л.к. и 

ученици 5.р. 
Април 

Посета изложби поводом Ускршњег ликовног конкурса-Галерија 

РТС-а 

Наставник л.к. и 

ученици 5.р. 

  

Април 

 Учешће на такмичењу певања -ДЕМУС 
Наставник м.к. и 

ученици 5.,6,7., и 8.р. 
Април 

Изложба ученичких фото задатака 
 Наставник л.к. и 

ученици 6. и 7. р. 
Мај 

 Свечана изложба ликовних радова поводом  

Дана школе 

-Нотан –контраст 8.р 

-Небо и змај-5.р 

Наставник л.к. и 

ученици 5. и 8. р. 
Мај 

 Наступ хора на приредби Дана Школе 
Наставник м.к. и 

ученици 5,6,7 и 8 р. 
Мај 
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СЕКЦИЈЕ 

Име секције 
Име и презиме 

наставника 

Број 

реализованих 

часова 

Број 

ученика 

који 

похађају 

секцију 

 

Запажања 

Ликовна 

секција 

 Наталија 

Вакањац 
36 6 

 У раду секције акценат се стављао на 

посебне задатке који су припремани за 

такмичења и за које су ученици били 

индивидуално ангажовани. Ученици су 

такође доста радили на задацима са 

повећаним ликовним захтевима у односу 

на задатке са редовних часова. 

 Хорска 

секција 

Маријана 

Пријић 
36 25 

 Рад хорске секције био је отежан 

правилима која се тичу спречавања 

ширења заразе ковидом. Ученици у првом 

полугодишту нису смели да практикују 

хорско певање. Рад је био делимично 

усмерен на учење и слушање музике и 

хорског певања. 
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Додатна запажања за секције: 

УСПЕХ НА ТАКМИЧЕЊИМА 

 

Предмет 

Име и 

презиме 

наставника 

Број ученика на одређеним нивоима такмичења - учешће 

школско општинско окружно републичко 

Ликовна 

култура 

Наталија 

Вакањац 

20 3награђена 

ученика  

 Прво место на 

ликовном 

конкурсу поводом 

Дечије недеље 

 3награђена 

ученика  

 Прво место на 

Ускршњем 

ликовном 

конкурсу 

ликовном 

конкурсу  

 

 

НАГРАДЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА 

 

Предмет 

Име и 

презиме 

ученика 

Име и презиме 

наставника 

Успех на такмичењу – уписати награду 

општинско окружно републичко 

Ликовна култура 

Мина 

Јоксимовић 

6-4 

Наталија 

Вакањац 

1 награда 

-равноправна 
  

Ликовна култура 
Златко 

Ћеранић 7-4 

Наталија 

Вакањац 

1 награда 

-равноправна 
  

Ликовна култура 
Нина 

 Бојовић 7-4 

Наталија 

Вакањац 

1 награда 

-равноправна 
  

Ликовна култура 
Милица 

Петровић 5-2 

Наталија 

Вакањац 
 

1 награда 

-равноправна 
 

Ликовна култура 

Искра  

Дрекаловић 

5-4 

Наталија 

Вакањац 
 

1 награда 

-равноправна 
 

Ликовна култура 
Ксенија 

Вуковић 5-3 

Наталија 

Вакањац 
 

1 награда 

-равноправна 
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА И ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА :Стручно веће_ Tехнике и технологије и Информатике и 
рачунарства                      
НАСТАВНИ ПЕРИОД: школска 2021/22  
РУКОВОДИЛАЦ :  Станика Брашњевић 
БРОЈ САСТАНАКА СТРУЧНОГ ВЕЋА:   ПЛАНИРАНО  РЕАЛИЗОВАНО 
       7   7 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

Стручна тема :„ Курс за micro:bit 

програмирање “ 

Радиславка Лакићевић 

Копања 
Септембар 

Вештачка интелигенција Станика Брашњевић Новембар 

Гугл учионица Стефан Поповић Октобар 

Усклађеност оцењивања Дејан Радоњић Јануар 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

НАЗИВ ЧАСА 
РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 
РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Угледни час-Скица –

технички цртеж 

ортогонална пројекција 

перспектива (17,18)VI 

6/1 Станика Брашњевић 
Октобар 

4.10.2021. 

Угледни час  (техника и 

технологија) Правила 

понашања и рада у 

кабинету Организација 

радног места у кабинету и 

примена мера заштита на 

раду (3. и 4. час),5/4, - 2 

часа- 

5/4 

(3. час обрада 

а 4. час вежба) 

Радиславка Лакићевић 

Копања 
08.09.2021. 

Информатика : Угледни 

час- Правила безбедног 

рада на интернету /14. 

Час / 5. разред 

5/1 Милош Нешић 
Септембар 

29.9.2021. 
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Угледни час- Наставна 

јединица – Увод у 

Програмирање   / 

5.разред 

5/2 Стефан Поповић 
Септембар 

10.9.2021. 

Угледни час – Практична 

вежба 7. Разред 
7/2 Дејан Радоњић Фебруар 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Име и 

презиме 

наставника 

Назив семинара и број сати Организатор Време одржавања 

 

Станика 

Брашњевић 

 

 

 

 

Угледни час-Скица –технички цртеж 

ортогонална пројекција перспектива 

(20) 

Стручна тема :„  

 

Управљање тимовима  

(1 ) 

 

Стратегија у раду са ученицима који 

показују проблеме у понашању(16) 

 

Утицај васпитних стилова наставника 

на дисциплиновање ученика (1) 

 

Стручна тема : 

Усклађеност оцењивања(1) 

 

Курс за micro:bit програмирање(1) 

 

Вештачка интелигенција(1) 

 

 

Гугл учионица(1) 

 

 

Савладана обука програма стучног 

усавршавања (8) 

 

Станика Брашњевић 

 

 

 

 

Данијела Банићевић, 

 

 

Онлајн 

 

 

Биљана Нешковић 

 

 

 

Дејан Радоњић 

 

Рада Лакићевић 

 

Станика Брашњевић 

 

 

Стефан Поповић 

 

 

Министарство просвете науке 

и технолошког развоја 

4.10.2021. 

 

 

 

 

14.10.2021. 

 

 

18.11.2021. 

 

 

30.11.2021. 

 

 

 

Фебруар(1) 

 

Септембар(1) 

 

Новембар (1) 

 

 

Октобар (1) 

 

 

Јун  

14.6.2022. 
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 1.Тема: Примена едукативне 

платформе у раду са ученицима у 

школи.(1) 

 

Тема: Образовне  

неуронауке у школи –пут од науке до 

праксе(1) 

 

2.Управљње тимовима(40) 

 

Клетт 

Предавач: Владан Миљковић 

 

 

Владан Миљковић 

 

 

 

Онлајн 

04 12. 2021. 

 

 

 

2.12.2021. 

 

 

 

Новембар, 

децембар 

2021.(40) 

Број сати стручног усавршавања у установи (    50   ) 

Број сати стручног усавршавања ван установе  ( 4 2  ) 

 

Дејан 

Радоњић 

 

 

 

 

 

Стручна тема :„ Управљање 

тимовима (1) 

Утицај васпитних стилова наставника 

на дисциплиновање ученика (1) 

 

Посете ученицима одељења 4/1,2,3,4 

–презентација предмета Техника и 

технологија (4) 

 

Стручна тема : 

Усклађеност оцењивања(1) 

 

Курс за micro:bit програмирање(1) 

 

 

Вештачка интелигенција(1) 

 

Гугл учионица (1) 

 

Угледни час  

- Практична вежба 7. Разред (20) 

 

1.Тема: Примена едукативне 

платформе у раду са ученицима у 

школи.(1) 

Савладана обука програма стучног 

усавршавања (8) 

Данијела Бањићевић 

 

Биљана Нешковић 

 

 

Дејан радоњић 

 

 

 

Дејан Радоњић 

 

 

Рада Лакићевић 

 

 

Станика Брашњевић 

 

Стефан Поповић 

 

Дејан Радоњић 

 

 

Влада Миљковић 

 

 

Министарство просвете науке 

и технолошког развоја 

14.10.2021.(1) 

  

   

30.11.2021. 

 

Октобар,новемба

р, јануар, март 

 

 

Фебруар (1) 

 

 

Септембар(1) 

 

 

Новембар(1) 

 

Октобар (1) 

 

Фебруар( 20) 

14.3.2021 

 

4.12.2021. 

 

 

 

21.6.2022. 
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Усаглашавање оцењивања ученика  

(2 ) 

 

 

актив 

 

 

септембар 

 Интерфејс роботика и 

предузетништво (8) 

 

Тема: Образовне  

неуронауке у школи – пут од науке 

до праксе(1) 

 

Зоув 

 

 

Влада Миљковић 

 

18.6.2022. 

 

 

2.12.2022. 

Број сати стручног усавршавања у установи (41 ) 

Број сати стручног усавршавања ван установе  (  9) 
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Радиславка 

Лакићевић  

Копања 

Усаглашавање оцењивања ученика  

(2 бода) 

 

Угледни час  (техника и 

технологија) Правила понашања и 

рада у кабинету Организација радног 

места у кабинету и примена мера 

заштита на раду (3. и 4. час),5/4, - 2 

часа- - (20 бодова) 

 

Стручна тема :„ Курс за micro:bit 

програмирање “ (10 бодова) 

 

Стручна тема :„ Управљање 

тимовима “ 

(1 бод) 

 

Реализација хоризонталне 

еваулације - Посета угледним 

часовима (2 бода) 

 

Посете ученицима одељења 4/2 –

презентација предмета Техника и 

технологија ( 1 бод) 

 

Стратегија у раду са ученицима који 

показују проблеме у понашању(16) 

 

Обука за запослене-породично 

насиље(16) 

 

Посете ученицима одељења 4/4 –

презентација предмета Техника и 

технологија (1) 

 

 

Посете ученицима одељења 4/3 –

презентација предмета Техника и 

технологија(1) 

 

Општинско такмичењење Књижевна 

олипмијада-дежурство (2) 

Актив 

 

 

 

Радиславка Лакићевић-

Копања 

 

 

 

 

Радиславка Лакићевић-

Копања 

 

Данијела Банићевић, 

 

 

 

Радиславка Лакићевић-

Копања 

 

 

Радиславка Лакићевић-

Копања 

 

 

Уверење-онлајн 

 

 

Уверење-онлајн 

 

 

Радиславка Лакићевић-

Копања 

 

Радиславка Лакићевић-

Копања 

 

 

Уверење 

 

Чувам те Уверење 

онлајн 

Септембар 

Октобар 

Новембар 

Децембар 

08.09.2021. 

 

 

 

 

24.09.2021. 

 

 

14.10.2021. 

 

 

 

17.11.2021 

 

 

 

18.11.2021. 

 

 

 

18.11.2021. 

 

 

 

26.11.2021. 

 

 

 

 

3.12.2021. 

 

 

 

19.02.2022. 

 

 

21.02.2022. 
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Заштита деце са сметњама у развоју 

у случајевима занемаривања и 

дискриминације, злостављања и 

насиља   (16 ) 

 

Посете ученицима одељења 4/1 –

презентација предмета Техника и 

технологија(1) 

 

Школско такмичење  

 

 

Општинско такмичење Техника и 

технолигоја 

 

"SELFIE 2021-2022, session 2" у оквиру 

Селфи инструмента (1) 

 

Радиславка Лакићевић-

Копања 

 

Актив 

 

 

ОШ „М. Бурсаћ“ 

 

Европска комисија Директорат 

за образовање и културтуру 

онлине 

 

25.02.2022. 

 

 

28.02.2022. 

 

 

 

11.03.2022 

 

 

30.03.2022. 

 

Програм стручног усавршавања 

наставника, стручних сарадника и 

директора за развој кључних 

вештина ученика основних школа: 

British Council онлајн 

 

 

 

до 30.08.2020. 
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критичко мишљење и решавање 

проблема, дигитална писменост и 

програмирање микробит уређаја (40 

бодова) 

 

 

Тема: Образовне  

неуронауке у школи – пут од науке 

до праксе(1) 

 

Тема: Примена едукативне 

платформе у раду са ученицима у 

школи (1) 

 

Тема: Примена едукативне 

платформе у раду са ученицима у 

школи (1) 

 

Управљање тимовима (40 бодова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клет онлајн 

 

 

 

Kлет: Владан Миљковић 

 

 

Kлет: Владан Миљковић 

 

 

 

Образовни креативни центар -

онлајн 

 

 

 

 

 

 

 

2.12.2021. 

 

 

 

04.12.2021. 

 

 

11.12.2021. 

 

 

 

Фебруар,март 

2022. 

Број сати стручног усавршавања у установи      (90) 

Број сати стручног усавршавања ван установе  (83) 
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Стефан 

Поповић 

 

 

 

 

 

Угледни час- Наставна јединица – 

Увод у 

Програмирање   / 5.разред (10) 

 

Стручна тема :„ Управљање 

тимовима  

(1 ) 

 

Тема: Образовне  

неуронауке у школи – пут од науке 

до праксе(2) 

 

Републички семинар о настави 

физике (24) 

 

Предавање по позиву на 

републичкком семинару о настави 

физике (15) 

 

Аутор уџбеника Дигитални свет (20) 

 

Евалуација уџбеника Информатика и 

рачунарство за 8. Разред (10) 

 

Предавање по позиву на 5. 

Међународном фестивалу науке у 

Тутину – Тутинфест(15) 

 

Објава рада у часопису Настава 

физике под називом „Примена 

демонстрационих теразија у настави 

математике, физика у настави 

математике“ (20) 

 

Општинско такмичење из 

програмирања (5) 

 

Окружно такмичење из 

програмирања (10) 

Републичко такмичење из 

програмирања (15) 

 

Школа 

 

 

 

 

Данијела Бањићевић 

 

 

 

Влада Миљковић 

 

 

Дивчибаре 

 

 

Дивчибаре 

 

 

 

Нови Логос 

 

 

Датастатус 

 

 

Гиманзија Тутин 

 

 

Часопис Настава физике (ДФС) 

 

 

 

 

 

Друштво математичара Србије 

ДМС 

 

 

 

Друштво математичара Србије 

ДМС 

 

10.9.2021. 

 

 

 

 

14.10.2021. 

 

 

 

2.12.2021. 

 

 

19.05. – 

21.05.2022. 

 

20.05.2022. 

 

 

 

Септембар 2021. 

 

 

Септембар 2021. 

 

 

03.06.2022. 

 

 

Мај 2022. 

 

 

 

 

 

Фебруар 2022 

Март 2022 

 

 

 

Април 2022 
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Програм стручног усавршавања 

наставника, стручних сарадника и 

директора за развој кључних 

вештина ученика основних школа: 

критичко мишљење и решавање 

проблема, дигитална писменост и 

програмирање микробит уређаја (40) 

 

Посете ученицима одељења 4/1 – 

4/4 презентација предмета (4) 

 

Дигитално образовање 2022 – 

међународна конференција 

конференција (4) 

 

British Council 

 

 

 

 

 

 

 

Школа 

 

 

Центар за образовне 

технологије на Западном 

Балкану 

 

 

До 30.08.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Март - мај 2022 

 

 

08.04. – 

09.04.2022. 

    

Број сати стручног усавршавања у установи      (137) 

Број сати стручног усавршавања ван установе  (68) 
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ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (учешће, присуство или организација разних манифестација – 
културних, уметничких, музичких, спортских у школи и посете, излети, обиласци музеја и сл.) 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Сајам науке- Тутин Стефан Поповић 2,3,4,5,06.2022. 

Сајам науке  Сви чланови актива  Онлајн децембар 

Дан школе  Сви чланови актива мај 

Свети Сава-школска слава Сви чланови актива Јануар 

Предавање на републичком семинару о настави 

физике 
Стефан Поповић Мај 2022. 

Студијско путовање на Рајац Станика Брашњевић 05.06.2022. 

 

 

СЕКЦИЈЕ: Реализовано 

Име секције 

Име и 

презиме 

наставника 

Број 

реализованих 

часова 

Број 

ученика 

који 

похађају 

секцију 

Запажања 

Саобраћајна 
Станика 

Брашњевић 
36 10 

Мотивисати ученике да се прикључе у 

рад секције наредне школске године. 

Ученици су све мање заинтересовани за 

рад секција.  

Ауто-

моделарство 

Радиславка 

Лакићевић 

Копања 

36 8 

 Ракетно-

моделарство 

 

Дејан 

Радоњић 
36 4 

Авио-

моделарство 

Дејан 

Радоњић 
36 4 

Роботика/Прог

рамирање 

Стефан 

Поповић 
36 10 
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НАГРАДЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА 

Предмет 

Име и 

презиме 

ученика 

Име и 

презиме 

наставника 

Успех на такмичењу – уписати награду 

општинско окружно републичко 

Програмирање 
Исидора 

Обрадовић 

Стефан 

Поповић 
 2. 3. 

Програмирање 
Данило 

Петровић 

Стефан 

Поповић 
2. 3. учешће 

Програмирање 
Кристина 

Пантелић 

Стефан 

Поповић 
2. 3. учешће 

Програмирање 
Сава 

Глигоријевић 

Милош 

Нешић 
2. учешће учешће 

Програмирање Вања Семиз 
Стефан 

Поповић 
3.   

Програмирање 
Николина 

Минчић 

Стефан 

Поповић 
3.   

 

 

 

ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД:  

Активности предвиђене програмом рада стручног већа које су реализованен наведене су у 
извештају актива. 

- Истакли су се у резултатима са такмичења из роботике и програмирања.  

- Израда пројектног задатка – Израда  магнета-пројекат успешно завршен 

- Започели израду шаблона за врата  пројектни задатак из развојног плана- 

- Одржани часови у четвртом разреду из технике и технологије и информатике- 

- Реализовали стручне теме на нивоу актива 

- Учествујемо на стручном усавршавању-семинари 

- Користимо пчатформе у настави- 

- Одржани угледни часови. 

- Одржано је више састанака стручног актива од предвиђеног броја. Разлог је избори 
уџбеника за наредну школску годину.  
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- Одржан је и ванредни састанак ,, Усклађеност у оцењивању. 

- Остале активности предвиђене планом нису реализоване због корона вируса и онлајн 
наставе. 
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СТРАНИ ЈЕЗИЦИ 

НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА: Стручно веће страних језика                         
НАСТАВНИ ПЕРИОД : школска 2021/22.година 
РУКОВОДИЛАЦ: Ирена Грбић                          
БРОЈ САСТАНАКА СТРУЧНОГ ВЕЋА:   ПЛАНИРАНО  РЕАЛИЗОВАНО 
       6   7 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

„Апликације и платформе за креирање 

интерактивних задатака за ученике“ 
Ирена Грбић 18.11.2021. 

“Улога игре у настави страних језика“ 
Ирена Станковић 

Милошевић 
10.01.2022. 

Излагање са похађаног вебинара 

„Формативно оцењивање“ 

Ирена Станковић 

Милошевић 
03.06.2022. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

НАЗИВ ЧАСА 
РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 
РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Ist das ein Bleistift? 

(увежбавање) 
5-4 Радмила Свитлица 25.10.2021. 

Tiere 

(обрада) 
5-1 Сандра Кнежевић 19.11.2021. 

Parts of the face. Look at my 

face, it’s me! (обрада и 

увежбавање) 

2-3 
Анастасија 

Стефановић 
09.12.2021. 

Unit 3 Revision 

(систематизација и 

утврђивање) 

7-2 Драгана Миленковић 28.02.2022. 

Talking about real possibility 

– First Conditional 

(обрада и утврђивање) 

6-3 Ирена Грбић 31.03.2022. 
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Einkaufen (обрада) 7-3 Сандра Кнежевић 11.5.2022. 

Ein Wochenende in Frankfurt 

(обрада) 
6-2 Радмила Свитлица 19.5.2022. 

 

 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ 

Име и презиме 

наставника 
Назив семинара и број сати Организатор 

Време 

одржавања 

Ирена Грбић 

 

„Савладавање меких вештина у 

реализацији наставник-ученик 

родитељ унутар установа“ K4 

P4 (кат. бр. 146) 

36 сати 

Образовно креативни 

центар (онлајн) 

новембар-

децембар 

2021. 

„Рад са децом са изузетним 

способностима (рад са 

даровитим ученицима)“ 

(стручни скуп-симпозијум) 

МВ центар за 

образовање и 

образовне политике 

(онлајн) 

април 2022. 

Драгана Миленковић*    

Ирена Станковић 

Милошевић 

„Meђупредметни приступ 

настави и учењу и развој 

компетенција ученика“ 

 

Klett, друштво за 

развој образовања 
Јун 20022. 

Анастасија Стефановић 

Програм обуке за запослене у 

образовању /Дигитална 

учионица/дигитално 

компетентан наставник – 

увођење електронских 

уџбеника и дигиталних 

образовних материјала 

19,5 сати 

МПНИТР (онлајн) 
април-мај 

2022. 

Радмила Свитлица 

Сандра Кнежевић 

„Примена едукативне 

платформе у раду са 

ученицима у школи“ (стручни 

скуп) 

Klett, друштво за 

развој образовања 

ЗУОВ 

децембар 

2021. 
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1 бод 

„Управљање тимовима“  

К4 П3 (кат. бр. 156) 

(онлајн) 

40 сати 

Образовно креативни 

центар (онлајн) 

фебруар-март 

2022. 

Ирена Грбић 

Ирена Станковић 

Милошевић 

Анастасија Стефановић 

Обука за дежурне наставнике 

на завршном испиту 
МПНИТР (онлајн) јун 2022. 

 

*Колегиница Драгана Миленковић је на боловању, те су њени подаци у извештају 
некомплетни. Извештај ће бити допуњен када потребни подаци буду доступни. 
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ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Хоризонтална евалуација 

Заједничка припрема контролне вежбе за 4. 

разред и хоризонтална евалуација исте са 

извештајем о реализацији, анализом 

резултата и предлозима за побољшање 

Ирена Грбић 

Драгана Миленковић 

Ирена Станковић Милошевић 

Анастасија Стефановић 

октобар 

2021. 

Међуодељењска посета 

Час упознавања ученика четвртог разреда са 

предметом и предметним наставницима  

немачког језика 

Радмила Свитлица 
новембар 

2021. 

Вебинар 

Presentation Skills VS Traditional Homework 

(Издавачка кућа „Фреска“) 

Ирена Грбић 
децембар 

2021. 

Онлајн обука 

„Заштита деце са сметњама у развоју и 

случајевима занемаривања и 

дискриминације,злостављања и насиља“ 

(платформа „Чувам те“) 

Радмила Свитлица 

Сандра Кнежевић 

Ирена Станковић Милошевић 

Анастасија Стефановић 

фебруар-јун 

2022. 

Онлајн обука 

„Улога установа образовања и васпитања у 

борби против трговине људима“ (платформа 

„Чувам те“) 

Ирена Станковић Милошевић март 2022. 

Учешће у истраживању 

Поступак самовредновања “SELFIE 2021-22, 

session 2” у оквиру Селфи инструмента 

Ирена Грбић 

Сандра Кнежевић 
март 2022. 

Онлајн обука 

„Етика и интегритет“ 
Ирена Станковић Милошевић мај 2022. 

Међуодељењска посета/корелација са 

предметом српски језик и књижевност 

Драмско извођење одломка из романа „Том 

Сојер“ на енглеском језику у одељењима 

петог разреда 

Ирена Грбић јун 2022. 

Онлајн обука 

„Обука за запослене – Безбедно коришћење 

Ирена Грбић 

Анастасија Стефановић 
јун 2022. 
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дигиталне технологије – превенција 

дигиталног насиља“ (платформа „Чувам те“) 

 

 

СЕКЦИЈЕ:  

Име секције 
Име и презиме 

наставника 

Број 

реализовани

х часова 

Број ученика 

који похађају 

секцију 

Запажања 

Happy 

Classroom, 1. 

и 3. разред 

Анастасија 

Стефановић 
72 

22 

(1. разред) 

 

19 

3. разред) 

Све планиране активности су 

реализоване 

успешно у школи. Ученици 

учествују у креативним 

пројектима ( писање својих прича, 

глума, игре) и притом 

богате вокабулар и граматику 

енглеског језика. Мотивисани су и 

желе да учествују у 

активностима на часу. Одржана 

драматизација Emperor’s new 

clothes као завршна приредба у 

јуну. 

We love 

English, 

2. разред 

Ирена 

Станковић 

Милошевић 

36 4 

Планирани садржаји су 

реализовани кроз 

комуникацијски приступ, 

савременим методама које 

максимално ангажују знања и 

способности ученика. 
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УСПЕСИ НА ТАКМИЧЕЊИМА: 

Предмет 
Име и презиме 

ученика 

Име и презиме 

наставника 

Успех на такмичењу – уписати награду 

општинско окружно републичко 

Енглески 

језик 

Ивана Глишић 

8/2  

Драгана 

Миленковић 

2. место 1. место 3. место 

Маја Арсић 

8/2 
2. место   

Ленка Дедијер 

8/4 
2. место   

Кристина Бањац 

8/2 
3. место   

Дуња Младеновић 

8/2 
3. место   

Теодора Стоканић 

8/4 
3. место   

 

 

 

Пласман у полуфинале Мећународног такмичења из енглеског језика Hippo Olympiad 
остварили су следећи ученици: 

 Little Hippo: Нађа Милинчић 3/3 (наставница Анастасија Стефановић) 

 Hippo 1: Михајло Солдат 5/2 и Уна Арсић 5/1 (наставница Ирена Грбић) 

 Hippo 2: Маја Нинковић 6/2, Милош Стоканић 6/2, Павле Насковић 6/3, Андреј Васић 6/3 
и Андреа Мировић 6/1 (наставница Ирена Грбић) 

 Hippo 3: Кристина Покрајац 7/4 и Теодора Стоканић 8/4 (наставница Драгана 
Миленковић 

Из предмета немачки језик није било освојених награда ни на једном нивоу такмичења. 
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ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД 

Планиране активности Стручног већа за школку 2021/22.годину су у највећој мери остварене. 
У појединим случајевима је дошло до временског одступања или замене активности из 
објективних разлога (одсуство наставника због боловања, промене школског календара). 

Укупно 8 ученика ради енглески језик по ИОП-у 1, 7 по ИОП-у 2 и 1 по ИОП-у 3. Из немачког 
језика, укупно 3 ученика ради по ИОП-у 2, нема ученика који раде по ИОП-у1. Редовно се 
води документација везана за ИОП-е, евалуирају се остварени исходи и прилагођавају 
наставне стратегије у сарадњи са педагогом, психологом и дефектолозима из ОШ „Бошко 
Буха“, посебно са логопедом. 

Дигитални уџбеници се користе у мери којој дозвољава издавачка кућа. За немачки језик су 
само наставници добили приступне шифре и користе их у раду на часу. Из енглеског језика су 
наставници добили шифре у септембру, а ученици у децембру. Наставници енглеског од 
раније користе оригиналну апликацију Oxford Learner’s Bookshelf у раду на часу, као и за 
припремање наставе код куће. За наредну школску годину смо потврдили избор уџбеника 
истих издавача као у претходним. 

На сваком класификационом периоду рађена је анализа успеха ученика уз предлоге за 
побољшање истог. У јуну је урађен је предлог плана рада већа, предлог поделе часова и 
осталих задужења наставника у оквиру 40-часовне радне недеље и изабран руководилац за 
следећу школску годину. 

Руководилац стручног већа, 

Ирена Грбић 
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МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА 

НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА:   
НАСТАВНИ ПЕРИОД: школска 2021/22. 
РУКОВОДИЛАЦ: Сања Николић      
БРОЈ САСТАНАКА СТРУЧНОГ ВЕЋА:   ПЛАНИРАНО  РЕАЛИЗОВАНО 
       11   10 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ  СТРУЧНЕ ТЕМЕ: 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

Стручна тема: 

„Примена уређаја Микробит“ 
Милица Пантелић  октобар 

„Употреба графичке табле и програма 

AutodeskSketchbook у реализацији онлајн 

наставе математике“ 

Милош Нешић април 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

НАЗИВ ЧАСА 
РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 
РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Угледни час: 

„Реални бројеви -

систематизација“  

7/4 Милош Нешић 12.10.2021. 

Угледни час: 

„НЗД и НЗС и примена 

дељивости“ 

5/3 Александра Медић 13.10.2021. 

Угледни час: „ Преламање 

светлости и тотална 

рефлексија“ 

8/4 Саша Шуњеварић 28.10.2021. 

Угледни час: 

“Конструкција описане и 

уписане кружнице 

троугла“ 

6/4 Милица Пантелић 01.12.2021. 

Угледни час: 

“Упоређивање 

разломака“ 

5/2 Сања Николић 16.12.2021. 
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Угледни час: “Архимедов 

закон и његова примена“ 
7/3 Саша Шуњеварић 09.03. 2022 

Угледни час:  

"Правоугли координатни 

систем" 

6/3 Александра Медић 19.4.2022. 

Угледни час: 

„Осносиметричне фигуре“ 
5/4 Милица Пантелић  6.6.2022. 

Угледни час: „Површина 

кружног прстена“ 
7/2 Сања Николић 30. 5. 2022. 

Угледни час: 

“Хидростатички притисак 

и споједи судови“ 

6/1 Саша Шуњеварић 31.05.2022. 
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Име и презиме 

наставника 
Назив семинара и број сати Организатор 

Време 

одржавања 

Сања Николић 

Александра Медић 

Милица Пантелић 

Милош Нешић 

Саша Шуњеварић 

Примена едукативне 

платформе у раду са ученицима 

у школи 

1 бод 

Владан Миљковић, 

Група Клет Србија 
14.12.2021. 

Сања Николић 

Александра Медић 

Милица Пантелић 

Милош Нешић 

Саша Шуњеварић 

Примена едукативне 

платформе у настави на даљину 

1 бод 

Владан Миљковић, 

Група Клет Србија 
14.12.2021. 

Сања Николић Управљање тимовима  40 сати 
Образовно креативни 

центар, ЗУОВ 

7.2.2022.-

13.3.2022. 

Сања Николић 

Милица Пантелић 

 

Примена едукативне 

платформе у раду са ученицима 

у школи 

Klett,друштво за развој 

образовања ЗУОВ 
4.12.2021. 

Сања Николић 

Милица Пантелић 

 

Примена едукативне 

платформе у раду са ученицима 

на даљину 

Klett,друштво за развој 

образовања ЗУОВ 
11.12.2021. 

Милица Пантелић 

 

ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ У 

ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ 

ШКОЛАМА ЗА ПРИМЕНУ 

ИНСТРУМЕНТА ЗА 

САМОВРЕДНОВАЊЕ И ПРОЦЕНУ 

ДИГИТАЛНИХ КАПАЦИТЕТА 

ШКОЛЕ – СЕЛФИ  8 сати 

ЗУОВ 15.12.2021. 

Александра Медић 
''Комуникацијске вештине у 

школској арени'' 
Група Клет Србија 23.2.20222. 

Александра Медић 
''Са наставником на ти -предмет 

математика'' 
Група Клет Србија 3.3.20222. 

Милош Нешић 

Обука школских 

администратора 

основних и средњих 

школа за рад у систему 

ЗВКОВ 
Децембар 

2021.  
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за управљање учењем 

МУДЛ 

Саша Шуњеварић 
Дигитални уџбеници у настаци 

8 сати 
Клет 

Децембар 

2021.. 

Саша Шуњеварић 
Републички семинар физичара 

Србије 16 сати 
ДФС  Мај 2022. 

 

 

Сања Николић Броја сати стручног усавршавања у установи: 44 

Александра Медић Броја сати стручног усавршавања у установи: 48 

Милица Пантелић Броја сати стручног усавршавања у установи: 58 

Милош Нешић Броја сати стручног усавршавања у установи:50 

Саша Шуњеварић Броја сати стручног усавршавања у установи: 44 

 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ: (учешће, присуство или организација разних манифестација – 
културних, уметничких, музичких, спортских у школи и посете, излети, обиласци музеја и сл.) 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Школско такмичење из математике Ученици 3.–8. разреда  03.12.2021. 

Општинско такмичење из математике одржано у ОШ „Јелена 

Ћетковић“  
Ученици 3.–8. разреда 20. 2. 2022 

Окружно такмичење одржано је у две школе, „Свети Сава“ и 

„Јован Миодраговић“  
Ученици 4.–8. разреда 12.03.2022 

Такмичење „Мислиша 2022“ Ученици 2.-8. разреда 10.03.2022 

Такмичење у слагању Рубикове коцке Ученици 5-8. разреда Мај 2022. 

Школско такмичење из физике Ученици 6-8. разреда 28.01.2022. 

Општинско такмичење из физике Ученици 6-8. разреда 5.2.2022. 

Окружно такмичење из физике Ученици 6-8. разреда 5.3.2022. 
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Од активности предвиђених планом у првом полугодишту нису реализоване: фестивал науке 
и студијска посета Петници због епидемиолошке ситуације 

 

СЕКЦИЈЕ:  

Име секције 
Име и презиме 

наставника 

Број реализованих 

часова 

Број ученика који 

похађају секцију 
Запажања 

Математичка 

секција 
Милош Нешић 36 6 / 

 

 

Додатна запажања за секције: / 

 

УСПЕХ НА ТАКМИЧЕЊИМА: 

Предмет Име и презиме наставника 

Број ученика на одређеним нивоима такмичења - 

учешће 

школско општинско окружно 
републи

чко 

математика Александра Медић 7 5 1 / 

математика Милош Нешић 3 2 1 / 

математика Милица Пантелић 7 2 1 / 

математика Сања Николић 2 1 / / 

физика Саша Шуњеварић 10 6 2 2 

 

 

НАГРАДЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА: 

Предмет 

Име и 

презиме 

ученика 

Име и презиме 

наставника 

Успех на такмичењу – уписати награду 

општинско окружно републичко 

математика 
Алекса 

Аврамовић  

Александра 

Медић 
1. / / 
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математика 
Данило 

Петровић 
Милош Нешић 2. / / 

математика 
Богдан 

Кокановић 
Милица Пантелић 3. / / 

физика 
Исидора 

Обрадовић 
Саша Шуњеварић 1, / / 

физика 
Богдан 

Кокановић 
Саша Шуњеварић 2. 2. 3. 

физика 
Милица 

Божовић  
Саша Шуњеварић 3. 3. 3. 

физика 
Марија 

Михаиловић 
Саша Шуњеварић 1. / / 

физика 
Златко 

Ћеранић 
Саша Шуњеварић 1. / / 

физика 
Данило 

Петровић 
Саша Шуњеварић 1. / / 

 

 

ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД:  

(важне тачке дневног реда Годишњег програма рада стручног већа које су реализоване, а које 
сматрате да треба истаћи; образложити )  

Као и сваке године припремна настава из математике за ученике 8. разреда одвијала се још 
од првог полугодишта. Већ на првим часовима ученици су показали заинтересованост као и 
жељу да понове (науче ) све оно што нису успели током комбиноване наставе коју како они 
кажу „нису озбиљно схватали“. Јасно су истакли за које области желе да употпуне своје 
знање, па се настава одвија и прилагођава и томе. Заједничник радом, трудом и жељом 
успели смо да остваримо посећену и ефектну припремну наставу, како током школске године 
тако и након завршетка наставе за ученика осмог разреда, а пре завршног испита. Ученици су  
активно учествовали на часовима. 

Припремна наставе из физике одржана је по завршетку наставе за осмаке, па све до завршног 
испита. Похађало ју је око 20 ученика. 
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VII  УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ЦРВЕНИ КРСТ 

 

Евалуација рада секције: 

Током месеца септембра усвојен је План рада Црвеног крста општине Звездаре, договорена 
је даља сарадња, уз поштовање свих епидемиолошких мера и прописа. У септембру је уз 
помоћ Тима за социјалну и здравствену заштиту ученика одржана хуманитарна акција 
прикупљања уџбеника и школског прибора. 

Као и сваке године одржана је акција сакупљања старих картона и папира. 

Ове године због епидемиолошке ситуације нису одржана  нека предавања и радионице: 
„Програм против трговине људима“ за ученике 4. разреда (опрез при успостављању контакта 
са непознатим људима, опрезност при успостаљању контаката из непосредне околине). 

 Такође у октобру није организована акција предавања Црвеног крста на тему  „Безбедност 
деце у саобраћју“- за ученике првог разреда; као ни хуманитарна акција сакупљања одеће, 
обуће и школског прибора за децу слабијег материјалног стања, децу без родитељског 
старања.  Здраве и нездраве навике- како утичу дрога и алкохол на организам,  превенција 
заразних болести; обележавање 1. децембра  „Светски дан борбе против ХИВ-а“, у договору 
са волонтерима одржали су наставници на часовима ЧОС-а онлајн. Реализација радионице за 
ученике 7. разреда у оквиру пројекта: „Превенција ХИВ инфекције“ ( борба против 
наркоманије)  није одржана такође због епидемиолошке ситуације. 

Због целокупне епидемиолошке ситуације ове године нисмо учествовали у у оквиру акције 
„Један пакетић-много љубави“,   као ни на ликовном и литерарном конкурсу: „Крв живот 
значи“ .  

Све активности које нису реализоване свакако ће се  уврстити у план за наредну школску 
годину. 

Обележили смо  5. јун -Светског дана заштите животне средине путем: ликовних, литерарних 
активности и изложба радова у холу школе на тему „Здрав живот“ (Заштита и очување 
животне средине; Здравље уста и зуба; Брига о хигијени тела; Болести зависности; Спртом до 
здравља; Здрава храна). 

На последњем састанку Драгана Јовановић је изабрана за координатора за сарадњу са 
Црвеним крстом за школску 2022/23. годину. 

 

У Београду,      Координатор за сарадњу са Црвеним крстом  

30.06.2022.     Драгана Јовановић 
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УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

ЧЛАНОВИ ТИМА: 

1) Вања Семиз VII1 

2) Елена Ковачевић VII1 

3) Лена Буквић VII2 

4) Марија Солдат VII2 

5) Павле Коцић VII3 

6) Софија Глигорић VII3 

7) Данило Петровић VII4 

8) Златко Ћеранић VII4 

9) Ана Ранђић VIII1 

10) Никола Драгићевић VIII1 

11) Ивана Глишић VIII2 

12) Теодора Милетић VIII2 

13) Лена Николић VIII3 

14) Миа Живојиновић VIII3 

15) Нађа Лабус VIII4 

16) Ленка Дедијер VIII4 

 

 

Евалуација рада секције: 

У раду Ученичког парламента је учествовало 16 ученика, по два представника из сваког 
одељења (само ученици седмог и осмог разреда). Састанцима су повремено присуствовале и 
две ученице шестог разреда које су имале конструктивне предлоге и заједно са члановима 
парламента држале предавања у старијим разредима. Одржано је укупно 12 састанака, у 
просеку по 1 час месечно. У ову статистику нису урачунате посете чланова Ђачког парламента 
часовима одељенских заједница старијих разреда.  

Рад парламента ове школске године сводио се углавном на дискусије, разматрања 
докумената и анализе успеха, наставе или одређених докумената, такође. Приметно је да 
услови (повремена пребацивања на онлајн наставу, дојаве о бомбама) нису дозвољавали да 
парламент ради као до сада, да нису све планиране активности реализоване, као и да нису 
увек сви чланови присуствовали због разних ваншколских обавеза, великог броја часова које 
ученици дневно имају, преклапања термина ЂП и других секција, допунске и додатне 
наставе. 
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Ученици осмих разреда су били видно мотивисанији и зрелији у односу на ученике седмих 
разреда. Били су активнији на дискусијама, имали су шта да питају и шта да кажу, јасно су 
формулисали своје ставове. Мотивисаност је варирала и у односу на одељења. У неким 
одељењима седмог разреда је било тешко наћи два представника за ЂП, што је резултирало 
и њиховим ретким појављивањима на састанцима ЂП. 

Ипак, упркос отежавајућим околностима, успешно су реализоване две велике теме. Наиме, 
од септембра су цела одељења присуствовала часовима и било је очигледно да постоји 
одређена нетрпељивост и припадност групама по којима су ученици били подељени у 
школској 2021/22, а у оквиру истог одељења. Било је доста недисциплине, радна атмосфера и 
другарски односи су били нарушени. То су биле важне теме на којима се на састанцима ЂП 
дискутовало. Тако се и родила идеја да чланови ЂП одрже предавања на часовима 
одељенских заједница и да са ученицима разговарају о овим темама. Реализоване су две 
посете, једна у седмом, а друга у петом разреду. Разредне старешине тих одељења су 
похвалиле речитост, здраве моралне ставове, али и храброст ученика Ученичког парламента. 

У другом полугодишту је акценат био на вршњачкој едукацији о лошим странама популарних 
друштвених мрежа, о времену утрошеном на интернету, као и о опасностима и 
непримереним садржајима. Носиоци ових активности су углавном били ученици седмог 
разреда, за разлику од првог полугодишта када су предавања држали осмаци. Предавања су 
држана у склопу часова Грађанског васпитања. Било је разговора о утицају друштвених мрежа 
на пажњу, концентрацију, свест о времену проведеном на телефону, вршњачком притиску и 
некритички усвојеним моделима понашања. Дискусије су биле плодотворне и живе јер ипак 
су ово теме блиске ученицима старијих разреда. 

Размотрени су и главни школски анекси, као и избор уџбеника за наредну школску годину. 
Такође, ученици су изнели свој предлог за избор ђака генерације који се поклопио са 
коначним избором школе. Чланови Ученичког парламента су једногласно подржали предлог 
да ученик Денис Хаџић (8/4) буде кандидат за ђака генерације. На наставничком већу је тај 
предлог и усвојен. 

Акценат ове школске године је на вршњачкој едукацији и на подизању свести код ученика. 
Идеје за предавања и планиране дискусије са осталим ученицима наше школе, ученици 
Ученичког парламента су сами осмислили и уобличили. 

Нажалост, ове године ЂП није учествовао у организацији хуманитарних активности. На нивоу 
школе није организована ниједна хуманитарна акција. Немам другог објашњења без да је то 
промакло у силним ваннаставним активностима, такмичењима и обавезама којима смо сви 
били изложени. То је једна од ставки која се мора исправити у раду ЂП у школској 2022/23.  

Одређен број активности предвиђених планом рада ЂП није реализован (разне трибине, 
предавања и презентације, контакт са ученицима ЂП друге школе) из разлога што углавном 
није било могуће због епидемиолошке ситуације.  

У раду ЂП су коришћене презентације и рађени су панои (Дан примирја у Првом светском 
рату, Пано на тему родне равноправности). 

Као што сам већ навела, у току следеће школске године треба обратити пажњу на 
организовање хуманитарних акција. Такође, ЂП би требало да узме учешће у конкурску 
општине Звездара у Најволонтерскијој акцији. Требало би увести и методу анкетирања. То би 
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могао бити и један од извора сазнања како деца размишљају, шта их мучи или шта они виде 
као проблем, односно, решење неког проблема. 

 

У Београду 1.7.2022.       Руководилац ЂП 

Јована Нинчић 
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VIII СЕКЦИЈЕ 

Извештај о раду секција и ученичких организација 

 

Рукометна секција 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ:  Рукометна секција 
РУКОВОДИЛАЦ: Александар Илић 

 

Евалуација рада секције: 

Према плану стручног већа физичког васпитања предвиђена је била Рукометна секција са 36 
часова, колико је и реализовано током школске 2021/22. године. 

После прошлогодишње паузе одржавања секције због епидемиолошке ситуације са Ковидом 
19 и препоруке Министарства за колективне спортове, као и само коришћење реквизита које 
секција захтева, ове године знатно мањи број ученика  је показао интересовање, па је и 
њихов број варирао од 6 до 10 ученика. 

Стручно веће је анализом заинтересованости ученика и честом жељом да на часовима 
физичког и здравственог васпитања игра стони тенис, донело одлуку да наредне школске 
2022/23. Године Рукометну секцију замени секцијом Стоног тениса. Секцију ће водити 
наставник Александар Илић. 
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Ликовна секција (млађи) 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ: ЛИКОВНА 
РУКОВОДИЛАЦ: Ивана Солдо 

 

Евалуација рада секције: 

Ликовну секцију похађају ученици првог и другог разреда.  

Одржано је 36 часова,колико је и планирано за ову школску годину 

Секција се одржавала петком пети час. 

Похађало  је 23 ученика. 

 

Све планиране активности су и реализоване. 

- Обрађене су одређене технике : цртање, сликање , колаж и многе технике у свери 
ликовне и примењене уметности. 

Ученици су научили и постигли  да: 

- пореде своје утиске и утиске других о уметничким делимике по којима се препознају 
уметничка дела 

- развијање моторичких и мисаоних способности 

- визуелно запажање ,сазнање, мишљење,изражавање, 

- формирање моралних и естетских односа. 

Атмосфера на часовима је била радне, весела , надахнута , инспиративна и пријатељска.  

* Чланови секције су учествовали на конкурсима у организацији “ Пријатељи деце Звездара” 

“Дете је дете да га волите и разумете” - на маштовит и креативан начин ученици су приказали 
своја размишљања и поруке одраслима. 

“ У сусрет Ускрсу”  - ликовним  радовима је приказано да ученици негују традицију и обичаје. 

“Нацртај, обоји и освоји” - “ Моја идеална соба” - Форма Идеале, ученици су на креативан и 
маштовит начин приказали идеалну собу. 

Чланови секције су увек добијали прецизне инструкције од учитеља , а радови ученика су 
красили паное школског хола на следеће теме: 

 Дан здраве хране 

 Новогодишња чаролија 

 У сусрет ускрсу 

 Мирис и боје пролећа  
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Народна традиција са елементима фолклора 

 

Евалуација рада секције:  

Секција  народна традиција са елементима фолклора је организована ради упознавања, 
учења, неговања и очувања народне традиције, кроз игру, песму, обреде, обичаје и костиме 
свих крајева земље Србије. Окупља ученике који имају интересовања за народну песму и 
игру,да трагају за значајним и занимљивим  информацијама о традицијуђи  и култури свог 
народа. 

Фолклор и ритмика утичу на свестрани развој детета.Радила сам на развијању моторике 
читавог тела,подстицала развој велике мишићне групе одговорне за правилно држање 
тела.Такође сам радила и на јачању  карактера код деце. 

У народним играма изражена су најразноврснија осећања-од туге,преко смеха до 
озбиљности,од скромности  и стида до ослобађања стега унутар дечијег бића и разиграности. 
Зато сам радила на развијању комплетне личности,од смисла за лепо,кроз културно 
опхођење према људима,поштовања,несебичности,другарства...  

У школској 2021/22. годину  је предвиђено 36 часова, сви часови реализовани.Секцијом су 
обухваћена 7 ученика другог разреда.  Секција се одржава једном недељно уз поштовање 
свих епидемиолошких мера.Обрађена су теме: Значај народне традиције и народне песме и 
игре и народна кола Моравац, Погледајте Јована, Дивна-Дивна, Ја посејах лубенице, 
Сељанчица... 

 Ученици су веома мотивисани и радо присуствују овим часовима.Потешкоћа у раду није 
било. 

У току школске године планирано је да  наступамо на приредби поводом Дана школе и 
прославе Светог Саве. Због епидемиолошке ситуацији, на Савидану нисмо наступали као и на 
Дану школе због другачијег концепта свечаости. Своје  вештине приказали смо на одељенској 
приредби за крај школске године. 

 

          Руководилац секције 

          Весна Мирић 
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Новинарска секција 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ: Новинарска секција 
РУКОВОДИЛАЦ: Јована Нинчић 

 

Чланови секције су:  

ученици шестог разреда: Јана Ђурић, Данка Матовић, Матија Митровић, Урош Пандиловић, 
Виктор Радић 

ученици седмог разреда: Данило Петровић, Златко Лутовац; 

ученици осмог разреда: Лазар Павловић, Маја Јелица Арсић, Теодора Милетић, Ивана 
Глишић 

 

Одржано је свих 36 планираних часова, у просеку по 1 час недељно. Наравно да је због 
школског календара тај број варирао, па су у неким недељама часови одрађени кумулативно.  

Теме које су ученици Новинарске секције обрађивали на часовима, највише се тичу њихових 
интересовања, али и онога што је наставник препознао да би могло бити интересантно 
њиховој генерацији. Наравно да је једна од важних ствари била и подизање свести о значају 
културе, образовања али и свести о доминатним интересовањима и токовима младих 
генерација. Рад на часовима секције је заснован на планирању, договарању, подели 
задужења и уобичајеним стваралачким покушајима писања. Ученици имају задатак да трагају 
за занимљивим и значајним информацијама и да промовишу, како своја, тако и достигнућа 
својих школских другова. Наставник је рад базирао на плану и програму који је предат на 
почетку школске године.  

Новинарска секција развија сарадничке односе, креативност, критичко мишљење и 
доприноси стицању вештина за самосталним писањем. 

Чланови новинарске секције развијају нове вештине и способности, oвладавју новим 
знањима. Током рада у новинарској секцији, ученици се оспособљавају да самостално 
обављају задатке и да критички посматрају теме о којима пишу. Један од циљева секције је  
да се развије ученичка машта и оригиналност и унапреди тимски рад. 

У другом полугодишту је акценат био на сређивању прикупљеног материјала, али су и многе 
друге рубрике покренуте јер су се уређењу часописа придружили и други предметни 
наставници.  

Ученици су били мотивисани јер су теме за часопис зависиле углавном од њихових 
интересовања. Имали су слободу у одабиру тема, а руководилац је само усмеравао и веома 
мало кориговао ток који су они бирали.  

Новина у односу на претходне године је та што су чланке за часопис писали и ученици који 
нису били чланови секције. Руководилац је са ученицима 8/2 био у посети Народном музеју, а 
задатак за ученике је био да фотографишу слику или скулптуру која им се највише допада и да 
о аутору или о делу напишу неколико реченица. Тако је настала рубрика Посета Народном 
музеју. Такође, у нашу школу иду и два ученика који су пореклом из Кине, па су и они писали 
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о Кини и животу у тој земљи. Ученици петог разреда су у оквиру задатка новински чланак 
написали велики број текстова за часопис. Предметни наставници биологије и енглеског 
језика су дали свој допринос, ученичке радове који су везани за њихов предмет. 
Традиционално су учитељи слали радове својих ученика. Наставница ликовне културе је 
направила одабир најбољих радова који су омогућили да наш часопис и ове године буде 
шарен и квалитетан у уметничком смислу.  

Није реализова посета позоришту јер је у једном тренутку из епидемиолошких разлога то 
било немогуће извести.  

Није био проблем прикупити радове нити мотивисати ученике да их пишу, али је, као и 
претходних година, проблем био техничке природе. Ове године је часопис рађен у програму 
Microsoft Publisher. Требало је оспособити ученике за рад у том програму, а веома мали број 
ђака је био дорастао том задатку. Неки ђаци на својим рачунарима нису ни имали овај 
програм. Ту су се јављале и друге потешкоће – пробијање договорених рокова због ученичких 
обавеза, па је у суштини цео посао око уређења часописа спао на руководиоца. Ту се 
надовезује и лектура текстова, пребацивање из латинице у ћирилицу и лош квалитет 
фотографија. Најбоље решење би било радити и прикупљање чланака и њихову обраду 
симултано, од самог почетка школске године. Вероватно би у почетку био спорији темпо, али 
би било немерљиво лакше организацијски. 

Велика је штета што часопис, откако излази у електронској форми, годинама остаје невидљив 
ученицима наше школе. Предлог је да, ако већ не може да се штампа и дели/продаје 
ученицима, одштампа на А3 формату и изложи на паноима школског хола. Такође, треба 
радити на промоцији тако што ће учитељи и наставници ђацима показивати где могу да нађу 
часопис и показивати им странице. 

 

1.7.2022. Београд 

           Руководилац:  

           Јована 

Нинчић 
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Хор 

Извештај о раду  школске 2021/2022. 

Хорску секцију чини мешовита група ученика од 5. до 8. разреда. Избор композиција се 
углавном усклађује са приредбама на којима хор активно учествује, а то је прослава школске 
славе Св. Саве и прослава поводом Дана школе. У те сврхе репертоар се креће од духовних 
композиција до композиција световног карактера, као и различитих обрада које 
подразумевају и инструменталну пратњу. 

Циљеви и задаци ове секције су упознавање ученика са певањем у оквиру мешовитих 
гласовних група, неговање музичке уметности у оквиру хорског певања. 

Рад секције је био отежан епидемиолошком ситуацијом као и због дугог одсуства наставника 
због боловања. Епидемиолошка ситуација посебно утиче на рад у хору где је певање 
онемогућено ношењем маски, а које  утичу на правилно дисање које је изузетно важно за 
певање. 

У другом полугодишту је појачан рад секције да би се надокнадио рад који је био онемогућен 
због епидемиолошке ситуације. 

Ученици хорске секције су учествовали на општинском такмичењу "Дечје музичке 
свечаности" и на приредби поводом Дана школе са композицијама "Сумрак" Л. ван Бетовена 
и народном песмом "Ој Цоко, Цоко".  

У хорској секцији учествовало је 12 ученика. 

Ученици су веома мотивисани за рад у секцији. 
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We love English 

 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ: We love English  
РУКОВОДИЛАЦ: Ирена Станковић Милошевић 

 

Евалуација рада секције:  

Година: 2021/2022 

Годишњи број часова: 36 

Број ученика: Ученици 2.разреда ( 4 ученика) 

Активности ученика: У оквиру секције ученици се баве прослављањем празника који се 
обележавају код нас и /или у деловима света где се говори енглески језик. Ораганизују се 
језичке игре, такмичења, квизови, гледање дечијих филмова на енглеском, слушање песмица 
на енглеском језику,позоришне представе... Садржаји који се обрађују на састанцима секције 
прате теме које се обрађујуна часовима редовне наставе. 

Коришћена наставна средства: књиге,постери, друштвене игре,on-line игре на рачунару, 
приче, песмице, DVD Happy House, видео материјал, музички ЦД... 

Планирани садржаји су реализовани кроз комуникацијски приступ, савременим методама 
које максимално ангажују знања и способности ученика.  

У току 1.полугодишта нису реализоване активности ван школе због епидемиолошке ситуације 
у земљи. 

У току наредног периода (2.полугодиште) ради унапређења наставе, мотивације ученика и 
самосталности ученика у раду, ученици су на основу интересовања и стеченог знања 
самостално правили интернет презентације, квизове, он лајн игре на рачунару... 

Ученици су правили новогодишње честитке, као и честитке поводом Ускрса и излагали својим 
другарима у  учионици, у одељељима 2/1, 2/2, 2/3 и 2/4. 
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Литерарно – рецитаторска секција (млађи) 

 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ: Литерарно-рецитаторска секција 
РУКОВОДИЛАЦ: Марина Максимовић 

 

Евалуација рада секције:  

(колико ученика, колико часова током године, активности ученика, мотивисаност, 
реализоване активности у школи и ван ње, шта није реализовано и зашто, које су потешкоће 
постојале у раду,коришћена наставна средства, шта треба унапредити и уврстити у план за 
наредну годину) 

Током школске 2021/2022. године, реализовано је укупно 36 часова секције. Ученици првог и 
другог разреда су похађали ову секцију, њих 8. Ученици су мотивисани, ангажовани и активно 
учествују у предвиђеним активностима. 

Низом активности унутар сваког одељења, а у складу са свим епидемиолошким мерама, 
обележена је Дечија недеља. У октобру су реализована и Ђачка песничка сусретања. Београд 
и Вук Караџић, као вечита инспирација, и сада су послужили ученицима да се креативно 
изразе кроз писање, током месеца октобра и новембра. У децембру су писани састави и 
песме о зими и Новој години. Дан науке није реализован, јер није организован на нивоу 
школе, с обзиром на епидемиолошку ситуацију.  

Ученици литерарно-рецитаторске секције активно су учествовали на приредбама поводом 
Савиндана и Дана школе. Месец април је био посвећен пролећу и предстојећем празнику, 
Ускрсу. Организовано је школско такмичење рецитатора.Катарина Зечевић је изабрана да 
представља нашу школу на општинском такмичењу, на коме је освојила 2.место. У јуну је 
направљен осврт на протеклу школску годину. Ученици су креативним писаним радовима 
износили своја мишљења и осећања о учењу и дружењу у сасвим новим околностима 
изазваним вирусом. 

У раду смо користили Буквар, Читанку, дечије часописе и енциклопедије. 

Није било никаквих потешкоћа у раду, све је протекло у најбољем реду. 

 

       Јасмина Туловић и Марина 

Максимовић 
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Математичка секција 

 

Евалуација рада математичке секције 

- Секцију похађа 6 ученика седмог и осмог разреда. 

- Термин секције је понедељак претчас 

- Одржано је укупно 36 часова 

- Ученици су решавали различите детективске задатке, дискутовали о  решењима, 
гледали постављене видео материјале, демонстрирали своју вештину брзог решавања 
Рубикове коцке, учили о великим математичарима, савијали оригами, решавали 
судоку. 

- Планирано школско такмичење у брзом слагању Рубикове је одржано у априлу. Испод 
су слике и резултати. 

- Неки ученици су баш мотивисани и редовно долазе, неки су повремени. 

- Мислим да је и ове године главна потешкоћа у раду математичке секције негативна 
епидемиолошка ситуација, иако је било могуће држати часове секције у учионици.  

- Уочио сам на часовима математике да ученици показују интересовање за 
комбинаторику, што ћу сигурно уврстити у план секције за наредну школску годину. 

 

наставник математике 

Милош Нешић 
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Математичка секција (млађи) 

 

Током  школске 2021/2022. године, математичку секцију посећивало је 13 ученика  

Часовима су присуствовали сви заинтересовани ученици  првог и другог разреда. 

Одржали  смо  36  часова. 

Теме које смо обрађивали су: 

 Пребројавање бројевних скупова; 

 Рачунске операције; 

 Проблемски задаци у оквиру 1.стотине; 

 Забавимо се геометријским фигурама; 

 Математичке мозгалице; 

- Задаци оштроумности; 

- Логичко комбинаторни задаци. 

Мотивација ученика за рад је била добра, ученици су били активни и редовно су похађали 
часове математичке секције. У раду смо користили спремљене задатке као и задатке из 
збирке Клуб младих математичара ''Архимедес'', МАТЕМАТИКА- мали текстуални задаци за I, 
II разред основне школе, ''Архимедес'', и ''Математичарење'', радна свеска за додатни рад из 
математике за ученике 2. разреда основне школе, Мара Јанковић и Снежана Ковачевић, 
Пчелица, Чачак.,као и задатке са такмичења,,Мислиша” 

Мијаиловић Горица  и Јасмина 

Радиновић Лукић 
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Аутомоделарство 

 

Основни циљ секције је да ученици стекну основну техничку писменост и развију техничко 
мишљење, техничку културу, радне вештине и културу рада. Ученици знају да реализују 
пројекат од идеје до реализације.На занимљив и интересанантан начин праве модел и 
припремају се за такмичење. 

 

БРОЈ ПЛАНИРАНИХ  ЧАСОВА:     36 
БРОЈ  ОДРЖАНИХ ЧАСОВА:      36 
БРОЈ  УКЉУЧЕНИХ УЧЕНИКА:  ( од 5. до 8 . разреда)  7 

 

У првом и другом полугодишту сви планирани часови одржани у школи.  

 

Теме које су се обрађивале на секцији: 

  Упознавање са програмом рада 

 Историјски развој аутомобилизма 

 Принципи функционисања неких механизама и система за управљање 

 Елементи за пренос снаге и кретања 

 Модел аутомобила и његови делови – дефинисање задатка. 

 Модел аутомобила и његови делови – израда скице 

 Израда техничког цртежа 

 Припрема материјала за израду модела, преношење мера 

 

Школско такмичење је одржано 28.02.20222.године. Шест ученика се пласирало на 
Општинско такмичење које је одржано  у  ОШ  „Марија Бурсаћ“ 11.03.2022 

Заинтересованост је мања јер су ученици радили  само тестове а практичан рад/пуштање 
модела није било.  

Мотивисати ученике да се прикључе у рад секције наредне школске године.                

РУКОВОДИЛАЦ:  Радиславка Лакићевић  Копања 
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Биолошка секција 

 

Евалуација рада биолошке секције за школску 2021/22. 

- Секцију похађа 57 ученика од петог до осмог разреда. 

- Термин секције је петак седми час и одржава се у кабинету биологије. Планирано је 35 
часова и одржано је 35 часова. 

- Дан животиња је обележен у октобру месецу виртуелном изложбом кућних љубимаца. 

- Дан хране је обележен у октобру месецу низом ученичких презентација. 

- Ученици су упућени на праћење разних документарних филмова на тему загађења 
(GREEN SCREEN FEST) на материјале које дели УНИЦЕФ, а у циљу обележавања дана 
детета, материјале и филмове о загађењима, животињама, трговини угроженим 
врстама. 

- Ученици седмог разреда вршили су истраживање о антибактеријском својству белог 
лука.  

- 1. децембар, дан борбе против СИДЕ обележен је низом вршњачких едукација ученика 
осмих разреда. 

- ученици петих разреда правили су и постављали кућице и хранилице за птице. 
Двориште је богатије за 10 кућица и 4 хранилице. 

- Ученици шестих разреда учествоваи су у мини пројекту „Важност рециклаже“ 
припремом вршњачких едукација. 

- Посета фестивалу „Ноћ истраживача“ није остварена због тренутне епидемиолошке 
ситуације, материјали су праћени онлине. 

- У децембру месецу потписан је уговор са Градском чистоћом и отпадом Звездара и 
склопљена сарадна о унапређењу рециклаже. 

- У априлу месецу посађено је 20 стабала у школском дворишту. 5 стабала липе, 5 
стабала цренолисте шљиве и 10 стабала полегле клеке. Донација је организације 
„Шума пева“ и на тај начин обележен је Дан планете Земље. 

- 27.05.2022. ученици свих разреда су учествовали у садњи црног бора у оквиру пројекта 
„Бонсаи“ који ће се развијати наредних годна. Посађено је око 50 семенки црног бора. 

- Ученици су изузетно мотивисани, желе да раде и учествују у пројектима.  

- Добијен је нови микроскоп од издавачке куће БИГЗ као и планови лабораторијских 
вежби, које могу да се реализују када се стекну услови за лабораторијски рад. 

- Ученици су изразили жељу за радом на микроскопу, прављењу нативних препарата и 
обуци за лабораторијски рад што ће бити увршћено у план за наредну школску годину. 
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16.09.2021. Међународни дан заштите озонског омотача 

26.09.2021. Светски дан чистих планина 

17.09.2021. Ноћ истраживача 

04.10.2021. Светски дан заштите животиња 

16.10.2021. Светски дан хране 

29.10.2021. Дан чиастог ваздуха 

26.10.2021. GREEN FEST 

19.11.2021. Дан екологије 

27.11.2021. Дан борбе против трговине крзном 

01.12.2021. СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ СИДЕ 

24.12.2021. Дан планина 

26.01.2022. Светски дан образовања о заштити животне средине 

02.02.2022. Светски дан мочварних подручја 

14.02.2022. Светски дан очувања енергије 

18.02.2022. Дан биолошке контроле 

05.03.2022. Дан енергетске ефикасности 

21.03.2022. Светски дан шумарства 

22.03.2022. Светски дан вода 

26.03.2022. Сат за планету 

07.04.2022. Светски дан здравља 

22.04.2022. Дан планете Земље (садња стабала са организацијом "Шума пева") 

09.05.2022. Међународни дан птица 

15.05.2022. Дан акције за климу 

22.05.2022. Светски дан заштите биодиверзитета 
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05.06.2022. Светски дан заштите животне средине 

05.06.2022. Дан националног парка Ђердап 

08.06.2022. Светски дан океана 

 

 

наставница биологије 

Весна Сретић 
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Саобраћајна секција 

У овој школској години  одржано је 36 часова секције. Петнаест ученика је  учествовало у раду 
секције.   Заинтересованост ученика је мања из разлога што претходне године није одржано 
такмичење из саобраћаја из познатих разлога (ковид 19). Потешкоће у ради су 
епидемиолошка ситуација и избегавање ученика да се задржавају у школи .  

У првом полугођу са ученицима је више рађено на теоретском знању  због епидемиолошке 
ситуације. У другом полугођу је било планирано више да се ради на практичном раду , вежбе 
на полигону, вожња бицикла и припреме за такмичење, али су ученици избегавали вожњу 
бицикла, због дистанце коју су и даље држали на часовима. Потешкоће у раду постоје јер 
мали број ученика је обучен за вожњу бицикла. Да би се постигао неки резултат на такмичењу 
неопходно је да је ученик физички способан, али и интелектуално.. Сваке године је све теже 
окупити такве ученике.  

Одржано је школско такмичење 11.4.2022. Деветнаест ученика је учествовало. Четири 
ученика са најбољим резултатом су се пласирала на општинско такмичење које је одржано   
23.4.2022. Нису се пласирали за даљи ранг такмичења.  

 На општинском такмичењу се појавио мали број школа и такмичара. Разлог за то је корона 
вирус где је заинтересованост ученика била веома мала као и немотивисаност ученика за то 
такмичење. Превоз ученика до школе на којој се одржава такмичење је веома компликовано 
јер ученици треба да носе бицикле , школске или своје, па ако родитељи немају могућност за 
то онда је немогуће и организовати.   На састанку у школи где се одвијало такмичење 
договорено је да се на ову тему више разговара на састанцима Друштва  Техничке културе. 

Мотивисаност ученика и наставника за такмичење  не постоји.  

 

          30.6.2022. 

          Станика Брашњевић 
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Литерарно – рецитаторска секција 

Литерарна секција школске 2021/2022. године оформљена је на основу интересовања и 
личног опредељења ученика и тренутно броји 11 чланова (ученици 5-8. разреда) и у току 
школске 2021/2022. г. одржано је 36 часова.  У оквиру литерарно-рецитатроске секције 
окупили су се талентовани и заинтересовани ђаци за ову област.  

Сврха рада ове секције јесте проширивање и продубљивање заинтересованости ученика за 
књижевност, креативно писање, вежбање правилног изговора и унапређења језичких 
способности ученика. Посебна сврха је усмеравање талентованих ученика у њиховом 
стварању и пружање помоћи у презентовању њихових радова. Циљ секције је окупљање 
талентованих ученика који су показали интересовање и љубав према писаној и усменој речи. 
Секција помаже ученицима да развијају свој кративни таленат, укључе своју машту и пренесу 
на папир своју интерпретацију живота. 

На часовима литерарно-рецитатроске секције влада пријатна атмосфера. Помажем 
ученицима да свој таленат искажу кроз игру. Охрабрујем их и разговарамо о ослобађању 
треме од јавног наступа. Мотивишем ученике да своје емоције, срећу, чежњу, тугу, љубав 
запишу и поделе са другима. 

Чланови литерарне секције су током месеца новембра писали пригодне песме за Ђачка 
песничка сусретања, а две песме су послате на конкурс.Песма ,,Моја тајна симпатија“ ученика 
7/4 Теодора Сретеновића освојила је треће месмо на ,,Ђачким песничким сусретањима“. 
Током првог полугодишта остварена је сарадња са члановима новинарске секције. Чланови 
литерарне секције су у видео-записима забележили кратке вести и извештаје који се односе 
на догађаје из живота и рада школе. Ученици су учествовали на конкурсу који организује 
Пошта Србије, тема конкурса је ,,Мој најлепши Божић“. 

Током месеца децембра заједничком сарадњом са активом учитеља четвртог разреда и 
члановима литерарно-рецитаторске секције млађих разреда, снимљен је новогодишњи 
видео-поздрав предшколцима. У овом полугодишту  нисмо били у могућности да  
организујемо посету позоришту због тренутне епидемиолошке ситуације, нити је било 
организованих књижевних сусрета са писцима. 

Петоро ученика петог и шестог разреда  је  учествовало  на конкурсу поводом Савиндана који 
је у јануару организовала Народна библиотека ,,Стефан Првовенчани“ из Краљева. Ученица 
Уна Арсић је освојила друго место својом песмом ,,Одраз светосавља у нама“. 

Током месеца марта осморо ученика је  учествовало на конкурсу Културног центра ,,Младост“ 
из Футога, тема је била ,,Љубав“ . Ученици нису освојили награде, али је похваљен њихов труд 
и креативност. 

Ученица 8/4 Ленка Дедијер је на Општинском такмичењу рецитатора у марту песмом 
,,Одговор у ветру хучи“ освојила треће место. 

Упркос тешкој години, ученици су успели да докажу да праве вредности ипак нађу пут до 
успеха. Честитам свим ученицима и бодрим их да следеће школске године наставе са 
низањем успеха.    

                                                                                                            

Весна Петровић Зечевић 
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Happy Classroom 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ „ Happy Classroom” 

Секција енглеског језика првог и трећег разреда - Happy Classroom 

Секцији је присуствовало 19 ученика трећих разреда и 22 ученика првих разреда. Одржано је 
по 36 часова у сваком разреду. Све планиране активности су реализоване успешно у школи 
(учење нових песмица, драматизација скечева и кратких прича, радионице везане за тему 
која се обрађује (нпр. прављење малих чудовишта након обраде вокабулара везаног за 
делове тела), креирање својих прича и вицева...). Одржана драматизација  Emperor’s new 
clothes ккао завршна приредба. Ученици учествују у креативним пројектима ( писање својих 
прича, глума, игре) и притом богате вокабулар и граматику енглеског језика. Мотивисани су и 
желе да учествују у активностима на часу. 

 

        Анастасија Стефановић 
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Корективна гимнастика 

Током школске 2021/2022. године, реализовано је 36 часова корективне гимнастике.  

Мешовиту групу је чинило укупно 13 ученика првог и другог разреда (9 ученика другог 
разреда и 4 ученика првог разреда). 

Ученици су били ангажовани на часовима, мотивисани и веома заинтересовани за сваку 
активност. Упознати са важношћу физичког вежбања и добробитима истог, радо су 
присуствовали на свим часовима и дали активно учешће у раду.  

Све планиране активности током ове школске године су и реализоване. 

На почетку школске године, ученици су упознати са планом рада ове секције, као и важношћу 
физичког вежбања. Упућивани су на начин правилног извођења вежби. Изводили су вежбе 
истезања, вежбе јачања горње мускулатуре, кичменог стуба, грудних и трбушних мишића, 
вежбе за стопала. Ученици су на рипстолу изводили вежбе за истезање леђне мускулатуре, 
као и вежбе за стопала. 

Такође, у паровима и по групама су изводили вежбе за леђне, трбушне мишиће и стопала, као 
и вежбе за јачање горње мускулатуре и истезање. 

На часовима су извођене вежбе на струњачама, греди, рипстолу, коришћене су лопте, вијаче, 
тениске лоптице, за извођење одређених вежби. 

Већих потешкоћа у раду није било, осим просторних, с обзиром на то да је физичко вежбање 
у основи ове секције, па самим тим захтева и рад у фискултурној сали. У термину у којем су се 
одржавали часови секције, фискултурна сала је често била заузета и то током зимског 
периода, па је секција у том периоду одржавана у учионици и вежбе су прилагођене тим 
условима. 
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IX  ИЗВEШTAJ O ПEДAГOШKO –  

ИНСTРУKTИВНOM РAДУ 

Педагошко инструктивни рад у току школске 2021/2022. године одвијао се кроз следеће 
активности  у складу са епидемиолошком ситуацијом: 

 обиласке наставе и ваннаставних активности и праћење онлајн наставе 

 праћење припреме и реализације угледних часова 

 рад са новодошлим наставницима и рад са наставницима почетницима 

 помоћ учитељима првог разреда у упознавању индивидуалних карактеристика ученика и 
помоћ у описном оцењивању ученика 

 преглед педагошке документације   

 стручне теме из области закона и правилника  

 

Први  сегмент  педагошко  инструктивног  рада  је праћење реализације наставе. 

 

Директор, помоћник директора, психолог и педагог су посетили појединачно по 50-60  часова, 
непосредно у школи и онлајн преко гугл учионица. Циљ праћења је анализа квалитета 
наставног процеса, кроз припремљеност наставника за тему коју обрађује, активност ученика 
и њихову мотивисаност за рад, кроз анализу коришћења различитих облика рада у настави, 
коришћења компјутерске технологије и других иновација у настави. Дигиталне компетенције 
и коришћење веб алата нарочито је било важно када су ученици похађали онлајн наставу. 
Крајњи циљ је побољшање квалитета наставе који, наравно, носи и повећање мотивисаности 
и ученика и самог наставника за рад. Праћена је и реализација ваннаставних активности у 
циљу повећања мотивације ученика за учешће у раду секција. Посећени су и часови 
одељењског старешине у циљу праћења рада са ученичким колективом. 

Упознавање новодошлих колега и помоћ у адаптацији на нови колектив и помоћ при 
упознавању индивидуалних карактеристика ученика школе, континуирано је вршен у току 
школске године. И ове године сви наставници који нису полагали за добијење лиценце су 
упознати са законском процедуром полагања овог испита. Упознати су са литературом и 
процедуром стицања лиценце . Пружана је подршка наставницима у одабиру стручних 
семинара и праћено је стручно усавршавање у школи и ван ње. 

Пружана је и помоћ учитељима првог разреда, не само у упознавању индивидуалних 
карактеристика ученика. 

Угледни часови су реализовани и у вишим и у нижим разредима. Након посете часовима,са 
наставницима је обављан саветодавни разговор у циљу истицања онога што је у протоколу за 
вредновање вредновано као добро остварен стандард,као и указивање на индикаторе 
стандарда које треба унапредити. На педагошком колегијуму,урађена је Анализа посећених 
часова и дат је предлог мера за побољшање квалитета наставе, а предлог мера је такође дат у 
извештају о раду педагошко-психолошке службе. 
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Прегледање документације, Дневника , у току школске године обавили су више пута педагог, 
психолог, помоћник директора  и директор. 
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X АНАЛИЗА УСПЕХА И ВЛАДАЊА УЧЕНИКА НА КРАЈУ 

ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ 

На крају ове школске године , у школи има 803 ученика, распоређених у 32 одељења.  Од 
укупног броја ученика, позитиван успех остварило је њих 800 , а преводи се поново у 4.разред 
1 ученик у одељењљ 4-3. 3 ученика понављају разред. 2 ученика шестог разреда са по 4 слабе 
оцене, а један ученик седмог разреда понавља јер се није појавио на разредном испиту у јуну 
и авгисту и распоређује се у 7-4. Просечна оцена од другог до осмог разреда је 4,42. Од 
укупног броја ученика, 422 ученика постигло је одличан успех , врло добар успех постигло је 
184 ученика , добар успех постигло  је 77 ученика, довољан успех има 8 ученика. 

На крају  другог полугодишта, било је 2 неоцењена ученика  који су позивани на разредни 
испит у јуну и августу. Ниједан ученик се није појавио.  

У раду са ученицима којима је потребна додатна подршка реализује се 25  ИОП-а 1, 12 ИОП-а 
2  и 1 ИОП 3. Дакле, од укупног броја ученика, 36 ученика, приближно 5% од укупног броја 
ученика, је стекло право на пружање додатне подршке у школи. На седницама Одељењских 
већа и Наставничког већа  евалуиран је рад са овим ученицима и донете су препоруке за 
даљи рад. Чланови мобилног тима, дефектолог и логопед, континуирано прате рад са овим 
ученицима у школи и пружају подршку свим учесницима у реализацији.  

Укупан број изостанака од првог до осмог разреда је 69165, од тога је оправданих изостанака  
67436, док је неоправданих плус нерегулисаних 1729.  

Понашање ученика праћено је кроз рад одељењских старешина, вођење бележака у 
напоменама у дневнику, педагошким свескама, чек листама за евиденцију насилног 
понашања и евиденцију о ДКР-у.  

На крају ове школске године, од укупног броја ученика, примерно владање има 782 ученика, 
врло добро владање има 12 ученикa , добро владање има 6 ученика, а задовољавајуће има 3 
ученика.  

На крају другог полугодишта ученицима је изречено 20 васпитних мера и 2 васпитно 
дисциплинске мере,. Изречено је 2 опомене одељењског старешине ,14 укора одељењског 
старешине, 3 укора одељењског већа  и 2 укора директора школе.  

Педагошко-психолошка служба била је ангажована у раду са одређеним ученицима кроз 
појачани васпитни рад и корективно-васпитни рад, кроз континуирано праћење напредовања 
и постигнућа ових ученика, као и у пружању подршке  њиховим родитељима и јачању 
васпитне функције породице. У духу пројекта “Школа без насиља”, педагог, психолог, 
директорка и помоћница директорке су у сарадњи са одељењским старешинама и 
наставницима, учествовале у решавању свих конфликата међу ученицима. 

Мере које треба предузети на основу ових података односе се највише на неоправдано и 
неутврђено изостајање ученика, подношење захтева за прекршајни поступак против 
родитеља, као и на поштовању процедура у праћењу понашања ученика. Дакле, педагог као 
мере побољшања и унапређења успеха и владања ученика,, предлаже да се у наредном 
периду: 



ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНОСТИ  
ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ  

ЗА ШКОЛСКУ 2021-2022 

 

159 

 

ОШ „Стеван Синђелић“ 

Анализира успех ученика на седницама стручних већа и предлoже мере за побољшање 
успеха и уједначи критеријум оцењивања 

Појача сарадња са мобилним тимом и тимом за инклузију у праћењу ИОП-а и вредновању 
истих 

Анимирају и мотивишу ученици да долазе на допунску наставу 

Одржи стручна тема или дискусија у вези поштовања процедура 

Појача сарадња одељењских старешина са родитељима у обавештавању о изостајању 
ученика са наставе 

Појача индивидуална сарадња одељењских старешина са родитељима у праћењу похађања 
наставе ученика 

Појача рад одељењске заједнице, нарочито у вези одговорности ученика у обавези редовног 
похађања наставе и кашњења на часове 

Укључи Ученички парламент у ова питања на седницама стручних органа школе 

Активира Савет родитеља кроз појачану сарадњу са предметним наставницима 

Кроз програм сарадње школе са породицом дефинишу заједничке активности родитеља и 
наставника и психолога и педагога. 

У прилогу је дат табеларни приказ успеха ученика , а у наставку су наведени – ђак генерације 
и носиоци вукве и посебних диплома ученика осмог разреда. Од 84 ученика осмог разреда, 
сви су завршили основну школу. 

          педагог  

Данијела 

Банићевић,  
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ОСМИ РАЗРЕД 

Ученик генерације 21-22. Је Денис Хаџић на основу постигнутих резултата и бодовања 
Комисије. 

На Наставничком већу констатовано је да су следећи ученици носиоци Вукове и Посебних 
диплома: 

 

НОСИОЦИ ВУКОВЕ И ПОСЕБНИХ ДИПЛОМА 

Носиоци Вукове дипломе 

1) Јана Радосављевић 8/4 

2) Јана Радмиловић 8/4 

3) Ленка Дедијер 8/4 

4) Денис Хаџић 8/4 

5) Богдан Станковић 8/4 

6) Ђорђе Чоланић 8/4 

7) Павле Божовић 8/4 

8) Михаило Јовановић 8/4 

9)  Даша Остојић 8/4 

10)  Тијана Туфегџић 8/4 

11) Никола Стојановић 8/4 

12) Ивана Глишић 8/2 

13) Маја Арсић 8/2 

14) Кристина Бањац 8/2 
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Носиоци Посебних диплома: 

8/1 

Физика и математика:Никола Стојановић 

8/2 

Физичко васпитање:Кристина Бањац, Лука Квасневски , Лука Шкодрић , Филип Драгомировић  

Енглески језик:Ивана Глишић, Маја Арсић, Дуња Младеновић 

Ликовна култура: Кристина Бањац, Tијана Зилџић, Дуња Младеновић 

8/3 

Ликовна култура:Даша Остојић 

Физичко и здравствено васпитање:Михаило Јовановић, Тијана Туфегџић 

8/4 

Српски језик и књижевност: Ленка Дедијер и Лена Нешић 

Енглески језик:Ленка Дедијер 

Биологија: Јана Радосављевић 

Физичко васпитање: Јана Радмиловић, Денис Хаџић, Нађа Лабус, Богдан Станковић 

Ликовна култура: Јелена Мишљеновић, Ленка Дедијер, Јана Радосављвић 

Географија: Денис Хаџић, Богдан Станковић, Ђорђе Чоланић, Јана Радосављевић 
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1 108  / / / / / / 108 / / / / 4 3  5447 / 5447 / / / / / 

2 93 4.80 86 4 3 / / / 93 / / / / 1  5 5577 / 5577 / / / / / 

3 110 4.65 87 17 6 / / / 110 / / / /  1  1972 / 1972 / / / / / 

4 104 4,45 64 26 13 / / 1 102 2 / / / 5 1 7 7198 322 7520 1 2 / / / 

1-4 415 4,63 237 47 22 / / 1 413 2 / / / 9 5 12 20194 322 20516 1 2 / / / 

5 92 4,35 49 33 10 / / / 92 / / / / 1  1 8513 26 8539 / / / / / 

6 106 4,21 55 32 14 3 2 / 101 1 3 1 / 4 2 / 11471 509 11980 1 3 1 / / 

7 106 4,13 40 45 16 4 / 1 99 5 1 1 / 1 5 / 13436 641 14077 / 5 / 1 / 

8 84 4,18 41 27 15 1 / / 77 4 2 1 / 10  / 13822 231 14053 / 4 2 1 / 

5-8 388 4,22 185 137 55 8 2 1 369 10 6 3 / 16 7 1 47242 1407 48649 1 12 3 2 / 

1-8 803 4,42 422 184 77 8 2 2 782 12 6 3 / 25 12 13 67436 1729 69165 2 14 3 2 / 
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XI  РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА 

ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА, ШКОЛСКА 2021/22. 

 

БРОЈ НАГРАДА ПО ПРЕДМЕТИМА 

ПРЕДМЕТ ОПШТИНСКО Т. ГРАДСКО Т. РЕПУБЛИЧКО Т. 

ИСТОРИЈА 5 1 / 

СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КЊИЖЕВНОСТ 
13 6 / 

ХЕМИЈА 1 1 / 

МАТЕМАТИКА 7 1 / 

НЕМАЧКИ Ј. / / / 

ИНФОРМАТИКА 6 4 1 

ФИЗИКА 6 2 1 

ЛИКОВНА К. / / / 

ГЕОГРАФИЈА 7 3 / 

БИОЛОГИЈА 10 5 / 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 6 1 1 

УКУПНО 61 24 3 
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XII РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ 

Одељење Планирано Одржано Проценат 

I1 1045 1041 100% 

I2 1004 1006 100% 

I3 1055 1055 100% 

I4 1009 1009 100% 

II1 1017 1050 103% 

II2 1008 1007 100% 

II3 1103 1064 96% 

II4 1028 1028 100% 

III1 1044 1043 100% 

III2 1009 1008 100% 

III3 1017 1072 105% 

III4 826 1013 123% 

IV1 1077 1078 100% 

IV2 1135 1136 100% 

IV3 979 1049 107% 

IV4 1135 1132 100% 

V1 1739 1852 106% 

V2 1821 1804 99% 

V3 1622 1760 109% 

V4 1817 1871 103% 

VI1 1975 2044 103% 

VI2 2193 2129 97% 
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VI3 1815 1930 106% 

VI4 2084 2060 99% 

VII1 2093 1985 95% 

VII2 2130 2126 100% 

VII3 2065 2140 104% 

VII4 1790 2043 114% 

VIII1 1946 1829 94% 

VIII2 1884 1996 106% 

VIII3 2042 2000 98% 

VIII4 1767 2029 115% 
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УСАВРШАВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ УНУТАР И ВАН ШКОЛЕ 

Ван установе 

Р.бр

. 
Име и презиме семинар Стручни скуп 

1 Банићевић Данијела 36 1 

2 Пуповић Биљана 19,5 6 

3 Соња Ћурчић 24 0 

4 Бањеглав Татјана 24 3 

5 Петровић Зечевић Весна 24 4 

6 Нинчић Јована 37 3 

7 Јекић Милена боловање боловање 

8 Николић Сања 40 2 

9 Медић Александра 38 2 

10 Пантелић Милица 16 2 

11 Нешић Милош 32 2 

12 Љубисављевић Вера 40 20 

13 Сретић Весна 16 2 

14 Николић Јелена 8 2 

15 Грбић Ирена 44 1 

16 Миленковић Драгана 0 0 

17 Ребић Тања породиљско породиљско 

18 Милошевић Станковић Ирена 16 0 

19 Моличник Тереза 36 0 

 Миљковић Владан 40 1 

20 Јелић Александра 8 1 
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21 Шуњеварић Саша 16 2 

22 Поповић Стефан 68 8 

23 Пријић Маријана 8 1 

24 Вакањац Наталија 8 1 

25 Драгићевић Јован 8 1 

26 Роксандић Стеван 40 2 

27 Брашњевић Станика 40 2 

28 Радоњић Дејан 8 0 

29 Лакићевић Копања Радиславка 40 1 

30 Свитлица Радмила 40 2 

31 Кнежевић Сандра 40 2 

32 Павловић Рајковић Кристина 8 1 

33 Илић Александар 8 0 

34 Петровић Миломир 8 0 

35 Франовић Ивана 8 0 

36 Лончар Сања 36 2 

37 Милановић Софија 76 2 

38 Лончаревић Нитић Татјана 8 2 

39 Горановић Александра 30 2 

40 Сретић Славица 8 2 

41 Мијаиловић Горица 16 2 

42 Радиновић Лукић Јасмина 16 2 

43 Солдо Ивана 24 2 

44 Мирић Весна 24 1 
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45 Максимовић Марина 24 2 

46 Туловић Јасмина 8 2 

47 Миљковић Јована 8 2 

48 Трипковић Татјана 8 2 

49 Капелети Биљана 8 1 

50 Данојлић Јадранка 8 0 

51 Јовановић Јовица 8 0 

52 Стаматовић Оливера 0 3 

53 Богдановић Александра породиљско породиљско 

54 Лазаревић Јовановић Оливера 32 0 

55 Максимовић Драгана 16 1 

56 Радисављевић Николић Маја 27,5 0 

57 Јовановић Драгана 24 2 

58 Рамадани Мухамед 8 0 

59 Танкосић Оливера 8 0 

60 Манојловић Невена 8 2 

61 Стефановић Анастасија 27,5 0 
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Унутар установе 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

 

Адаптација ученика у првом разреду 

 

Веће 1. разреда 

 

23.9.2021. 

Како формирати радне навике код ученика 1. 

разреда? 
Горица Мијаиловић 

14.10.2021. 

 

Значај израде домаћих задатака Ивана Солдо 29.10.2021. 

Развијање радних навика код ученика Татјана Трипковић 8.10.2021. 

Здрави стилови живота и здраве животне 

навике 
Сања Лончар 29.10.2021. 

Које особине имају савремени наставници? Александра Горановић и 

Софија Милановић 

 

4.11.2021. 

Како превазићи агресивно понашање,а 

неговати поштовање и толеранцију међу 

вршњацима 

Јасмина Радиновић Лукић  

22.2.2022 

Тестови знања – водич за израду и примену'' 

Стручна тема – презентовање садржаја са 

похађаног семинара 

 

Сања Лончар 

 

11.3.2022 

Значај и улога сарадње родитеља са 

одељенским старешином 
Славица Сретић 15.3.2022. 

Усаглашавање критеријума оцењивања Татјана Бањеглав септембар 

Однос наставник-ученик Биљана Пуповић октобар 

Актуелности са Републичког зимског семинара Весна Петровић Зечевић фебруар 

Формативно оцењивање Јована Нинчић март 

Школски програм Весна Петровић Зечевић мај 

Реализација наставе физичког и здравственог 

васпитања након комбиноване наставе-

дискусија 

Кристина Павловић-

Рајковић 

Александар Илић 

Миломир Петровић 

 август 
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Критеријум оцењивања-дискусија 

Кристина Павловић-

Рајковић 

Александар Илић 

Миломир Петровић 

 септембар 

Школска такмичења-дискусија 

Кристина Павловић-

Рајковић 

Александар Илић 

Миломир Петровић 

август 

-Реализација Недеље спорта 

- Јесењи крос 

Кристина Павловић-

Рајковић 

Александар Илић 

Миломир Петровић 

новембар 

-Анализа релизације ИОП-а, евентуална 

ревизија планова 

- Извештај о стању здравља ученика-

ослобођени ученици практичног дела 

- Спортска такмичења у организацији –

Школски спорт 

Кристина Павловић-

Рајковић 

Александар Илић 

Миломир Петровић 

децембар 

- Припреме за даља такмичења 

- Анализа рада секција,реализације 

планова,такмичења 

Кристина Павловић-

Рајковић 

Александар Илић 

Миломир Петровић 

фебруар 

-Недеља спорта-организација и реализација 

-Спортски дан-такмичења поводом Дана 

школе-организација и реализација 

Кристина Павловић-

Рајковић 

Александар Илић 

Миломир Петровић 

мај  

-Анализа реализације наставних и 

ваннаставних активности на крају школске 

године 

-Анализа успеха ученика који су радили по 

ИОП-у и планирање за наредни период 

-Дискусија и предлози за унапређење наставе 

физичког и здравственог васпитања у 

наредном вишегодишњем периоду 

-Извештаји –рад 

Актива,такмичења,секција,пројектне наставе 

Кристина Павловић-

Рајковић 

Александар Илић 

Миломир Петровић 

јун 

„Између две ватре-како посредовати у Весна Сретић Октобар 2021. 
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ученичком конфликту“ 

„Превенција злоупотребе психоактивних 

супстанци (ПАС)“ 
Јелена Николић Новембар 2021. 

„Екологиши се“ Весна Сретић Мај 2022. 

„Како управљати 

тимовима“ 
Вера Љубисављевић Јун 2022. 

„Формативно оцењивање“ Aлександра Јелић новембар 

Мултимедијални садржаји у настави  

Приказ стручног рада 

 Наставници уметничких 

предмета и наставница 

биологије Весна Сретић  

 Децембар 

Чување уметничке баштине кроз наставне 

садржаје 

Наставници уметничких 

предмета 
 Мај 

Стручна тема :„ Курс за micro:bit 

програмирање “ 

Радиславка Лакићевић 

Копања 
Септембар 

Вештачка интелигенција Станика Брашњевић Новембар 

Гугл учионица Стефан Поповић Октобар 

Усклађеност оцењивања Дејан Радоњић Јануар 

„Апликације и платформе за креирање 

интерактивних задатака за ученике“ 
Ирена Грбић 18.11.2021. 

“Улога игре у настави страних језика“ 
Ирена Станковић 

Милошевић 
10.01.2022. 

Излагање са похађаног вебинара „Формативно 

оцењивање“ 

Ирена Станковић 

Милошевић 
03.06.2022. 

Стручна тема: 

„Примена уређаја Микробит“ 
Милица Пантелић  октобар 

„Употреба графичке табле и програма 

AutodeskSketchbook у реализацији онлајн 

наставе математике“ 

Милош Нешић април 
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РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

НАЗИВ ЧАСА 
РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 
РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Српски језик: ''Три прасета'' прича 

по низу слика 
1/3 Славица Сретић 14.9.2021. 

Математика: Месне вредности 

цифара (о) септембар; 

 

3/3 

 

Татјана Трипковић 

 

17.9.2021. 

Ликовна култура: Велико-мало, 

криво-право, једноставно-сложено 
2/4 Јасмина Туловић 6.10.2021. 

Пројектна настава: Пројекат 

''Живимо здраво'' 
4/1 Сања Лончар 15.10.2021. 

Математика: Одређивање 

непознатог сабирка 
2/2 Марина Максимовић 15.10.2021. 

Свет око нас: Чувајмо своје здравље 1/1 Ивана Солдо 18.10.2021. 

Свет око нас: Опасности у кући   1/2 Јасмина Радиновић Лукић 
 

25.10.2021. 

Природа и друштво: Агрегатна 

стања воде   
3/4 Јован Јовановић 25.10.2021. 

Математика: Природни бројеви 

1,2,3,4 и 5 
1/4 Горица Мијаиловић 16.11.2021. 

Природа и друштво: Животне 

заједнице 
3/4 Јован Јовановић 19.11.2021. 

Српски језик: ''Хајди'' 3/1 Биљана Капелети 25.11.2021. 

Физичко и здравствено 

васпитање:Штефетне игре 
4/2 и 4/4 

Александра Горановић и 

Софија Милановић 
4.11.2021. 

Природа и друштво: Извори 

енергије и њихова искоришћеност 
4/1 Сања Лончар 15.12.2021. 

Ликовна култура: Стари занати и 

израда чинија од глине 
3/2 Јадранка Данојлић 21.12.2021. 
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Ликовна култура: Правимо 

амбијент, костиме и маске за 

завршну приредбу 

2/1 Весна Мирић 9.2.2022. 

ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ 11, 12, 13, 14, 

15 – обрада 
1/1 Ивана Солдо 28.2.2022. 

Ликовна култура: Уметнички занати 3/2 Јадранка Данојлић 8.3.2022. 

Српски језик: Писање датума 2/3 Јована Миљковић 14.3.2022. 

Велико слово у писању имена 

насеља (једночланих) и назива 

места у коме ученик живи 

1/2 Јасмина Радиновић Лукић 22.3.2022. 

Пројекат: Светски дан птица 
2/1, 2/2, 2/3 и 

2/4 
Веће 2. разреда 9.5.2022. 

Физичко и здравствено васпитање: 

Вежбе са реквизитима 
1/3 Славица Сретић 13.5.2002. 

Физичко и здравствено васпитање: 

Трчање са допунским задацима                                          
1/4 Горица Мијаиловић 19.5.2022. 

Српски језик: 

Мјесец и његова бака – Б. Ћопић 
4/3 

Татјана Лончаревић 

Нитић 
23.5.2022. 

Српски језик: Функција речи у 

реченици 
4/2 Софија Милановић 26.5.2022. 

Музичка култура: Сад знамо да 

свирамо и певамо 
3/2 

 

Јадранка Данојлић 
13.6.2022. 

Природа и друштво: Материјали (у) 3/4 Јован Јовановић 13.6.2022. 

Исти смо а различити 
Боравак 1. 

разред 
Драгана Максимовић 1.10.2021. 

Светски дан поште 
Боравак 2. 

разред 
Марија Радишић 8.10. 2021. 
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Такмичарске игре 
Боравак 2. 

разред 
Невена Манојловић 20.10.2021. 

У сусрет Новој години 
Боравак 1. 

разред 
Драгана Јовановић 27.12.2021. 

Свети Сава- ликовна радионица први Драгана Максимовић јануар 

Исти смо и различити први Драгана Максимовић октобар 

Дан девојчица први Оливера Стаматовић октобар 

Светски дан среће  први Оливера Стаматовић март 

Штафетне игре први Драгана Јовановић мај 

У сусрет Новој години- 

новогодишњи украси, ликовна 

радионица 

први Драгана Јовановић децембар 

Са децом око света први Оливера Јовановић октобар 

Ускршње корпице први Оливера Јовановић април 

Дан бака и дека други Невена Манојловић октобар 

Дан планете Земље други Невена Манојловић април 

Забавна граматика други Маја Николић мај 

Свети Сава- ликовна радионица први Драгана Максимовић јануар 

Исти смо и различити први Драгана Максимовић октобар 

Дан девојчица први Оливера Стаматовић октобар 

Светски дан среће  први Оливера Стаматовић март 
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Штафетне игре први Драгана Јовановић мај 

У сусрет Новој години- 

новогодишњи украси, ликовна 

радионица 

први Драгана Јовановић децембар 

Са децом око света први Оливера Јовановић октобар 

Ускршње корпице први Оливера Јовановић април 

Дан бака и дека други Невена Манојловић октобар 

Дан планете Земље други Невена Манојловић април 

Забавна граматика други Маја Николић* мај 

Творба речи, обрада 6/3 Биљана Пуповић 27. 9. 2021. 

Творба речи, обрада 6/ 2 Весна Петровић Зечевић 4. 10. 2021. 

“Кроз мећаву”, Петар Кочић, обрада 7/4 Татјана Бањеглав  23. 12. 2021. 

Наши научници у улози књижевника 

- Пупин 

Ученици 5. 

разреда 
Јована Нинчић 2.3.2022. 

Наши научници у улози књижевника 

– Милутин Миланковић 

Ученици 5. 

разреда 
Весна Петровић Зечевић 16.3.2022. 

Наши научници у улози књижевника 

– Никола Тесла 

Ученици 5. 

разреда 
Соња Ћурчић 23.3.2022. 

''Прва бразда'', Милован Глишић, 

обрада 
5/3 Биљана Пуповић 21.4.2022. 

''Женидба Милића Барјактара'', 

обрада 
8/4 Весна Петровић Зечевић 17.3.2022. 

''Дечак и пас'', Данило Киш (обрада) 5/4 Јована Нинчић 18.5.2022. 

''Мостови'', Иво Андрић 5/4 Милена Јекић 21.2.2022. 

Угледни час 7/1 Кристина Павловић- новембар 
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-Физичка активност у пубертету Рајковић 2021. 

Угледни час 

-Баратање кошаркашком лоптом 
6/4 

Кристина Павловић- 

Рајковић 
април 2022. 

Угледни час 

-Стицање самопоуздања 
5/4 Миломир Петровић 

фебруар 

2022. 

Угледни час 

-Правилна исхрана 
5/2 Миломир Петровић март 2022. 

Угледни час-Усвајање рукометних 

правила на бржи начин 
5. раз Александар Илић март 2022. 

„Једро, ДНК, гени“ 7/4 Јелена Николић 10.09.2021. 

„Разлике међу ћелијама“ 6/3 Весна Сретић 17.09.2021. 

Циклуси кружења 

основних супстанци у 

природи 

8/4 Јелена Николић 04.04.2022. 

„Биљке у народној 

поезији“ 
5/2 Весна Сретић 15.04.2022. 

Туризам Србије 8/4 Стеван Роксандић 7. април 

Београд у време деспота Стефана 

Лазаревића 
6/3 Александра Јелић 12. мај 

Словени и њихово досељавање на 

Балкан 
разред Владан Миљковић октобар 

Велика географска открића 6.разред Владан Миљковић април 

Стене разред Јован Драгићевић децембар 

 Цртање у једном потезу   5-2 
 Наставник ликовне 

  културе 
 Новембар 

Композиције српског народног 

стваралаштва 
 5-3 Наставник музичке културе  Децембар 

Текстуре из природе 

Фотографија 
 6-4 

Наставник ликовне 

  културе 
 Март 
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Српски народни музички 

инструменти 

 

 7-3 
Наставник музичке културе  Мај 

Угледни час-Скица –технички цртеж 

ортогонална пројекција перспектива 

(17,18)VI 

6/1 Станика Брашњевић 
Октобар 

4.10.2021. 

Угледни час  (техника и 

технологија) Правила понашања и 

рада у кабинету Организација 

радног места у кабинету и примена 

мера заштита на раду (3. и 4. 

час),5/4, - 2 часа- 

5/4                (3. 

час обрада а 4. 

час вежба) 

Радиславка Лакићевић 

Копања 
08.09.2021. 

Информатика : Угледни час- 

Правила безбедног рада на 

интернету /14. Час / 5. разред 

5/1 Милош Нешић 
Септембар 

29.9.2021. 

Угледни час- Наставна јединица – 

Увод у 

Програмирање   / 5.разред 

5/2 Стефан Поповић 
Септембар 

10.9.2021. 

Угледни час – Практична вежба 7. 

Разред 
7/2 Дејан Радоњић Фебруар 

Ist das ein Bleistift? (увежбавање) 5-4 Радмила Свитлица 25.10.2021. 

Tiere 

(обрада) 
5-1 Сандра Кнежевић 19.11.2021. 

Parts of the face. Look at my face, it’s 

me! (обрада и увежбавање) 
2-3 Анастасија Стефановић 09.12.2021. 

Unit 3 Revision (систематизација и 

утврђивање) 
7-2 Драгана Миленковић 28.02.2022. 

Talking about real possibility – First 

Conditional 

(обрада и утврђивање) 

6-3 Ирена Грбић 31.03.2022. 

Einkaufen (обрада) 7-3 Сандра Кнежевић 11.5.2022. 

Ein Wochenende in Frankfurt 

(обрада) 
6-2 Радмила Свитлица 19.5.2022. 
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Угледни час: 

„Реални бројеви -систематизација“  
7/4 Милош Нешић 12.10.2021. 

Угледни час: 

„НЗД и НЗС и примена дељивости“ 
5/3  Александра Медић 13.10.2021. 

Угледни час: „ Преламање светлости 

и тотална рефлексија“ 
8/4 Саша Шуњеварић 28.10.2021. 

Угледни час: “Конструкција описане 

и уписане кружнице троугла“ 
6/4 Милица Пантелић 01.12.2021. 

Угледни час: “Упоређивање 

разломака“ 
5/2 Сања Николић 16.12.2021. 

Угледни час: “Архимедов закон и 

његова примена“ 
7/3 Саша Шуњеварић 09.03. 2022 

Угледни час:  

"Правоугли координатни систем" 
6/3 Александра Медић 19.4.2022. 

Угледни час: „Осносиметричне 

фигуре“ 
5/4 Милица Пантелић  6.6.2022. 

Угледни час: „Површина кружног 

прстена“ 
7/2 Сања Николић 30. 5. 2022. 

Угледни час: “Хидростатички 

притисак и споједи судови“ 
6/1 Саша Шуњеварић 31.05.2022. 
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XIV  СТРУЧНИ АКТИВИ, КОМИСИЈЕ  И ТИМОВИ 

Тим за професионални развој 

III. ИЗВЕШТАЈ  ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ 

1) Чланови Тима су упознати са Планом рада и својим задужењима у периоду септембар 
2021/јун 2022. у условима рада који су измењени због пандемије вирусом корона. 

2) Податке  важне за аналитику Тима за професионални развој имаће педагог и психолог 
школе, јединствену табелу задужења стручног усавршавања унутар школе ће 
координирати директор школе. У оквиру гугл учионице биће постављени извештаји за 
унутарстручно усавршавање док ће руководилац имати задужење праћења стручног 
усавршавања унутар школе, израду и штампање сертификата. Креирали смо и јединствени 
систем обавештавања заинтересованих наставника о организацији угледних часова и 
њиховој реализацији, ради једноставнијег праћења. 

3) Креиран је јединствен сертификат за унутарстручно усавршавање. За сваког наставника 
урађен је сертификат у складу са извештајем који су поднели. 

4) Наставници су обавештени о могућностима напредовања у струци. Један наставник је 
изразио жељу да уђе у процедуру стицања звања педагошког саветника(С.М.) 

5) Наставници који  присуствују  актуелним семинарима имају обавезу да у краћој форми 
известе стручна већа о темама које су реализовали и личним освртом на вредност истих за 
њихов професионални развој. 

6) На почетку  наредне шк.године биће представљен  јединствени образац за лични план 
професионалног развоја према смерницама ЗУОВа. На једној од следећих седница 
Наставничког већа представићемо и могућности (и предности) израде дигиталних 
пертфолија на доступним платформама. 

7) Педагог и психолог школе ће у договору са директором школе а у складу са Развојним 
планом школе и опредељењима наставника утврдити јединствену листу семинара за 
наредну школску годину.По новом правилнику наставници су у обавези да похађају један 
семинар у току школске године(из каталога одобрених семинара). Пошто каталог 
одобрених семинара још није доступан та информација ће сачекати објављивање па ће 
накнадно бити унета у Лични план професионалног развоја 

8) Реализована је стручна тема Управљање тимовима преко ппт презентације која је била 
доступна свим члановима Наставничког већа. 

9) Тим води евиденцију о стручном усавршавању унутар установе и сви наставници ће и ове 
школске године добити јединствене сертификате. 

10) Ученици од 2- 6 разреда добили су таблете од града са бесплатним дигиталним 
уџбеницима, анализирали смо коришћење истих у планирању активности у настави и 
реализацији наставних активности. Сви наставници користе дигиталне уџбенике, 
претежно на Е- учионици, али и на другим образовним платформама (Е-учионица, 
МОЗАИК, ЕДУКА дигитал, Вулкан Е-знање), док се у настави користе и Гугл учионица, 
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ЕДМОДО, Google mail, Google Meet. Од опен сурс апликација користе се you tubе, 
wordwall, kahoot, wikipedia,Google slike, a подаци већа се чувају на Google drive u.  

Руководилац  ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ И НАПРЕДОВАЊЕ У СТРУЦИ 

Јован Јовановић 
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Тим за инклузивно образовање 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 
2021/22. ГОДИНУ 

Тим за ИО ОШ ,,Стеван Синђелић" је школске 2021/2022. године радио у саставу: 

Биљана Нешковић (директор школе), Весна Петровић Зечевић (руководилац Тима за ИО), 
Тереза Моличник (психолог), Данијела Банићевић (педагог), Ирена Грбић, Весна Сретић, Соња 
Ћурчић, Сандра Кнежевић, Ивана Солдо, Јован Драгићевић, Сања Николић, Радиславка 
Лакићевић Копања, Јасмина Радиновић Лукић, Јасмина Туловић, Јован Јовановић, Невена 
Манојловић, Оливера Стаматовић, Мухамед Рамадани, Татјана Лончаревић Нитић,  Израђено 
је 26 ИОП-а 1 (у млађим раредима 10, у старијим 16),  12 ИОП-а 2 (у млађим разредима 5, у 
старијим 7) и ИОП 3 у петом разреду. Укупно 39 ИОП-а. 

 

месец садржај рада извршиоци 

VIII 

Усвојен је план за 2021/2022. годину, именовани су чланови 

Тима и подељена су задужења. Одржан је састанак са 

Одељењски већем 5. разреда и учитељима чији су ученици 

завршили четврти разред радећи по прилагођеном програму. 

Одржан је и састанак транзиције за ученика који из четвртог 

разреда прелази у пети, а ради по ИОП-у 1. Настављена је 

сарадња са Интересорном комисијом, тимом дефектолога 

ОШ ,,Бошко Буха”, са организацијом «Дечје срце» ради 

обезбеђивања личног пратиоца ученицима који имају 

решење и са локалном заједницом. 

чланови СТИО, руководилац 

тима, координатори тимова за 

додатну подршку ученику, 

учитељи, Одељенска већа 5. 

разреда дефектолози ОШ 

,,Бошко Буха”, психолог, 

педагог, директор школе, 

Општина Звездара, ИРК ГО 

Звездара 

IX 

Израђени су нови педагошки профили и ревидирани 

постојећи. Успостављена је сарадња са родитељима ученика 

који су предложени за утврђивање права на ИОП. Формирани 

су тимови за пружање додатне подршке ученику. Утврђен је 

распоред рада: специјалног педагога, соматопеда, 

педагошког асистента и логопеда. Педагошки колегијум, 

Савет родитеља и Школски одбор су упознати са планом рада 

тима за 2021/22.г. 

 

чланови тима за додатну 

подршку ученику, ПП служба, 

одељењске старешине, 

специјални педагог, 

соматопед, педагошки 

асистент, логопеда, родитељи 

ученика, директор школе 

Педагошки колегијум Савет 

родитеља 

Школски одбор  

X 

Достављени су предлози за израду нових, ревизију или 

укидање постојећих ИОП-а Педагошком колегијуму на 

усвајање. Праћено је напредовања ученика 1. разреда. 

Ученици су у скалду са својим могућностима учествовали у 

активностима поводом  „Дечје недеље“. 

руководилац СТИО 

Педагошки колегијум 

учитељи 1. разреда, психолог 

и педагог 
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XI 
Анализиран је  успех и напредовање ученика који раде по 

ИОП-у на крају првог тромесечја  

координатори тимова за 

додатну подршку ученику 

Одељенска већа 

XII 

Ове године нису спроведене активности поводом 

,,Новогодишњег вашара“. Анализиран је успех и напредовање 

ученика који су радили по ИОП-у током првог полугодишта 

2021-2022.  

координатори тимова за 

додатну подршку ученику 

Одељенска већа 

I 

Због актуелене епидемиолошке ситуације, активности 

поводом прославе Савиндана су спроведене са смањеним 

бројем ученика.  Поднет је извештај о резултатима 

вредновања ИОП-а Педагошком колегијуму и донете су 

одлуке о даљој примени, изменама и допунама ИОП-а 

чланови СТИО 

II 
Праћено је спровођење ИОП-а и рада тимова за додатну 

подршку ученику у другом полугодишту 2021/2022. 

руководилац СТИО, 

одељењске старешине 

директор школе 

III 

Ученици, који и даље раде онлајн, путем Гугл учионице су 

добијали прилагођени материјал. Настављена је сарадња са 

Интересорном комисијом -  прибављање сагласности за 

добијање асистента за помоћ ученицима 8. разреда који раде 

по ИОП-у на пробном и завршном испиту 

педагог и психолог 

Тим за професионалну 

оријентацију 

чланови СТИО, 

Школска управа ГО Звездара 

IV 

Активности у школи поводом Светског дана Рома су 

спроведене уз ангажовање педагошког асистента. 
педагошки асистент 

Анализиран је успех и напредовање ученика који раде по 

ИОП-у на крају првог тромесечја  

координатори тимова за 

додатну подршку ученику 

Одељенска већа 

Педагошки колегијум 

Организован је пробни завршни испит за ученике са ИОП-ом 

(израђени су прилагођени тестови и обезбеђен је асистент за 

директор школе 

чланови тимова за додатну 
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сваког ученика) подршку ученику 

V 

Обављен је саветодавни рад са ученицима 8. разреда у вези 

са полагањем завршног испита и предаја листе жеља уписа у 

жељену школу Школској управи  

психолог 

одељенске старешине 

родитељи ученика 

Школска управа ГО Звездара 

Активности поводом Дана школе су реализоване  
тим за културне делатности 

чланови СТИО  

Послат је списак потреба за дефектолошком подршком 

Школској управи за наредну школску годину 

чланови СТИО 

дефектолози ОШ ,,Бошко 

Буха” 

VI 

Анализиран је успех и напредовање ученика који раде по 

ИОП-у на крају школске 2021/2022.  

координатори тимова за 

додатну подршку ученику 

Одељенска већа 

Предложено је увођење нових и ревизија ИОП-а за наредну 

школску годину 

координатори тимова за 

додатну подршку ученику 

Одељенска већа 

Поднет је  извештај о реализацији годишњег плана Тима за 

ИО  
руководилац СТИО 

Договорен је састанак транзиције ученика  који из четвртог 

прелазе у пети разред. Састанак ће бити обављен у августу. 

руководилац СТИО 

учитељи, одељењске 

старешине 5. разреда, 

предметни наставници 

Изнет је предлог плана рада Тима за ИО за школску 2022/23.г. чланови СТИО 
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Тим за самовредновање 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ШКОЛСКУ 2021-22. ГОДИНЕ 

Руководилац: Ирена Грбић 

Чланови: Биљана Нешковић (директорка), Биљана Капелети, Горица Мијаиловић, Јасмина 
Радиновић Лукић (учитељице), Станика Брашњевић и Милош Нешић (наставници предметне 
наставе), Тереза Моличник (психолог школе), члан Савета родитеља, члан Ученичког 
парламента и Сања Лончар (члан Школског одбора) 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ ДОКАЗИ 

Анализиран Извештај о 

самовредновању за 

школску 2020/21.г. и предат 

директорки школе на 

усвајање 

Израђен предлог акционог 

плана за превазилажење 

уочених слабости у 

вреднованим областима у 

сарадњи са тимом за 

обезбеђивање квалитета и 

развој установе 

Анализиран и усвојен 

предлог план рада тима за 

школску 2021/22.г. 

Планирање реализације 

самовредновања за 

школску 2021/22. годину 

Анализиран Развојни план 

и изабрана кључна област 

квалитета 4 – Подршка 

ученицима, за 

самовредновање у 

школској 2021/22. г. 

Чланови тима август 

Записник са састанка тима, 

24.8.2021. 

Годишњи план рада тима 

Записник тима за 

обезбеђивање квалитета и 

развој установе са 

акционим планом за 

унапређење рада школе, 

19.8.2021. 

Презентација плана рада 

тима за школску 2021/22.  

годину Наставничком већу, 

Савету родитеља, 

Координатор тима 

Члан Савета родитеља 

Члан Ученичког 

парламента 

септембар 

Записници  Наставничког 

већа, Савета родитеља, 

Ученичког парламента и 

Школског одбора 
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Ученичком парламенту и 

Школском одбору 

Директорка школе 

Директорка школе је 

представила свој 

истраживачки рад на тему 

„Утицај васпитних стилова 

на дисциплину ученика“, 

који је директно повезан са 

облашћу самовредновања 

која је одабрана за ову 

годину 

Израђени инструменти 

самовредновања (упитници 

за наставнике и ученике, 

као и чек листе за 

прикупљање података из 

школске документације) 

Подељена задужења 

члановима тима за 

реализацију 

самовредновања 

Директорка школе 

Чланови тима према 

задужењима 

новембар Записник са састанка тима, 

17.11.2021. 

Записник Наставничког 

већа, 26.11.2021. 

Реализација 

самовредновања за 

подручје вредновања 4.1. 

Анкета за наставнике и 

ученике  реализована у 

форми Гугл упитника у Гугл 

учионици за показатеље 

4.1.1, 4.1.2. и 4.1.3. 

Остварен увид у школску 

документацију и на основу 

ње попуњене чек листе за 

показатеље 4.1.4, 4.1.5. и 

4.1.6.  

Милош Нешић, Станика 

Брашњевић 

децембар Попуњене анкете за 

наставнике и ученике  

Попуњене чек листе на 

основу увида у школску 

документацију 

Обрада и анализа 

добијених података, 

подручје вредновања 4.1. 

Чланови тима према 

задужењима јануар 

Упоредна анализа 

резултата анкете за 

наставнике и ученике са 
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Анализа ефеката 

реализације 

самовредновања и израда 

полугодишњег извештаја о 

раду тима 

Руководилац тима графиконима и дискусија у 

Гугл учионици тима 

Записник са састанка тима, 

13.01.2022. 

Израђени инструменти 

самовредновања за 

подручја вредновања 4.2. и 

4.3. (упитници за родитеље 

и ученике, чек листе, 

интервју) 

Подељена задужења 

члановима тима за 

реализацију 

самовредновања 

Чланови тима према 

задужењима 

април Записник са састанка тима, 

18.04.2022. 

 

Реализација 

самовредновања за 

подручје вредновања 4.2. и 

4.3. 

Остварен увид у школску 

документацију и на основу 

ње попуњене чек листе за 

показатеље 4.2.1, 4.2.2, 

4.2.3. и 4.2.4. 

На основу интервјуа са 

руководиоцем тима за 

инклузију и документације 

тима, попуњена је чек листа 

за подручје вредновања 

4.3. 

Анкета за родитеље и 

ученике  о професионалној 

оријентацији реализована 

спроведена на часовима 

одељењске заједнице и 

родитељским састанцима у 

свим одељењима осмог 

разреда 

 

Јасмина Радиновић Лукић, 

Горица Мијаиловић, 

Биљана Капелети, 

одељењске старешине 

осмог разреда, 

руководилац тима за 

инклузију 

 

 

 

 

 

 

 

 

мај-јун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попуњене анкете за 

родитеље и ученике 

Попуњене чек листе 

Квантитативна и 

квалитативна анализа 

резултата 

Записник са састанка тима, 

20.06.2022. 
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-Реализација 

самовредновања за 

подручје вредновања 4.3. 

-Упитник за родитеље 

ученика који раде по ИОП-у  

(Процена о остварености 

ИОП-а и сарадње са тимом 

за подршку ученику) 

- Обрада и анализа 

резултата самовредновања 

Координатори тимова за 

подршку ученику 

Тереза Моличник 

 

 

 

 

 

 

 

 

јул 

-Анализа рада тима и 

израда извештаја за 

школску 2021/22. годину 

- Анализа Развојног плана и 

избор области 

самовредновања за 

школску 2022/23. г. 

-Предлог плана рада тима 

за школску 2022/23. годину 

-Чланови тима 

 

Записник са састанка тима, 

6.7.2022. 

Извештај о раду тима за 

школску 2021/22. годину 

Предлог плана рада тима 

за 2022/23.годину 

 

 

Напомене и коментари: 

Одступање од планиране динамике реализације постоји у вези са израдом инструмената и 
реализацијом самовредновања за подручје вредновања 4.1. јер су рађени упитници сличне 
садржине за потребе истраживања директорке школе, те је реализација самовредновања ове 
области померена за децембар. У фебруару и марту нису реализоване планиране активности 
тима због боловања руководиоца тима. Те активности су реализоване касније, у априлу и 
мају. 

 

Руководилац тима:  

Ирена Грбић 

  



ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНОСТИ  
ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ  

ЗА ШКОЛСКУ 2021-2022 

 

188 

 

ОШ „Стеван Синђелић“ 

 

Тим за стручно усавршавање 

 

Руководилац тима: Сања Николић 

 

Од планирана 4 састанка одржано је укупно 4 састанака Тима за СУ, од тога 3 састанака у 
првом и 1 састанак у другом полугодишту.  

Стручно усавршавање ван установе:  

Током школске 2021/2022. године дошло је до промене правилника о стручном 
усавршавањеу ван установе. Чланови наставничког већа обавештени су о томе путем својих 
стручних већа, а након Педагошког колегијума 29.11.2021.године када смо са истим и 
упознати од стране педагога школе.  

Велики број њих искористио је могућност похађања семинара и стручних скупова онлајн. 

Од  62 члана Наставничког већа њих троје није похађало ни један семинар, а 23 члана није          
похађало стручни скуп (неки од чланова чекају своја уверења, па ће њихове обуке бити 
накнадно евидентиране ). 

На последњем састанку подсетили смо све да смо по новом правилнику  у обавези да у току 
сваке школске године похађамо по један семинар и један стручни скуп. Рок за све оне који 
нешто од овог немају је 31.8.2022. 

Оствареност стручног усавршавања чланови тима приказали су  табелом у прилогу. 

Неопходно је утврдити план за наредну школску годину. 

Руководилац тима и за школску 2022/2023. годину биће   

Сања Николић 
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Стручни актив за развој школског програма 

Извештај о раду стручног актива за развој школског програма за  крај школске 
2021-2022.године 

Стручни Актив се током школске године састао 4 пута. Највише задужења било је у периоду 
април – јун 2022. у када су припремани за реализацију нови школски програми за све разреде 
на период од 4 године .  

Сви Анекси школског програма за 2021-22 донети донети су у јуну месецу, а крајем августа 
донета су још 2 Анекса која су се односила на Посебне прораме за реализацију наставе и 
Анекс за Годшњи план рада школе због настале епидемиолошке ситуације. Сачињен је и 
посебан Оперативни план рада школе . 

Сачињени су прилагођени обрасци за годишње и оперативне планове рада наставника који 
омогућавају и праћење реализације школских програма и путем наставе на даљину, уколико 
се за тим укаже потреба.. 

Током другог полугодишта, припремани су формулари и послати наставницима за израду 
нових  школских програма за. Педагог је припремила уводни део и формуларе за све 
предмете, формирала задатак на гугл учионици, поставила нове Наставне планове учења за 
све разреде и дала јасна упутства за израдушколских програма за сваки разред и за посебне 
програме. 

У јуну месецу, разматран је нови школски програм за период 2022 – 2026. на састанцима 
Стручног актива за развој школског програма, Педагошког колегијума, ученичког парламента, 
Наставничког већа , Савета родитеља и донети су на седници Школског одбора крајем јуна 
месеца. 

Чланови актива пратили су сва упутства и дописе који су послати од стране Школске управе, 
директора школе и у складу са тим пратили реализацију школских програма као и посебних 
програма, кроз рад Тимова , стручних већа и актива у школи. 

 

руководилац  стручног актива 

Данијела Банићевић 
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Стручни актив за развојно планирање 

Извештај о реализацији активности предвиђених Развојним планом школе  за 
шк. 2021-2022. године 

Стручни актив за развојно планирање током ове школске године одржао је 4 састанка и 
руководилац је редовно  - квартално , извештавао о реализацији активности све стручне 
органе – Педагошки колегијум, Наставничко веће, Савет родитеља и Школски одбор. 

Реализација планираних активности Развојним планом школе, у условима епидемије ковид 
19, одвијала се у областима у којима је било могуће . Акценат је од августа месеца био на 
планирању и припремању наставе, усавршавању компетенција дигиталне писмености у циљу 
стицања вештина за рад на платформама. 

Стручно усавршавање унутар школе одвијало се кроз реализацију угледних часова и стручних 
тема. 

Континуирано је праћен рад нових наставника и наставника приправника, посетом часова, 
саветодавним разговорима, укључивањем у рад стручних већа и тимова. Дакле, у области 
наставе и учења,  планирано Развојним планом, реализовано је следеће: 

- Примена електронских платформи за реализацију наставe 

- Реализација часова у дигиталној учионици 

- Дигитална писменост и коришћење различитих платформи, формативно праћење, 
тематско  планирање 

- Усклађивање планова на нивоу разреда и стручних већа сродних предмета – 
међупредметно повезивање – тематско планирање 

- Временски усаглашене писмене провере знања из различитих предмета (укључујући 
иницијалне  тестове) 

- Стручно усавршавање запослених у циљу побољшања онлине наставе 

 

Брига о ученицима  и подршка ученицима одвијала се континуирано на свим нивоима 

- Учешће у активностима поводом обележавања Дечије недеље 

- Праћење реализације ИОП-а, увођење нових ( опсервација 3 месеца) 

- Уведен је и један ИОП3  у петом разреду 

Сарадња са родитељима се одвијала путем индивидуалних консултација, родитељских 
састанака и онлајн састанака. Родитељи су увидом у дневник увек имали правовремене 
информације о оценама ученика. 

Сајт школе ажуриран је редовно и све актуелне информације су увек доступне свима. 
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Што се ресурса тиче, директорка школе започела је  низ активности  око реконструкције 
школе, састанком са стручним консултантима из Управе града Београда, Општине Звездара и 
договорен је ток активности. 

Реализован је пројекат Оснаживање породица са 10 породица. 

Реалиузовано је наградно путовање за 60 ученика школе који су освојили неку награду на 
такмичењима . Посетили су Рајац и имали краћу планинарску пешачку туру, као и слободно 
време. Водили су их наставници историје и географије. 

До краја школске године  радило се на   унапређењу квалитета наставе , формативном 
праћењу ученика и  континуираној сарадњи са родитељима. 

- Континуирано праћење и вредновање дигиталне зрелости школе и коришћење онлине 
наставе( примена стечених знања на семинарима, икт) 

- Коришћени су  сви релевантни подаци из jединственог информационог система 
просвете  за вредновање и унапређивање рада школе 

- Професионални развој запослених је друга већа тема којом су се бавили чланови више 
тимова у циљу прегледне и функционалне датотеке и базе стручног усавршавања 
запослених. Промењени су формулари за план и извештај о стручном усавршавању, 
подељена задужења, направљена решења како континуирано пратити стручно 
усавршавање унутар школе и ван ње. 

- У циљу побољшања организације рада запослених, нарочито подела задужења у раду 
Тимова, педагог је одржала стручну тему „ Управљање тимовима“. 

- Наставници су по плану одржавали огледне часове када је то технички било могуће 
изводљиво и присуствовали часовима колега у циљу стручног усавршавања унутар 
установе. 

- У току праћења рада приправника , одржан је час  у циљу савладавања обуке програма 
за лиценцу којима су присуствовали директор, ментор, психолог, педагог (Милош 
Нешић) 

- У циљу промовисања школе и припреме за упис првака, наставници информатике 
припремили су и поставили на сајт презентацију о нашој школи, педагог и психолог 
редовно постављале све информације од значаја за упис које су пристизале од 
Министарства просвете. 

- - Учитељи и ученици млађих разреда, направили су плакат који је истакнут у 6 вртића и 
за све предшколце тих вртића је припремљен и подељен материјал: коверта са  
честитком коју су ученици самостално радили, писмо за родитеље и као поклон уз то, 
једна оловка.  
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АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈA 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ И 

РЕЗУЛТАТА 

Формирање секције за 

даровиту децу  - 

испитивање 

интересовања, 

идентификација ученика 

за ИОП3, припрема 

наставника и материјала 

Тим за ИОп урадио процену и 

идентификацију једне ученице 

петог разреда за ИОП 3 

Руководиоци 

Стручних већа  

Извештаји, 

документација 

Припремa и реализација 

стручних тема за стручно 

усавршавање унутар 

установе  

 

Едукације за наставнике, 

примена знања и 

иновација  у пракси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александра Јелић - Стручна тема: 

„Формативно оцењивање“  

„Примена уређаја Микробит“ -

Милица Пантелић. 

 

 „Између две ватре-како 

посредовати у ученичком 

конфликту“- Весна Сретић 

 „Превенција злоупотребе 

психоактивних супстанци (ПАС)“ -

Јелена Николић 

Ирена Грбић, „Апликације и 

платформе за креирање 

интерактивних задатака за 

ученике“ 

: Ирена Станковић Милошевић 

“Улога игре у настави страних 

језика“ 

- Адаптација ученика у првом 

разреду – Веће 1. разреда;       

-  Како формирати радне навике 

код ученика 1. разреда - Горица 

Мијаиловић;   

-  Значај израде домаћих задатака 

– Ивана Солдо;  

-  Развијање радних навика код 

ученика – Татјана Трипковић; 

већа. 

Татјана Бањеглав је имала стручну 

Директор 

ППС 

Стручна већа 

Ментори 

Секретар 

Тим за стручно 

усавршавање и 

Тим за 

професионални 

развој 

 

Спискови  

Опсервација и 

евалуација 

Огледни часови, 

трибине, посете 

часовима 

Евиденција о 

стручом 

усавршавању 
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Рад са новим 

наставницима , 

приправницима 

тему: Усаглашавање критеријума 

оцењивања 10. 9. 2021. 

Однос наставник-ученик Б. 

Пуповић октобар 

Стефан Поповић – Управљање 

тимовима 

 

У раду са новим наставницима и 

приправницима континуирано се 

ради кроз сарадњу са стручним 

већима, стручном службом, 

менторима и секретаром школе 

Примена електронских 

платформи за реализацију 

наставе 

Гугл учионица, е учионица 
Директор 

Наставници  

Електронски 

дневници, 

платформе  

Реализација часова у 

дигиталној учионици  
 Наставници  

Часови, анализе 

часова  

Похађање семинара ван 

установе  

Дигитална писменост и 

коришћење различитих 

платформи, формативно 

праћење, тематско 

планирање, ненасилна 

комуникација 

Током године – прати Тим за 

стручно усавршавање 

Учитељи, 

наставници 

Евиденција о 

стручном 

усавршавању 

Опсервација 

Угледни часови 

Примена у 

настави  

Посета часовима, 

припреме 

наставника, 

педагошки 

колегијум 

Реализација пројекта „ 

Оснаживање породица“ 

Реализовано током првог 

полугодишта школске 2021/2022. 

године 

Психолог, 

педагог,секретар 

Опсервације 

Слике 

Радови ученика  

Ппт презентација 

Усклађивање планова на 

нивоу разреда и стручних 

већа сродних предмета – 

међупредметно 

повезивање – тематско 

Током године 

Стручна већа  

Тим за 

међупредметне 

компетенције 

Мини пројекти 
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планирање 

Временски усаглашене 

писмене провере знања из 

различитих предмета 

(укључујући иницијалне и 

завршне тестове 

Школска 2021/22. 

Сваки наставник 

предметне и 

разредне наставе 

Извештаји о 

успеху ученика, 

ајтем табеле 

Припремање огледног и/ 

или угледног часа у току 

године и формирање 

„Базе знања“ 

У припреми  

Сваки наставник 

предметне и 

разредне наставе 

припреме за 

часове 

Стручно усавршавање 

запослених у циљу 

побољшања онлине 

наставе 

Током године  

Наставници , 

директор, пп 

служба 

Опсервација 

Припрема часа  

Анкете  

Извештај , 

презентације 

 Евалуација рада секција и 

испитивање интересовања 

ученика за нове секције 

Школска 2021/22. година 

У априлу и мају 2022. 

Наставници и 

учитељи , 

психолог, Јована 

Нинчић и Милош 

Нешић 

Опсервација 

Спискови 

Припреме 

Анкете  

Учешће у активностима 

поводом обележавања 

Дечије недеље 

- Светски дан заштите животиња 

-у холу школе постављена 

изложбу радова  на тему Дечја 

права. 

-На ликовном конкурсу ,,Дете је 

дете да га волите и разумете" 

награђени су ученици шестог и 

седмог разреда.  

-Ученици седмог разреда су на 56. 

Дечјем октобарском салону 

изложили своје радове 

- Дечији октобарски салон на тему 

,, Роботи и луткице”. 

Учитељи, Тим за 

културну и јавну 

делатност школе 

Списак 

укључених 

ученика, 

извештај 

наставникка о 

одржаној 

манифестацији и 

ученички радови, 

фотографије 
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Припема Power Point 

презентације школе и 

промотивног материјала у 

циљу промофисања 

угледа школе и уписа 

првака  

ППТ презентација за упис првака 

постоји на сајту школе 

Учитељи 

Директор 

ППС 

Промотивни 

материјал,презе

нтација  

Сарадња са предшолским 

установама у циљу бољег 

информисања о раду 

школе  

Реализација радионица за 

предшколце  

Изложба Весела азбука , као 

активност за децу вртића „Чигра“ 

и 

„Кошута“. 

 

Новогодишња видео - честитка 

предшколцима - пројекат 

организован у 

оквиру сарадње са предшколским 

установама из окружења 

 

Учитељи 

Директор 

ППС 

Промотивни 

материјал,презе

нтација 

Сарадња са школама ( у 

окружењу и шире)  и 

професионална 

оријентација ученика 

- Музичка радионица ,,Музички 

загрљај” реализован је преко 

Zoom-a у сарадњи са Музичком 

школом ,,Владимир Ђорђевић 

 

- Професионална оријентација 

спроводи се на часовима ОЗ и 

кроз индивидуалне разговоре са 

педагогом и психологом 

Наставници 

Ученици  

Презентације 

Размена искуства 
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Сарадња са локалном 

заједницом путем учешћа 

у акцијама и пројектима 

-„Важност рециклаже“. 

- вршњачка едукација на тему 

„1.децембар, светски дан борбе 

против сиде“ 

- Наставница Јелена Николић са 

ученицима седмог разреда 

учествује у пројекту који организује 

Секретаријат за заштиту животне 

средине и Центар за одрживи развој 

и безбедност у саобраћају под 

називом „Заступајмо природу“ 

-Учешће на Дечијем окт. салону -

Музеј примењене уметности 

-''Весела азбука'' - пројекат у 

сарадњи са предшколским 

установама из окружења  

-Спортска манифестација '' Брзином 

до звезда 

-'' Живимо здраво '' – заједнички 

пројекат актива 1. - 4. разреда   

- Учешће на Ђачким песничким 

сусретима 

-  трчање у Зоолошком врту 

- изложба Весела азбука , као 

активност за децу вртића „Чигра“ и 

„Кошута“. 

-“ Заступајмо природу “ који 

реализује Секретаријат за заштиту 

животне 

средине града Београда и Центар за 

одрживи развој и безбедност 

саобраћаја 

-пројекат Рециклажа у сарадњи са 

ГО Звездара 

Пројекат Безбедност птица 

Пројекат Народна уметност 

Пројекат Школски часопис „Синђа“ 

Израда и излагање дидактичких 

материјала: 

1.Модел ћелије - ученици 6.разреда 

2.Израда 3Д модела молекула ДНК 

и хромозома-ученици 7.разреда 

Директор  

Наставници 

Ученици 

ППС 

Извештаји 

Анкете 

Радови  
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3.Израда кућича и хранилица за 

птице-ученици 5.разреда 

4.Вршњачке едукације „1.децембар 

Светски дан борбе против сиде“ 

5.Вршњачка едукација „Рециклажа“ 

 

Педагошки  рад са 

родитељима  на тему 

ненасилне комуникације 

( трибине, акције, 

предавања, радионице...) 

 

Пројекат „ Оснаживање 

породица“ у току (новембар- 

децембар) 

Наставници 

ППС 

Извештаји 

Анкете 

Међународна сарадња са 

школом Сладки врх из 

Словеније 

Током 2021-22. НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНО ЗБОГ 

ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ 

Директор, 

задужени 

наставници, пп 

служба 

Документација, 

извештаји 

Јавна промоција школе - 

Припреме и организације 

обележавања значајних 

датума из школског 

календара ( Св. Сава, Дан 

школе...) 

Током године 

Наставници 

Родитељи 

Ученици  

Изложбе 

Представе 

Приредбе  

Спортска 

такмичења  

Ажурирање сајта школе  

- Путем странице СИМБИОЗА које 

је од ове школске године активна 

а бави се еколошким темама и 

пројектима који су актуелни у 

нашој школи 

Задужени 

наставници 
Сајт  
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- У припреми је идејно решење за 

нови савременији школски сајт 

Учешће на „ Фестивалу 

науке“ 
Децембар  

ОС 

Предметни 

наставници  

Ученици  

Опсервације 

Фотографије 

Организација „Фестивала 

науке у холу школе 
децембар 

Задужени 

наставници 

Сајт школе, 

фотограф 

 

 

Међународна сарадња са школом из Словеније ове школске године није реализована због 
пандемије и услова путовања. 

Нови сајт, који је планиран за ову школску годину, биће завршен идуће школске године. 

Требало би радити на формирању базе знања (електронске припреме за часове) које би 
омогућиле квалитетну размену и сарадњу међу наставницима. Требало би радити на 
организацији рада школе ( област ресурси). 

Требало би радити на иновирању секција и осталих ваннаставних активности у скаду са 
интересовањима ученика. 

 

руководилац стручног актива за  развојно 
планирање 

Данијела Банићевић, 
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Тим за сарадњу са локалном заједницом 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 2021/2022. 

ЧЛАНОВИ ТИМА:  

Биљана Нешковић, директор 

Тереза Моличник, психолог 

Марија Радишић,  

Биљана Пуповић,  

Емина Милојевић,  

Наталија Вакањац,  

Оливера Танкосић 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ ПО МЕСЕЦИМА И НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

У  школској 2021/2022. години реализовани су следећи садржаји: 

Септембар месец  

Ученици 4. разреда наше школе традиционално сваког септембра прослављају Дан 
писмености  заједно са  предшколцима. Ове године нисмо били у могућности да се 
састанемо. Зато су четвртаци припремили изложбу Весела азбука , као активност за децу 
вртића „Чигра“ и „Кошута“.  

Октобар  месец  

Сарадњи са организацијом Пријатељи деце општине Звездара, планиране активности у 
оквиру Дечије недеље, су се спровеле  у оквиру школе. 

Ликовни конкурс поводом Дечје недеље: У оквиру школе су постављене изложбе, на тему 
конкурса ,,Дете је дете да га волите и разумете“ где су и наши ученици освојили награде, као 
и са традиционалног 56. Дечијег октобарског салона на тему ,, Роботи и луткице”.,,Да право 
свако – дете ужива лако” 

Музичка радионица ,,Музички загрљај” реализован је преко Zoom-a у сарадњи са Музичком 
школом ,,Владимир Ђорђевић”. 

На такмичењу у трчању, које је одржано у Зоолошком врту 4.10.2021.наши ученици су 
освојили две златне медаље, Нађа Ђурђановић 4/4 и Вељко Берић 4/2. 

Поводом Дечје недеље,ученици 4/1 и 4/3 приредили су изложбу својих радова на тему дечјих 
права. 

Ученице седмог и осмог разреда наше школе су на Општинском такмичењу у кошарци 
освојиле прво место и пласман на Градско такмичење.  
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 У Новембру  месецу:   

Као резултат  заједничког пројекта током  месеца октобра, стручно веће  разредне  наставе ( 
1. – 4. разред) реализовало је кроз изложбу у месецу новембру на тему ,,Живимо здраво”. 

Децембр месец: 

На републичком музичком такмичењу, наше ученице су остварили значајне резултате. 

Новогодишња честитка – Синђелић предшколцима, наши ученици су упутили путем линка 
млађим другарима новогодишње честитке. 

Хуманитарна акција „Срце Синђелића“, одржана је у четвртак, 27. децембра у оквиру 
Новогодишњег вашара. 

У јануару месецу 

Савиндан Свети Сава се слави сваког 27. Јануара Ове године празник није обележен великом 
приредбом, скромно уз веома мали број присутних. 

Фебруар месец 

Ученице 5. и 6. разреда,као и ученице 7.и 8.разреда освојиле су прво место на општинском 
такмичењу у футсалу и пласирале се на окружно. 

Успех ученика остварен на такмичењима: 

Такмичење из програмирања На окружном такмичењу из програмирања наши ученици су 
постигли одличне резултате: 

Данило Петровић  7. разред  3. награда – пласман на републичко 

Исидора Обрадовић  6. разред  3. награда – пласман на републичко 

Сава Глигоријевић  6. разред  – пласман на републичко 

Кристина Пантелић  6. разред  – пласман на републичко 

Општинско такмичење „ Књижевна олимпијада“. На општинском такмичењу из српског језика 
наши ученици су постигли одличне резултате: 

5.разред 

Уна Арсић-5/1  -прво место 

Елена Чикарић -5/3  -прво место 

Саша Савчић -5/1  -друго место 

Софија Стојановић  -треће место 

6.разред 

Дуња Радосављевић 6/4 -друго место 
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Алекса Вујовић 6/2  -треће место 

7.разред 

Павле Коцић 7/ 3  -треће место 

Нина Бојовић 7/4  -треће место 

Ученици наше школе су постигли одличне резултате на такмичењу из физике,на окружном 
такмичењу остварили су сјајне резултате: 

Богдан Кокановић – седми разред – 2. место – пласман на републичко 

Милица Божовић – шести разред – 3. место – пласман на републичко 

 

На конкурсу Дечјег одељења Народне библиотеке ,,Стефан Првовенчани“ Краљево, поводом 
Савиндана, ученица 5/1 Уна Арсић је својом песмом ,,Одраз светосавља у 
нама“ освојила друго место у категорији деце старијег основно школског узраста.  

У оквиру пројекта „Засади дрво“ 24.02.2022. године, ученици првог разреда су засадили 
саднице у дворишту школе. 

На такмичењу  младих  песника ,,Ђачка песничка сусретања“ ученик наше школе  Теодор 
Сретеновић 7/4 је освојио треће место својом песмом ,,Моја тајна симпатија“.  

На општинском такмичењу из математике, 

На општинском такмичењу из математике , наши ученици су постигли одличне резултате: 

Жарко Божовић 3/4 -2. награда 

( највиши ранг такмичења за ученике 3. разреда је општинско такмичење) 

Пласман на Градско такмичење остварили су: 

Павле Јаношевић 4/4- 1. награда 

Виктор Нинковић 4/2- 2. награда 

Николина Миљановић 4/4 -3. награда 

Алекса Аврамовић 5/3-1. награда 

Данило Петровић 7/4 – 2. награда 

Богдан Кокановић 7/3 -3 .награда 

 српског језика и на окружном такмичењу из програмирања наши ученици су постигли 
одличне резултате 

Дана 28. фебруара 1832. је основана Народна библиотека Србије. Тај дан се обележава и као 
Национални дан књиге. Наши ученици су гласним читањем песама обележили овај значајни 
датум. 
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На такмичењу  младих  песника ,,Ђачка песничка сусретања“ ученик наше школе  Теодор 
Сретеновић 7/4 је освојио треће место својом песмом ,,Моја тајна симпатија“.  

Март месец 

Пројекат ,,Народна ношња”  реализовала наставница наше школе Наталија Вакањац. 

Одржано је општинско такмичење – Књижевна олимпијада и сви ученици су се пласирали на 
градско такмичење. 

Ученица наше школе Итана Губеринић освојила је друго место на републичком такмичењу у 
пливању. 

БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ 2022/23. На основу дописа  Министарство просвете,науке и 
технолошког развоја од 25.02.2022.  одабавештавају  се родитељи да ће се финансирати  
набавка уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску    

 2022/2023. годину.  

Наши ученици су на окружном такмичењу остварили сјајне резултате 

На градском такмичењу “ Брзином до звезда”, одржаном 14.03. у Атлетској дворани , трком 
на 40 м, ученици Нађа Ђурђиновић 4/4 и Вељко Берић 4/2 пласирали су се на финално 
такмичење. 

На Државном првенству у спортској гимнастици,(12 градова),у индивидуалном програму 
,ученица 1/4 Оливера Станисављевић освојила је златну медаљу.   

На општинском такмичењу у шаху у организацији Министарства просвете,ученик 5/3 Алекса 
Аврамовић,освојио је прво место и пласирао се на окружно такмичење. 

Наши ученици су на такмичењу из енглеског језика остварили одличне резултате.  

На такмичењима која су одржана током викенда , наши ученици су постигли  ИСТОРИЈА-
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ,ГЕОГРАФИЈА- ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

На окружном такмичењу Књижевна олимпијада и Окружно такмичење у шаху наши ученици 
су постигли значајне резултате. 

На општинском такмичењу рецитатора постигнути су следећи резултати: Катарина Зечевић 
2/2 прво место (,,Тата у пубертету) и Ленка Дедијер 8/4 треће место (,,Одговор у ветру хучи“). 

Ученица 6. разреда наше школе, Исидора Обрадовић, на Републичком такмичењу из 
програмирања освојила је 3. награду. 

Прелиминарна рунда Мећународног такмичења из енглеског језика HIPPO OLYMPIAD 2022 
ове године је одржано 12.марта, онлајн. У јакој конкуренцији деце са три континента, наши 
ученици су постигли одличне резултате у четири катего рије. Десет ученика се пласирало у 
полуфинале. 

На окружном такмичењу из математике ученик 4/4 Павле Јаношевић освојио је друго место,а 
Николина Миљановић ,из истог одељења ,похвалу. 
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Април 

Ученица 5/1 Уна Арсић је освојила прво место на републичком такмичењу из клавира и друго 
место на међународном такмичењу. 

Одржана су такмичења:  ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА,ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 
ИЗ ИСТОРИЈЕ,ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ И ОПШТИНСКО 
ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ 

На Републичком такмичењу из физике које је претходног викенда одржано у Краљеву, наш 
ученик седмог разреда Богдан Кокановић, освојио је треће место. 

Ученици Млађих разреда су имали посету позоришту  Академија 28, где су гледали представу  

 20. априла, ученици осмог разреда  учествовали су на Сајму образовања у организацији 
Општине Звездара који се одржао у холу Београдске академије пословних и уметничких 
струковних студија. На сајму је учествовало 26 школа из целог Београда, а наши ученици су 
добили неопходне информације из школа за које су били заинтересовани. 

Удружење „Шума пева“ и наши ученици шестог разреда у школском дворишту посадили су 20 
стабала. 10 стабала полегле клеке, 5 стабала липе и 5 стабала црвенолисне шљиве и  овом 
акцијом обележили Дан планете који нам се ближи. 

Ученици 5/2 су очистили смеће из школског дворишта. 

Мај месец 

На традиционалном ускршњем ликовном конкурсу, у организацији ГО Палилула и СПЦ, за 
своје ликовне радове награђене су три наше ученице. 

Ксенија Вуковић 5-3 

Милица Петровић 5-2 

Искра Дрекаловић 5-4 

Изложба ликовних радова и осликаних јаја одржана је у Галерији РТС-а. 

Оригиналну поставку на изложби, украсили суи радови наших ученица: Милице Јеросимић 5-
4 и Елене Чикарић 5-3. 

Ивана Глишић, ученица 8/2, освојила је 3. место на Републичком такмичењу из енглеског 
језика.  

На окружном такмичењу из географије наши ученици су постигли веома добре резултате. 

Саша Нешовановић, 7.разред-3.место 

Богдан Станковић, 8.разред-3.место 

Денис Хаџић 8.разред-3.место 

Ученица 7/2 Лена Буквић пласирала се на Републичко такмичење из биологије у оквиру 
Регионалног центра за таленте. Лена је урадила научни рад на тему „ Утицај киселих киша на 
четинаре“.Приликом одбране рада, освојила је 59 од могућих 60 бодова. 
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Ученици 2.разреда реализовали су пројекат поводом Светског дана заштите птица.Уз 
пригодне ликовне и литерарне радове послали су важне поруке. Поставка изложбе је била у 
холу школе. 

Ученици четвртог разреда учествовали су у пилот пројекту Добродошлица за ђаке прваке тако 
што су у школском дворишту посејали семе црног бора. 

На окружном такмичењу из биологије постигнути су изузетни резултати: 

1. Јана Радосављевић – пласман на Републичко такмичење 

2. Анђела Слијепчевић- пласман на Републичко такмичење 

3. Елена Чикарић-5/3-2.место 

4. Дуња Радосављевић-6/4-1.место 

5. Искра Павлица-6/4-3.место 

У просторија ГО Звездара одржана је Конференција у оквиру пројекта „Еколошко вршњачко 
оснаживање (ЕВО)“ на којој су учествовали ученици наше школе! 

20. маја на Космају одржано је Републичко школско првенство у оријентирингу уз учешће 
преко 40 основних школа и 300 ученика у организацији Савеза за школски спорт Србије и 
Оријентиринг савеза Србије. 

Нашу школу представљали су ученици 8. разреда: Нађа Лабус, Јелена Мишљеновић и Матија 
Бабовић, Васа Нешовановић.Наша школа у укупном пласману заузела 26. место од 30 школа, 
али је пласман резултат тога што смо наступали са само 4 такмичара, а бодује се 8. 

  У овој школској години остварен је значајан број активности и сарадње на многим нивоима , 
у оквиру школе и локалне заједнице, уз увек присутну подршку наставника разредне и 
предметне наставе и договору и сарадњи са руководством школе, чиме је дало на значају у 
успеху и даљој подршци ученицима наше школе. 

 

Београд, 27.06.2022.      Руководилац Тима                          

        за сарадњу са локалном заједницом 

        Оливера Лазаревић-Јовановић 
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Тим за културну и јавну делатност школе 

ИЗВЕШТАЈ ЗА школску 2021/22. годину                          

ЧЛАНОВИ ТИМА:  

1) Биљана Нешковић,  

2) Биљана Пуповић,  

3) Наталија Вакањац,  

4) Емина Милојевић,  

5) Весна Мирић,  

6) Славица Сретић,  

7) Горица Мијаиловић,  

8) Татјана Бањеглав,  

9) Софија Милановић,  

10) Јована Миљковић и  

11) Александра Горановић. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ ПО МЕСЕЦИМА И НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Тим  је у овом полугодишту имао 5 састанака. Све планиране активности су и реализоване. 

1) Учитељи првог разреда су 31.8. организовали сусрет са ђацима првацима и њиховим 
родитељима уз поштовање епидемиолошких мера.  

2) Међународни дан писмености је реализован 28.9.2021. тако што су учитељи у и ученици 4. 
разреда направили веселу азбуку ( слова и слике)  и послали вртићима да направе своје 
паное.  

Реализатори су учитељице четвртог разреда. 

3) На такмичењу у трчању ,,Брзином до звезда“  4.10. ученик Вељко Берић 4/2 и Нађа 
Ђурђановић 4/4 освојили су прво место , Олга Милошевић 4/4 друго место и пласирали се 
на градско такмичење које ће бити  одржано 10.3.2022. 

Реализатори су Софија Милановић и Александра Горановић. 

4) Прваци су примљени у Дечји савез. Дечја недеља ( 4-8.10.2021.) је обележена у оквиру 
одељењских заједница. Ученици четвртог разреда су поставили пано на тему ,,Дечја права 
и обавезе“ 

Реализатори учитељи првог разреда и учитељи из боравка.  
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5) На ликовном конкурсу ,,Дете је дете да га волите и разумете“, ученици шестог и седмог 
разреда су освојили награде. 

На 56. Дечјем октобарском салону су били изложени радови ученика седмог разреда. 

Ученици шестог разреда су изложили радове на тему ,,Силуете“  у холу школе.  

Реализатор је наставница ликовне културе , Наталија Вакањац. 

6) Ученице седмог и осмог разреда су освојиле прво место на Општинском такмичењу у 
одбојци и пласирале се на градско такмичење.  Реализатори су наставници физичког 
васпитања. 

7) Ученици млађих разреда су имали пројекат на тему ,, Живимо здраво“ и своје плакате су 
изложили у холу школе 29.10.2021. Реализатори су учитељи млађих разреда. 

8) Дан примирја у Првом светском рату 11.11. 2021. је обележен изложбом у холу школе. 
Реализатор је наставник историје, Владан Миљковић. 

9) Ученици наше школе су учествовали на ђачким песничким сусретањима у новембру, који 
су одржани онлајн. Реализатори су наставници српског језика. 

10) Ученици старијих разреда су учествовали на  ликовном конкурсу ,,Новогодишња чаролија“  
прихватилишта за децу.  

Новогодишња изложба ученичких радова је постављена у холу школе. Реализатор је Наталија 
Вакањац. 

11) Ученици наше школе су послали видео честитку предшколцима околних вртића. 

Реализатори су ученици првог, другог, петог и шестог разреда са наставницом Весном 
Петровић Зечевић. 

12) Млађи разреди нису учествовали ове године на такмичењу ,,Златна сирена“. Ученице 5. 
разреда су учествовале и освојиле 2. место. 

13) На маркетингу школе се ради током целе године. Учитељи четвртог разреда су направили 
обавештења о упису у 1. разред  за родитеље предшколаца као и поруке и плакат будућим 
првацима. Представници ђачког парламента су поделили околним вртићима. 

14) Почетком априла је обележен Међународни дан књиге у школској библиотеци. 

15) Током априла и маја су ученици наше школе учествовали су на бројним такмичењима из  
скоро свих предмета и освојили бројне награде. 

16) Удружење „Шума пева“ и наши ученици шестог разреда у школском дворишту посадили 
су 20 стабала. 10 стабала полегле клеке, 5 стабала липе и 5 стабала црвенолисне шљиве. И 
поред кише успели смо да овом акцијом обележимо Дан планете који нам се ближи. 

Ученици 5/2 су очистили смеће из школског дворишта. 

17) 20.4..2022. ученици осмог разреда наше школе учествовали су на Сајму образовања у 
организацији Општине Звездара који се одржао у холу Београдске академије пословних и 
уметничких струковних студија. На сајму је учествовало 26 школа из целог Београда, а 
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наши ученици су добили неопходне информације из школа за које су били 
заинтересовани. 

18) 3.5.2022. На традиционалном ускршњем ликовном конкурсу, у организацији ГО Палилула 
и СПЦ, за своје ликовне радове награђене су три наше ученице. 

19) 12.5.2022.  четвртаци учествовали у пилот пројекту Добродошлица за ђаке прваке. 
Ученици су у школском дворишту посејали семе црног бора. 

20) 31.5.2022. свечано је обележен Дан школе. 

21) Крајем јуна су одељењске заједнице имале своје завршне приредбе и поделу књижица и 
сведочанстава. 

Руководилац Тима, 

Александра Горановић. 
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Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У  ШКОЛСКOJ  2021/2022.ГОДИНИ 

Број одржаних састанака- 7 

- Формиран је тима за обезбеђивање квалитета и развој установе.Чланови Тима 
израдили су план рада тима за  2021/2022.школску годину и урађена је подељена  
задужења . Усвојен је  план рада Тима за школску  2021/2022. годину. 

- Утврђен је начина праћења планираних  активности-ШРП,ШП,ГПР у циљу унапређивања 
квалитета рада школе.  Планиране активности праћене су кроз резултате рада Стручних 
већа и Тимова, а преко школске документације, записника,  анализе и дискусије. У 
циљу обезбеђивања и унапређивања квалитета образовно-васпитног рада у установи 
чланови Тима добили су појединачна задужења да током школске године  прате рад 
осталих тимова који су им додељени. Утврђени су приоритетни задаци школе за 
школску 2021/2022. годину  су :  

- Унапређивање рада тимова. Свим руководиоцима тимова предложено је да похађају 
онлајн семинар „Управљање Тимовима“ 

-  Обезбеђивање видљивости пројеката које реализују Стручна већа. 

- Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе и Педагошки  колегијум  донели су 
предлог  за организацију образовно-васпитног рада у школи  у школској 2021/2022. 
години на основу стручног упутства Министарства просвете током трајања пандемије 
COVID-19. Школа ће школску  2021/2022. годину почети по I моделу.  

- Чланови Тима изршили су анализу извештаја који је поднео тим за самовредновање за 
школску 2020/2021. Област самовредновања била је област квалитета 6. 
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА. 
Од шест  стандарда два су остварена на нивоу 3, а четири су остварена на нивоу 4. 
Укупна оцена квалитета области је 3,67. На основу уочених слабости у извештају тима 
за самовредновање чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 
донели су детаљан акциони план за унапређење рада школе. Акциони план прослеђен 
је руководиоцима свих Тимова, стручних већа и актива . Руководиоци тимова,стручних 
већа и актива су  са садржајем акционог плана упознали своје чланове и даље на 
састанцима утврдили динамику реализације планираних активности.  

- Извршен је одабир семинара који ће се одржати у школи  за стручно усавршавање ван 
установе: 

„Дигитално учење – занимљивији час и трајније знање“- електронски 

- Каталошки број 430 трајање 5 недеља ; број бодова 35.   

- „Медијација као начин превенције сукоба у школи“- каталошки број 120 К4/П4  
16сати(два дана) 

-  Предлог је да сви руководиоци тимова и стручних већа похађају онлајн семинар 
„Управљање тимовима“ , Каталошки број 156, број бодова 40. 
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 Извршена је анализа резултата на иницијалним тестовима. Резултати су задоваљавајући, 
али се као и претходних година уочава да ученици не приступају довољно озбиљно 
изради  иницијалног теста. Многи задаци нису  тачно урађени јер су ученици погрешно 
прочитали задатак. Иницијални тестови рађени су само из оних предмета где је ЗУОВ дао 
иницијални тест као обавезан део годишњег плана рада. Препорука је да  следеће 
школске године наставници пре иницијалног тестирања предузму активности којима ће 
подићи мотивацију ученика. 

 Педагог школе, Данијела Банићевић, упознала је чланове Тима са законским основама за 
израду школског програма. Школски програм за наредне четири године је урађен и 
усвојен у предвиђеном року. 

 Члан Тима Милица Пантелић, која је била задужена за реализацију и информисала је 
остале чланове о активностима које  је урадила школа на „Селфи“ платформи. 

 Педагог школе упознала је чланове Тима о изменама у Правилнику о  обавезним 
слободним активностима . Правилник је измењен у смислу да су се појавили нови 
предмети које ће ученици моћи да бирају за наредну школску годину. Чланови тима 
Милош Нешић и Јована Нинчић, у срадњи са колегама, осмислили су план како ће 
ученици исказати интересовање за постојеће секције и дати предлог за увођење нових 
секција. Анкетирање је спроведено, али добијени резултати нису релевантни. У следећој 
школској години интензивније ће се радити на информисању ученика о избору 
обавезних слободних активности и секција .  

- У школској 2022/2023.години биће уведени нови програми обавезних слободних 
активности а то су: Медијска писменост, Предузетништво, Сачувајмо животну средину, 
Mузиком кроз живот, Филозофија са децом.  

- Разматрани су извештаји педагошког колегијума, свих стручних већа, разредних већа, 
стручних актива и тимова на крају школске године. Закључено је да је у току школске 
2021/2022. године већина планираних активности реализована. 

- На основу посећених редовних, огледних и угледних  часова у школској 2021/2022. 
години директор школе, педагог и  психолог  саопштиле су запажања и извршиле 
детаљну анализу наставе. Настава је на квалитетном нивоу, све више се користе 
информационе технологије у настави. Наставницима је сугерисано да је потребно 
уводити више формативних оцена и детаљно образложити дату оцену. Руководиоцима  
стручних већа сугерисано је да у наредном периоду израде детаљне критеријуме 
оцењивања, усаглашене по разредима и да ови критеријуми буду део годишњег плана 
рада школе.До сада ови критеријуми били присутни, али недовољно разрађени. 
Закључак је да је већина наставника врло успешно организовала рад на платформама. 

 Извршена је анализа постигнућа ученика на крају школске  2021/2022.године и дате су 
сугестије за унапређивање рада школе 

- Тим за самовредновање поднео је извештај о раду у школској 2021/2022.години. 

- Тим за стручно усавршавање поднео је извештај о стручном усавршавању наставника 
школској 2021/2022.години. Семинари који су реализовани наведени су у извештају. 
Семинар „Управљање тимовима“ похађало је осам наставника. У следећој школској 
години биће сугерисано свим руководиоцима тимова и руководиоцима стручних већа 
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да прођу ову обуку ради ефикаснијег управљања тимовима. Формирана је  Гугл 
учионица „Стручно усавршавање наставника“. Учионица садржи све сертификате и 
друге доказе о стручном усавршавању ван и унутар установе. Наставници ће доказе о 
реализованом стручном усавршавању додавати током школске године. 

- Тим за ИОП  поднео је извештај о праћењу и евалуацији ИОПа у школској 
2021/2022.години.  

- Стручни актив за развојно планирање поднео извештај о оствареним активностима  из 
развојног плана у школској 2021/2022.години. 

- Унапређење система за праћење  и вредновање  квалитета рада вршило се 
континуирано, током целе школске 2021/2022. године. 

- Унапређење наставе кроз интерактивне методе и ИКТ вршило се континуирано, током 
целе школске 2021/2022.  године. 

Напомена: Све планиране активности, које нису везану за наставу, реализоване се у складу са 
епидемиолошком ситуацијом и упутствима из Министарства просвете. 

 

04.07.2022.        Руководилац Тима:  

Вера Љубисављевић 
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Тим за сарадњу са породицом 

НАСЛОВ:   Извештај за школску 2021/22. годину 

ЧЛАНОВИ ТИМА 

1. Јована Миљковић руководилац 

2. Јадранка Данојлић члан тима 

3. Драгана Миленковић члан тима 

4. Оливера  Стаматовић члан тима 

5. Мухамед Рамадани члан тима 

6. Радмила Свитлица члан тима 

7. Оливера Лазаревић члан тима 

8. Ивана Франовић члан тима 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ ПО МЕСЕЦИМА И НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Све активности предвиђене планом, школске 2021/2022. године су и реализоване. Ове 
школске године је одржано 6 састанака Тима.  У првом полугодишту ове школске године се 
одвијала сарадња са породицом у складу са свим мерама предострожности услед пандемије 
вируса ковид-19, док је у другом полугодишту та сарадња интензивирана, с обзиром на 
попуштање постојећих мера. 

Сарадња школе и породице је важан предуслов за адекватно подржавање и подстицање 
развоја ученика. Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, заснован на 
међусобном разумевању, поштовању и поверењу. Детаљно информисање, саветовање, 
консултовање у доношењу одлука, настављени су и током другог полугодишта школске 
2021/2022. године. 

Родитељи су се детаљно информисали о свим важним питањима васпитно-образовног 
процеса. Укључивали су се у наставне и друге активности школе, консултовали у доношењу 
одлука у вези са безбедносним, организационим и финансијским питањима, а све у циљу 
унапређења квалитета образовања и васпитања ученика. 

Сваки наставник је, према плану и утврђеном термину, одржавао индивидуалне 
консултације. Родитељи су долазили на консултације са наставником по унапред утврђеном 
термину. У току другог полугодишта, организован је и Дан отворених врата, на нивоу целе 
школе, када су родитељи имали могућност да истог дана посете више наставника и 
разговарају о напредовању свог детета из одређеног предмета. Одржано је и пет 
родитељских састанака у току ове школске године. 
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Савет родитеља је одржао  5 састанака, а Школски одбор је одржао 7 састанака у току ове 
школске године. 

Информације на огласној табли и сајту школе су редовно ажуриране и родитељи су 
благовремено обавештавани о свим актуелностима у школи. 

Учитељи у продуженом боравку су одржавали редовну комуникацију са родитељима, 
свакодневно, приликом преузимања детета, на родитељским састанцима и отвореним 
вратима. 

Трибине, радионице и предавања родитеља нису организована због епидемиолошке 
ситуације. На родитељским састанцима су родитељима држана предавања о правилном 
поступању током пандемије вируса, правилима и мерама којих се треба придржавати како би 
се очувало здравље током боравка у школи. 

Педагошки асистент је редовно одржавао контакт са родитељима ученика који слабије 
напредују. Обишао је породицу ученика који има велики број изостанака и слаб успех, као и 
породицу ученика који има дисциплинске проблеме.  

Подршку и помоћ у напредовању ученика, дају и логопед, дефектолог и специјални педагог 
који одржавају редован контакт са родитељима тих ученика којима је помоћ потребна. 

Ученици одељења III/2 су реализовали чишћење једног дела школског дворишта, а све то уз 
подршку и сагласност њихових родитеља. Два родитеља ученика  истог одељења су платила 
карте за позориште за два ученика слабијег материјалног стања. 

Један родитељ ученика одељења II/3 је обезбедио новогодишње пакетиће за сваког ученика 
тог одељења, уз договор и сарадњу са учитељицом. 

Посебну подршку ученицима пружа и педагошко-психолошка служба, кроз непосредан 
контакт са децом и родитељима и доприноси конструктивнијој сарадњи наставника са 
родитељима и децом. У оквиру пројекта Оснаживање породице, реализовано је седам 
радионица. 

Родитељи су редовни чланови тимова у школи. Родитељи ученика који раде по прилагођеном 
програму, анкетирани су како би изнели своје мишљење о досадашњој сарадњи са Тимом за 
инклузију. Родитељи ученика осмог разреда су попуњавали упитник у вези са 
професионалном оријентацијом у школи, што ће бити коришћено у поступку 
самовредновања. 

Родитељи су и током ове школске године били укључени у свакодневно функционисање 
школе и праћење напредовања своје деце, а наших ђака. 

 

          Руководилац Тима 

          Јована Миљковић 
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Тим за социјалну и здравствену заштиту ученика и сарадњу 

са Црвеним крстом 

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 0Д 1.9.2021. ДО 6.07.2022. 

ЧЛАНОВИ ТИМА:  

Мухамед Рамадани,  

Драгана Максимовић,  

Марија Радишић,  

Марина Максимовић,  

Весна Сретић,  

Драгана  Миленковић,  

Кристина Павловић Рајковић,  

Александар Илић,  

Драгана Јовановић,  

Ивана Франовић,  

Маја Николић 

РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ ПО МЕСЕЦИМА И НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

1) У току ове школске године одржано је пет састанака Тима. Већина планираних активности 
је реализована. 

2) Због актуелне епидемиолошке ситуације  у току сваког месеца одржавана су различита 
предавања на тему правилног одржавања хигијене. Током месеца септембра евидентиран 
је број ученика којима је неопходна социјална заштита, ромских ученика као и ученика са 
додатном подршком педагошког асистента. Обезбеђена је помоћ социјално угроженим 
ученицима у виду бесплатних уџбеника, радних листова и бесплатних оброка. Такође 
учествовали смо у давању мишљења и издавања потврда за остваривање социјалне 
помоћи и дечијег додатка. 

- Сви ученици на часовима одељенског старешине су упућени од својих наставника како 
да спроводе мере заштите и превенције од вируса Ковид-19. Ученицима су приказани 
едукативни садржаји о овој теми. На свим видним местима у школи постављени су 
плакати о правилима понашања у овој ситуацији, као и хигијенска правила прања руку 
и ношења заштитних маски. 

- Одржане су и радионице на тему здравља и здравог начина живота, као и заначај 
одржавања личне хигијене, на часовима одељењског старешине. 
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3) Услед опште епидемиолошке ситуације тренутно је обустављен обилазак ученичких 
породица из социјално угрожених миљеа. Педагошки асистент редовно прати 
напредовање ученика (телефонским разговорима). У сарадњи са ПП-службом поднети су 
извештаји Центру за социјални рад. 

- Током месеца октобра одржана су различита предавања ученицима од I до VIII 
разрдана теме: „Исхрана, формирање навика и ставова“; „Сазнања о себи и 
препознавању осећања“ (I до IV разред ); „Хигијена  и значај прања руку“. 

4) Током месеца новембра организована су едукативна предавања: „Важност уношења 
течности и физичке активности“; „Болести прљавих руку“, „Безбедност у кући школи“, 
такође организоване су и радионице на тему толеранције и превенције дискриминације у 
оквиру свих одељења на часовима одељењске заједнице, грађанског васпитања, 
биологије и физичког и здравственог васпитања. 

5) С обзиром на ситуацију изазвану вирусом Ковид-19, за ђаке ове године није организовано 
прикупљање половне зимске гардеробе и обуће.  

6) Током месеца децембра организована су едукативна предавања: „Начини чувања од 
болести, бити здрав“ у млађим разредима на часовима чос-а. Одржана је и вршњачка 
едукација на тему  „1. децембар Светски дан борбе против сиде“, ученици VIII/2 су 
припремали презентације и презентовали их другим одељењима током децембра месеца 
на часовима биологије.  

7) С обзиром на епидемиолошку  ситуацију изазвану вирусом Ковид-19,  није обављен 
стоматолошки преглед ученика првог разреда, као ни систематски преглед ученика трећег 
разреда, ученици су обавештени о даљим корацима.  

8) Одржана су едукативна предавања на тему правилног прања руку и значају одржавања 
хигијене у циљу спречавања појаве и ширења епидемије вирусом Ковид-19. 

9) Због тренутне епидемиолошке ситуације  није организована хуманитарна акција „Један 
пакетић пуно љубави“ у сарадњи са Црвеним крстом. 

10) Такође због актуелне епидемиолошке ситуације већина активности  у сарадњи са 
Црвеним крстом није ни реализована у протеклом периоду.   

11) Одржане су све планиране радионице  на часовима одељенског старешине на тему: Лепо 
понашање; Односи у породици и сарадња у породици и школи; Прихватање потреба 
других; ,,Светски дан вода“- обележили ученици у боравку; „Здравље је највеће 
богатство“- Светски дан здравља; Значај физичке активности на свежем ваздуху; „Пушење, 
путеви ширења и мере заштите“.Као и „Безбедно понашање у саобраћају“- предавачи 
полицајци МУП Звездаре. 

12) Општинско такмичење ученика 4. разреда на тему '' Шта знаш о Црвеном крсту и 
добровољном давању крви ?'' није одржано због епидемиолошке ситације у нашој земљи. 

13) Обележавање Светског дана заштите животне средине путем спортских, ликовних и 
литерарних активности и изложба радова у холу школе-Чување животне средине- Чувари 
природе. 
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14) На последњем састанку Тима,  Тим смо раздвојили на два Тима. За руководиоца Тима за 
социјалну заштиту и сарадњу са Црвеним крстом изабрана је  изабрана је Драгана 
Јовановић, а за руководиоца Тима за здравствену заштиту и сарадњу са Црвеним крстом 
изабрана је  Маја Николић за школску 2022/23. годину. 

 

јул, 2022. година        Руководилац Тима, 

Драгана Јовановић 
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Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

IV. ИЗВЕШТАЈ ЗА школску 2021/22. годину 

24.8.2021. је одржан први састанак тима. Анализиран је план активности за школску годину и 
извршена расподела задужења и одређено тачни време реализације планираних активности. 

ЧЛАНОВИ ТИМА 

 

 

14.ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕНТЕНЦИЈА И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

 

1. Радиславка Лакићевић Копања руководилац 

2. Стефан Поповић члан тима 

3. Дејан Радоњић члан тима 

4. Драгана Јовановић члан тима 

5.  Биљана Нешковић директор 

6. Биљана Пуповић помоћник директора 

7. Данијела Банићевић педагог 

8. Представник Ђачког парламента  

9. Представник локалне самоуправе члан школског одбора 

10. 

Руководиоци стручних већа 

Стручно веће учитеља-Сања Лончар 

Стручно веће за математику и физику-Сања Николић 

Стручно веће за српски језик-Јована Нинчић 

Стручно веће за стране језике-Ирена Грбић 

Стручно веће за ликовну и музичку културу-Наталија Вакањац 

Стручно веће за биологију и хемију-Весна Сретић 

Стручно веће за физичко васпитање-Кристина Павловић Рајковић 

Стручно веће за TиТ и ИР-Станика Брашњевић 

Стручно веће за историју и географију-Стеван Роксандић 
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РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ ПО МЕСЕЦИМА И НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Одржано је укупно 5 састанака Тима. 

Све активности Тима су реализоване континуирано у периоду: септембар 2021. -, јун 2022. 
године. 

1.1.Kомпетенција за учење.  

Извршена анализа успеха  на свим седницама Актива стручних већа у школској 2021/2022. 
години. Наставници су закључили да ученицима пријају мање групе и да лакше усвајају 
градиво и боља комуникација је остварена. Посредством разредних старешина и на 
организованим индивидуалним конскултацијама редово се врши обавештавање родитеља и 
указује на могућности напредовања. 

1.2. Oдговорно учешће у демократском друштву 

*Одговорно учешће у демократском друштву реализовано је  активним учешћем свих 
ученика у прикупљању чепова и старе хартије. 

Пројекат : Рециклажа ,  Носилац активности: В.Сретић   

*У оквиру пројекта „Засади дрво“ 24.02.2022. године, ученици првог разреда су засадили 
саднице у дворишту школе. 

*Пројекат филм о мом крају  ( о Коњарнику и околини) су реализовали су ученици трећег и 
првог разреда направили . 

* Дана 28. фебруара 1832. је основана Народна библиотека Србије. Тај дан се обележава и 
као Национални дан књиге. Наши ученици су гласним читањем песама обележили овај 
значајни датум. Одржано је и школско такмичење рецитатора. 

Ученици 4. разреда су  су током 1. полугодишта су учествовали у следећим ваннаставним 
активностима  и пројектима , како у оквиру школе, тако и у сарадњи са локалном заједницом: 
* ликовни конкурс на тему Дечије недеље: ''Дeте је дете да га волите и разумете'' 24.9.2021. 
* ''Весела азбука'' - пројекат у сарадњи са предшколским установама из окружења 6.10.2021. 
– Веће 4. разреда 
* Спортска манифестација '' Брзином до звезда '' у организацији Општине Звездара 4.10.2021. 
– Веће 4. разреда 
* '' Живимо здраво '' – заједнички пројекат актива 1. - 4. разреда 15.10.- 29.-10.2021. 
* Ђачки песнички сусрети – Пријатељи деце општине Звездара од 15.11.2021. 
* Фестивал науке – од 13.12. до 20.12.2021. због епидемиолошке ситуације организован 
интерно у оквиру одељења кроз различите радионице и експерименте на часовима пројектне 
наставе или одељенске заједнице. 
* Новогодишња видео - честитка предшколцима - пројекат организован у оквиру сарадње са 
предшколским установама из окружења, 29.12.2021.  
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1.3. Eестетичка компетенција 

Естетичке компетенције су реализоване континуирано ( Изложбе , носилац активности: 
наставници ликовног, музичког, српског језика ,технике и техн. и наставници разредне 
наставе). Наставница Ликовне културе организовала изложбу ученичких радова у холу школе:. 
*Линеарне композиције-6. и 7.р. 
*Птице-5.р. 
*Боја-6.р 
*Колористичка перспектива-пејзаж-7.р. 

1.4. Реализacija мини пројекaт (активи стручних већа)  

*Стручно веће зa технику и технологију, техничко и информатичко образовање и 
информатику: 

Пројекат: НАМАГНЕТИШИ СЕ 

Носилац активности: С.Брашњевић , Пројекат  реализован.Магнети подељени предшколцима 
при упису у први разред 

*Стручно веће ликовне и музичке уметности : 

Стручно веће ликовне и музичке уметности  заједно са Стручним већем за технику и 
техологију реализује мини пројекат (израда птица које ће бити поставњенњ у холу школе). 
Носилац активности:Н.Вакаљац 

Пројекат „Народна уметност“ реализовала  је наставница наше школе Наталија Вакањац. 
Радионица је реализована кроз теме: 

Народна торбица – 5. разред , 

Макета јелека - 6. разред, 

Ћилим – 7.разред, 

Народна ношња“ -7. и 8 . разред 

*Стручно веће за биологију и хемију 

У току полугодишта веће је учествовало у изради и реализацији два пројекта.:                       

1. Пројекат „ Безбедност птица"  урађен у сарадњи са Стручним  већем ликовне и музичке 
уметности и Стручним већем зa технику и технологију, техничко и информатичко образовање 
и информатику- 

2. Пројекат „Покренимо се и рециклирајмо“.Учествовали сви ученици и наставници наше 
школе. 

Носилац активности: Весна Сретић 
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1.5. Континуирано су праћена ученичка постигнућа. Највише је пажње посвећено праћењу 
наставе на даљину - континуирани инструктивни увид директора у образовно- васпитни рад у 
сарадњи са стручним сарадницима и предлагање мера за побољшање квалитета рада 

Носилац ативности: директор, педагог,психолог,наставници разредне наставе  и наставници 
предметне наставе. 

1.6. На стручном већу за ТиТ, и ИР се радило на усаглашавању оцењивања ученика .                          
Носилац ативности: Станика Брашњевић. 

1.7. У циљу промовисања школе и припреме за упис првака, наставници информатике 
припремили су и поставили на сајт презентацију о нашој школи, педагог и психолог редовно 
постављале све информације од значаја за упис које су пристизале од Министарства 
просвете. 

- Учитељи и ученици млађих разреда су реализовали пројекат: ''Весела азбука'' - пројекат у 
сарадњи са предшколским установама из окружења 6.10.2021. 

1.8. На решавању  проблема путем индивидуалних разговора, учествовали су директор, 
педагог, психолог,наставници разредне наставе  и наставници предметне наставе. 

2.  Руководилац Тима остаје исти 

Требало би одржати стручну тему: Пројектна настава  

 

 

 21.06.2022.        Руководилац ТИМ-а 

        Радиславка Лакићевић Копања 

  



ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНОСТИ  
ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ  

ЗА ШКОЛСКУ 2021-2022 

 

220 

 

ОШ „Стеван Синђелић“ 

Тим за заштиту животне средине 

 

ЧЛАНОВИ ТИМА: 

Јелена Николић – руководилац тима 

Дејан Радоњић -члан тима 

Јадранка Данојлић – члан тима 

Сања Лончар – члан тима 

Марина Максимовић – члан тима 

Славица Сретић – члан тима 

 

Тим за заштиту животне средине је спровео  планиране активности  и обележени су сви 
значајни датуми предвиђени планом рада тима. 

- 16.09.2021 обележен је међународни Дан очувања озонског омотача.Ученици седмог 
разреда су припремили презентације које су презентовали на часу. 

- 26.09.2021 је обележен Дан чистих планина.Ученици су том приликом одгледали кратак 
анимирани филм чија је тема заштита и очување планина Србије. 

- У септембру је спроведена акција акција прикупљања старе хартије. У дворишту школе 
је постављен контејнер у коме се одлагала и сортирала стара хартија. Од зарађених 
пара у плану је куповина садница које ће бити засађене у школском дворишту. 

- Чланови тима континуирано спроводе акцију “ Чеп за хендикеп “ која поред заштите 
животне средине има за циљ да помогне особама са хендикепом у набавци 
неопходних помагала. 

- Наша школа је потписала уговор са Рециклажним центром ( општине Звездара) у циљу 
набавке нових контејнера за рециклажу пластичног отпада. Школа је добила канте за 
мешовити отпад а ученици шестог разреда су направили презентације о значају 
рециклаже у циљу едукације ученика нижих разреда.У другом полугодишту ће се 
наставити вршњачка едукација ученика у циљу побољшања и промоције рециклаже. 

- 08.10.2021 обележен је Дан животиња. Том приликом ученици шестог разреда су 
направили мултимедијалну презентацију о кућним љубимцима. 

- 16.10.2021 обележен је Дан правилне исхране. Ученици седмих разреда су направили 
презентације на тему Правилна исхрана и Болести изазване неправилном исхраном. 
Због епидемиолошке ситуације радионице са ученицима нижих разреда нису одржане 
већ су презентације прослеђене учетељицама првог разреда које су их затим 
презентовале ученицима. 

- Веће разредне наставе је током октобра месеца реализовало заједнички пројекат – 
Живимо здраво. Радови ученика су изложени на паноима у холу школе. 
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- Од 08-15.11.2021 одржан је дванаести по реду Међународни фестивал зелене културе  
“ Green fest “. Сви ученици заинтересовани за животну средину, екологију, климатске 
промене, одрживи развој и сродне теме имали су прилику да он лине погледају 7 
дугометражних и 34 филма средњег метра, 5 панел дискусија и једну виртуелну 
изложбу. 

- У новембру је обележен Светски дан екологије. Ученици седмих разреда су направили 
презентације којима су обележили 03.новембар Светски дан чистог ваздуха , 
17.новембар Светски дан еколошких покрета и 29. новембар Дан борбе против 
трговине крзном. Презентације су прослеђене ученицима нижих разреда као и 
ученицима који похађају Биолошку секцију. 

- Планирана посета Сајму екологије је одложена због планиране епидемиолошке 
ситуације и није могла да се реализује на начин како је планирано. 

- 01.12.2021 обележен је Светски дан борбе против СИДЕ. Ученици осмих разреда су 
представили своје презентације и тако едуковали ученике нижих разреда о значају 
превененције у борби против СИДЕ али и других заразних болести. 

- 15.12.2021 наставница биологије Весна Сретић је са ученицима петог разреда у 
школском дворишту поставила хранилице и кућице за птице. Циљ пројекта је да се 
птицама станарицама током зиме обезбеди склониште и храна. 

- У складу са прописаним епидемиолошким мерама , ученици нижих разреда су 
обележили Фестивал науке у оквиру својих одељења кроз различите радионице и 
експерименте. Пројекат је одржан у периоду од 13.12 до 20.12.2021. 

- Ученици виших разреда су на часовима биологије имали прилику да гледају он лине 
Фестивал науке. Садржај је био бесплатан у циљу промовисања науке са великим 
бројем занимљивих експеримената, видео серијалима, научним изазовима  и 
интерактивним игрицама. 

- Хуманитарна акција “Срце Синђелића “ због епидемиолошке ситуације није 
реализована ни ове школске године.  

- 24.02.2022 реализован је пројекат “ Засади дрво “ под називом “Четири годишња доба 
“. Министарство просвете, науке и технолошког развоја је у циљу реализације пројекта , 
нашој школи ( као и свим осталим школама у Србији) донирало по две саднице Белог 
бора које су ученици првог разреда засадили у школском дворишту. Циљ пројекта је да 
се подигне степен информисаности и образовања деце и ученика о значају очувања 
животне средине, садњи садница и њиховом одржавању. 

- Пројекат “ Заступајмо природу “ који реализује Секретаријат за заштиту животне 
средине града Београда и Центар за одрживи развој и безбедност саобраћаја , 
реализован је у септембру септембру са ученицима седмог разреда и наставницом 
биологије Јеленом Николић. Део пројекта подразумева и акцију озелењавања 
школског дворишта ( волонтерска акција под називом  “ Растимо заједно “ са 
ученицима првог разреда је реализована 24.02.2022. Посађене су две грчке тује са 
ученицима првог разреда.).  
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- 25.02.2022 наставница биологије Весна Сретић је са ученицима одељења 6-3 засадила 
садницу чемпреса. Садницу је одељење 6-3 добило као награду за највише сакупљену 
количину старе хартије. 

- 08.03.2022 ученица Лена Буквић је са наставницом Весном Сретић посадила шест 
експерименталних биљака у оквиру пројекта “Утицај киселих киша на четинаре”. Након 
третирања поменутих садница раствором киселине, исте саднице су покушали да 
ревитализују сађењем у школском дворишту. Овај пројекат је истовремено био и 
истраживачки рад који је обухваћен планом Тима за заштиту животне средине : Утицај 
околине на уређеност школског дворишта.Том приликом су  посађене  две смрче, два 
чемпреса и две клеке. 

- 08.03.2022 ученици одељања 3/2 су са учитељицом Јадранком Данојлић као поклон 
мамама за Осми март правили букмаркере од рециклажног картона. 

- 22.03.2022 обећежен је Светски дан вода .Са ученицима виших разреда на редовном 
часу биологије говорило о значају воде као основном ресурсу живота. 

- Учитељица Јадранка Данојлић је са учницима одељења 3/2  25.03.2022 спровела акцију 
чишћења школског дворишта. Том приликом је сакупљен и велики број пластичних 
флаша и лименки које су ученици одлагали у контејнере за рециклажу. 

- 26.03.2022 Обележен је Сат за планету ( највећа светска глобална акција). Акција се 
одржава сваке године последње суботе у марту симболичним гашењем светла на један 
сат ( од 20:30 до 21:30). 

- 22.04.2022 обележен је Дан планете Земље.Ученици су  у оквиру биолошке секције и на 
часовима биологије одгледали кратак филм о планети Земљи. 

- Школски пројекат Сајам туризма који је планиран у априлу месецу није реализован. 
Услед великог броја нових пројеката који су започети а неки и реализовани у другом 
полугодишту , пројекат Сајам туризма је замењен новим пројектима. 

- 11.05.2022 ученици четвртог разреда су посадили семена бора. У питању је пројекат 
“Добродошлица за ђаке прваке”. Ученици су посадили по два семена ( од 200 семена 
колико смо добили у оквиру пројекта). Пројекат се реализује у сарадњи са Педагошким 
и Шумарским факултетом .О садницама ће следеће школске године бринути прваци. 

- 20.05.2022 одржана је Конференција у оквиру пројекта” Еколошко вршњачко 
оснаживање “( ЕВО). Едукација ученика и наставника звездарских школа у оквиру 
пројекта Еколошко вршњачко оснаживање који реализује Центар за одрживи развој и 
безбедност саобраћаја одржана је у згради Општине Звездара. 

- Током едукације ученици су представили досадашње пројекте у области одрживог 
развоја и заштите животне средине. 

- Ученице седмог разреда су се са наставницом биологије Јеленом Николић представиле 
кратким филмом који је представио све активности наше школе које су спроведене 
током школске године у циљу заштите и очувања животне средине. Неке од активности 
се континуирано спроведе током читаве године. 
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- Сличан пројекат у виду краће презентације представљен је и 31.05.2022 на приредби 
поводом Дана школе. 

- 27.05.2022 наставница биологије Весна Сретић је са ученицима на часу биолошке 
секције засадила семе црног бора ( бонсаи).Семена црног бора су такође дедо 
донације у оквиру пројекат “Две маме”. 

- Међународни дан биодиверзитета је обележен 22.05.2022 на часовима биологије и у 
оквиру биолошке секције. 

- У другом полугодишту  се наставиља вршњачка едукација ученика у циљу побољшања 
и промоције рециклаже. 

- Дан заштите животне средине (05.06.2022) обележен је са ученицима седмог разреда 
на часу биологије у оквиру теме Живот у екосистему. 

- У оквиру Тима за заштиту животне средине и биолошке секције у наредној школској 
години је планирано прављење листењака (природног ђубрива) и гајење бонасаи 
стабала. 

- Напомена: на састанку Тима је предложен и једногласно усвојен план Тима за заштиту 
животне средине за школску 2022-2023 годину. 

 

20.06.2022.година      Руководилац тима:  

Јелена Николић 
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Тим за заштиту ученика од насиља,  

злостављања и занемаривања 

 

У току школске 2021/22. год. Тим је реализовао 10 састанака и реаговао на вербалне и 
физичке    сукобе међу вршњацима. Најчешће ситуације којима се Тим бавио су биле 
вређање, говорење ружних речи, гурање и ударање међу вршњацима. Тим је разматрао 
Састанцима тима поред сталних чланова  присуствовали су  одељењске старешине ученика 
који су били учесници различитих сукоба. У односу на претходне године Тим се суочавао са 
већим бројем пријава насилног понашања. Највероватнији узрок томе је  што су ученици две 
године, током пандемије у школу ишли или онлине или  подељени у групе  и  тада су 
поштовали другачија много рестриктивнија правила која им нису дозвољавала да се друже и 
проводе време у већим групама. Састанци су увек били садржајни, испланирани, 
конструктивни, поткрепљени одабраним садржајем у циљу испуњавања постављених 
циљева, доношењу превентивних мера како би се сукоби разрешили и како би вршњаци 
развили толеранцију, уважавање, другарске односе Тим се углавном бавио насиљем другог 
нивоа. Тим је три пута укључио и спољну заштитну мрежу (Школску управу, социјалну службу 
и полицију), у  једном случају се радило о пријави родитеља, а у другом је у питању био трећи 
ниво насиља, а у трећем случају се радило о трећем нивоу насиља који се десио ван школе. 
Дискутовано и о случајевима првог нивоа насиља и у тим случајевима се највише радило на 
мерама превенције. Тим континуирано остварује одличну сарадњу са Групом за образовање 
мањина социјалну инкузију и заштиту од насиља Министарства просвете. Тим је учествовао у 
планирању васпитно појачаног рада. Тим је закључио да појачан васпитни рад у већини 
случајева даје резултате, али у два случаја и поред спроведених мера није дошло до значајног 
побољшања понашања ученика. 

Радионице које се спроводе у склопу мера заштите или мера безедности доприносе 
превенцији даљих сукоба и освешћивању осталих ученика. Ефекти самих радионица кад је у 
питању спречавање даљег вршења насиља од стране ученика који су у појачаном васпитном 
раду се не може изоловано посматрати. 

Све мере Тима су се спроводиле без већих тешкоћа. 

Тим је учествовао у осмишљавању мера друшвеног корисног рада и појачаног васпитног рада. 
По извештајима разредних старешина појачан васпитни рад и друштвено корисни рад се 
спроводе по утврђеном плану. 

Активности програма реализовале су се и кроз програме социјалне  заштите, програма 
корективно-васпитног рада, унапређења васпитног рада, сарадње са породицом. Већина 
активности које су подразумевале рад у већим групама нису реализоване по плану услед 
епидемиолошких мера. 

- Држање предавања о  превенцији заразних болести Хив и Сида; 

- Обележена је Дечја недеља   

- Попуњавање листа о пријави насиља  

- Постављање плаката с правилима понашања, саветима за ненасилну комуникацију  по 
учионицама и/или ходницима школе 
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- Реализација радионица у оквиру пројекта “Mind Up“ чији један од основних циљава и 
јесте превенција вршњачког насиља 

- Предавања на тему електронског и вршњачког насиља у старијим разредима. 

- Одржано је 7 радионица са 10 породица у оквиру пројекта «Оснаживање породице» 

- Наставици су прошли обуке на порталу «Чувам те» 
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Тим за професионалну оријентацију 

ЗА ПЕРИОД 0Д 1.9.2021.ДО 1.7.2022. 

(Одржано је 6. састанка тима.) 

 

Станика Брашњевић (руководилац), 

ЧЛАНОВИ ТИМА: 

Биљана Нешковић (директо),  

Данијела Пејчиновић (педагог),  

Тереза Моловчек (психолог),  

и разредне старешине осмог разреда Радославка Лакићевић-Копања, Стефан Поповић, Стева                       
, Сандра Кнежевић. 

 

23.8.2021. је одржан први састанак тима. Анализиран је план активности за школску годину и 
извршена расподела задужења и одређено тачни време реализације планираних активности. 
У прилогу су све планиране активности. 

 

Тема / 

активности 
Време 

Одговорна 

особа за 

активност 

Носиоци 

активности 

Очекивани 

исходи 

активности 

Начин праћења 

реализације 

- испитивање 

способности 

ученика осмог 

разреда тестом 

ТПИ или ТПО 

II Психолог 
Педагог и 

Психолог 

Ученици се 

професионално 

усмеравају 

Тестови, анализе 

-професионално 

информисање 

(предавања, 

видео 

презентације, 

гости 

предавачи) 

X, XI, 

XII 
Педагог 

Педагог и 

Психолог 

Ученици се 

професионално 

информишу и 

усмеравају 

Панои, ппт 

презентације, 

радионице 

- сарадња са 

гимназијама, 

средњим 

стручним 

XII-IV 
Педагог, 

Психолог 

Наставници у 

тиму за ПО 

Ученици се 

професионално 

усмеравају, 

информишу 

Панои, ппт 

презентације, 

радионице 
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школама  

- часови 

редовне, 

изборне наставе 

и одељењске 

заједнице  

IX-V Педагог 
Наставници 

у тиму за ПО 

Ученици се 

професионално 

информишу и 

усмеравају 

Панои, ппт 

презентације, 

радионице 

-проф. 

саветовање 
II-V Психолог 

Педагог и 

Психолог 

Ученици се 

професионално 

информишу и 

усмеравају 

Анализа уписа 

-посете РО и 

школама и 

предавања у 

нашој школи 

 

II-V Психолог 
Предметни 

наставници 

Ученици се 

професионално 

информишу и 

усмеравају 

Извештаји, 

фотографије, сајт 

-изложбе на 

тему ПО 
IX-V 

Наставник 

ликовне 

културе 

Наставници 

Ученици се 

професионално 

информишу и 

усмеравају 

Панои 

-школски лист V 

Наставник 

српског 

језика 

Наставници 

Ученици се 

професионално 

информишу и 

усмеравају 

Школски лист 

 

 

Укупно је одржано шест састанака тима.  Активности свих чланова тима су евидентирани у 
записницима са састанака тима.  У ес дневнику на часовима Одељенске заједнице су 
евидентиране активности разредних старешина. Педагог и психолог имају евидентиране 
активности тестирања ученика у својој педагошкој документацији. Пошто је постојала 
сарадња са тимом Самовредновање где је обављено анкетирање ученика и родитеља о 
обавештености ученика о професионалној орјентацији и помоћи која им се по том питању 
пружа евиденција постоји у записницима тог тима . 

Педагог и психолог су обавили  испитивање способности ученика осмог разреда тестом ТПИ и 
ТПО. На састанцима тима су изнели детаљне податке о броју ученика који тестирани о 
њоховој заинтересованости. Разредне старешине су редовно информисале ученике о свим 
информацијама битним за њихову професионалну орјентацију, посебним стручним школама, 
условима и времену уписа, начину тестирања. Путем презентација и посебних материјала 
ученици су редовно информисани од чланова тима о школама које су заинтересоване да се 
представе. Организоване су трибине, дељени флајеи појединих школа о условима и времену 
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уписа, могућностима које нуде у току школовања и по завршетку исте. На огласној табли 
предвиђеној за професионалну орјентацију ученика редовно су постављани материјали о 
средњим стручним школама и гимназијама. 

Ученици као и родитељи су  на родитељском састанку усмерени о начинима професионалне 
орјентације. Преко гугл учионице је прослеђен линк на коме се налазе  информације  за све 
стручне школе и гимназије, време и услови уписа.Понуђена је могућност да могу у својој 
школи обавити тестирање али су и усмерени на друге институције где то могу обавити.  

У сарадњи са тимом за Самовредновање обављено је анкетирање ученика родитеља о 
њиховој информисаности о професионалној орјентацији и колико су задовољни помоћи коју 
добијају од разредних старешина и школе. 

Наставник Ликовне културе у сарадњи са наставницима Технике и технологије као и 
разредним старешинама одрађена је радионица, Упознавање са средњим стручним школама 
које врше пријем ученика у средњу школу у наредној школској годими. Ученици су упознати 
са смеровима, броју бодова неопходним за упис жељене школе, као и начину попуњавања 
листе жеља за упис у средње школе. Одрађена је изложба на паноима у холу школе о 
гимназијама у Београду , на којима су истакнути сви неопходни подаци од локације, мејл 
адресе, телефона, броју одељења који уписују.  

Наставници Српског језика су на часовима секције и у  школском часопису истакли најбитније 
информације које се односе на професионалну орјентацију. Наставник Информатике је 
редовно на сајту школе постављао све важне информације везане за упис ученика осмог 
разреда у средље, школе. Сви ученици су  били упознати  са могућношћу да се у сваком 
тренутку могу обратити разредним старешинама као и осталим члановима тима по свим 
питањима за која су заинтересована а односе се на професионалну орјентацију. 

 

 1.7.2022.         Руководилац тима  

Станика Брашњевић 
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Тим за школски спорт и слободне спортске активности 

ИЗВЕШТАЈ ЗА школску 2021/22. годину 

 

ЧЛАНОВИ ТИМА: 

Кристина Павловић-Рајковић 

Александар Илић 

Миломир Петровић 

Стеван Роксандић 

Невена Манојловић 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ ПО МЕСЕЦИМА И НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТОРИ МЕСЕЦ 

*Окупљање Тима за школски спорт и представљање 
плана за следећу годину 
*Подела задужења 
*Раматрање опремљености спортским реквизитима 
*Пројектна настава –ОРИЈЕНТИРИНГ,5. И 6. Разред-
план рада 

Кристина Павловић-Рајковић 
Александар Илић 
Миломир Петровић 
Стеван Роксандић 
Невена Манојловић 
  

  
Август 

*Спортска такмичења-подела 
задужења(кошарка,одбојка,пливање) 
*Организација секција-подела задужења и 
термини(Александар Илић-рукометна секција,млађи 
разреди-корективна гимнастика) 
*Почетак пројекта-ОРИЈЕНТИРИНГ 

Кристина Павловић-Рајковић 
Александар Илић 
Миломир Петровић 
Стеван Роксандић 
Невена Манојловић 

  
септембар 

*Реализација Недеље спорта-договор 
*Припрема ученика за учешће у јесењем кросу 
*Такмичења-футсал,Брзином до звезда(млађи 
разреди) 
*Екипе за такмичења у млађим разредима-припреме 
за Мале Олимпијске игре 
*Новогодишња такмичења-надвлачење 
конопца,између две ватре,одбојка,фудбал 

Кристина Павловић-Рајковић 
Александар Илић 
Миломир Петровић 
Стеван Роксандић 
Невена Манојловић 

  
Октобар 
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*Спортска такмичења у организацији –Школски спорт 
*Сумирање рада 
*Разматрање резултата рада у првом полугодишту 
  

Кристина Павловић-Рајковић 
Александар Илић 
Миломир Петровић 
Стеван Роксандић 
Невена Манојловић  

  
  
 децембар 
  
  

*Припреме за пролећни крос 
*Припреме за градски маратон,заинтересовани 
ученици 

Кристина Павловић-Рајковић 
Александар Илић 
Миломир Петровић 
Стеван Роксандић 
Невена Манојловић  

Фебруар 

*Организација пролећног кроса 
*Спортска такмичења 
*Београдски маратон-учешће 

Кристина Павловић-Рајковић 
Александар Илић 
Миломир Петровић 
Стеван Роксандић 
Невена Манојловић 

Март 

*Резимирање успеха у 1. И 2. Полугодишту,паралела и 
напредак 
*Недеља спорта-организација 
*Оријентиринг-пројектна настава 

Кристина Павловић-Рајковић 
Александар Илић 
Миломир Петровић 
Стеван Роксандић 
Невена Манојловић 

Мај 

*Такмичења за крај школске године-надвлачење 
конопца,између две ватре,одбојка,фудбал 
*Годишњи извештаји-рад тима,секција,успеси са 
такмичења 
*Анализиран је рад у школској години 
*Избор руководиоца и чланова тима за следећу 
годину: 
-Руководилац тима остаје Кристина Павловић-
Рајковић,као и остали чланови-Александар Илић 
Миломир Петровић 
Стеван Роксандић 
Невена Манојловић 
*Предлог плана рада за следећу годину: 
Представљен је предлог плана рада за следећу годину 
и једногласно усвојен. 

Кристина Павловић-Рајковић 
Александар Илић 
Миломир Петровић 
Стеван Роксандић 
Невена Манојловић 

Јун 

 

ДАТУМ И ПОТПИС РУКОВОДИОЦА ТИМА: 

4.7.2022. године      Кристина Павловић-Рајковић 
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XV   ИЗВЕШТАЈ О  

САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ШKOЛE 

Анализа упитника  

ОБЛАСТ САМОВРЕДНОВАЊА  4. – ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Подручје вредновања 4.1. - У школи функционише систем пружања подршке 
свим ученицима. 

 

Циљ анкете је да покаже присуство следећих показатеља: 

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу. 

4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке ученицима. 

4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимаjу се мере подршке ученицима. 

 

Анкета је рађена у децембру 2021. онлајн, преко Гугл упитника. 

Испитано је 156 ученика и 39 наставника. 

Анкета садржи 20 питања по принципу вишеструког избора. 

Анкета је рађена упоредо, за наставнике који су активно укључени у наставни процес* и ученике од 5-

8. разреда. У наставку су паралелно приказани графикони са резултатима анкете за обе групе 

испитаника како би се омогућило лакше поређење и уочавање поклапања и одступања. На основу 

њих је урађена квалитативна анализа која ће бити извор података за самовредновање горенаведених 

показатеља. 

 

*Нису обухваћени наставници у боравку, на замени, управа и стручни сарадници. 

 
Упитник за ученике Упитник за наставнике 
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ЗАКЉУЧАК: 

На основу упоредне анализе података добијених анкетирањем ученика и наставника могу се 
извући веома вредни закључци, који треба да представљају смернице за побољшање ових 
показатеља самовредновања у наредном периоду. Код већег броја питања постоји знатно 
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поклапање у одговорима ученика и наставника. Посебна пажња у анализи је посвећена оним 
питањима у којима постоје знатна, видљива неслагања у одговорима, што указује на 
проблеме и недостатке које треба решити. 

Питање 1: 84,6% наставника тврди да подстичу успешније ученике да помажу онима који 
слабије напредују. Исту ту тврдњу је означило као тачно само 54,5% ученика. Требало би 
подстицати наставнике да чешће примењују кооперативно учење у настави како би 
ученици осетили већи степен вршњачке подршке у учењу и напредовању. 

Питање 2: 87,2% наставника тврди да прилагођава наставни материјал индивидуалним 
карактеристикама ученика, док се само 45,5% ученика слаже са тврдњом да успешнији и 
мање успешни ученици добијају различите задатке. Требало би подстицати и обучавати 
наставнике да чешће примењују диференциране и индивидуализоване наставне 
материјале. 

Питање 3: Чак 94,9% наставника тврди да подучава своје ђаке различитим техникама учења, 
док се само 57,7% ученика слаже са тврдњом да их у школи уче како да уче. Требало би 
организовати стручно усавршавање наставника по питању познавања и примене 
различитих техника учења, које би они преносили својим ученицима. 

Питање 4: Тврдња да наставници подстичу ученике који спорије напредују да посећују часове 
допунске наставе у већој је корелацији код обе групе испитаника (потврдан одговор је дало 
94,2% ученика и 89,7% наставника), што значи да је овај показатељ у великој мери присутан. 

Питање 5: Тврдња да наставници подстичу талентоване ученике да се укључе у различите 
посебне облике рада ван редовне наставе такође је у великој корелацији између ученика и 
наставника (потврдан одговор је дало 94,9% ученика и 97,4% наставника), што значи да је овај 
показатељ у великој мери присутан. 

Питање 6: Потврдан одговор на питање да ли су термини одржавања допунске, додатне 
наставе и секција јасно истакнути и да ли наставници подсећају ученике на њих дало је 85,3% 
ученика и 89,7% наставника, што је велики степен корелације, али постоји простор да се 
информисаност ученика побољша. 

Питање 7: Изјава ученика да им је на часовима досадно и изјава наставника да се труде да 
ученицима никад није досадно дала су највећи раскорак у одговорима. Док је 94,8% 
наставника изјавило да се труди да све или већину својих часова учини занимљивим својим 
ђацима, чак 36,5% ученика је изјавило да им је досадно на свим или на већини часова. 
Највећи проценат испитаних ученика (57,7%) изјавило је да им је досадно повремено, на 
часовима појединих предмета. Наставнике би требало обучавати да у већем степену 
прилагођавају садржаје, технике, методе и наставна средства интересовањима и стиловима 
учења ученика како би учење учинили лакшим и занимљивијим. 

Питање 8: Проценат потврдног одговора на тврдњу да се у школи ученици подучавају да 
самостално процењују своје напредовање и остварене резултате је велики у обе групе 
(92,9%ученика и 84,6% наставника), што доводи до закључка да је овај параметар веома 
присутан. 

Питање 9: Изјава да се ток часа прилагођава ученицима који раде различитим темпом, 
односно да ученици могу да раде брзином која им одговара дала је сличне резултате у 
сегменту да се то дешава на свим часовима (28,2%ученика и 23,1% наставника). Што се тиче 
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осталих сегмената, они су обрнуто пропорционални. Док 64,1% наставника тврди да 
диференцирани темпо рада примењује на већини својих часова, то исто мисли 34,6% ученика. 
12,8% наставника тврди да то ради само повремено, а ниједан наставник није изјавио да то 
никада не ради. С друге стране, 24,4% ученика тврди да се то дешава повремено, а чак 12,8% 
да немају уопште могућност прилагођавања темпа рада на часу својим могућностима. 
Наставнике би требало подстицати да буду флексибилнији у погледу диференцијације 
темпа рада ученика на часу сходно њиховим могућностима. 

Питање 10: Тврдња да се ученици редовно упућују на коришћење додатних извора знања 
осим уџбеника је у потпуној корелацији између две групе испитаника (61,5% ученика и 
наставника сматра да је ово присутно). Наставници би требало чешће да упућују ученике да 
користе и друге изворе знања осим уџбеника приликом учења. 

Питање 11: Велика разлика у одговорима на питање да ли ученици који имају проблема у 
учењу од наставника, када им се обрате, добијају савет како да проблеме превазиђу.  
Наставници су на њега дали једногласан одговор „да“, али је тако одговорило само 57,7% 
ученика. Требало би код наставника развијати већу приступачност и спремност да се 
посвете решавању проблема у учењу на које им ученици указују, али и спремност и 
слободу ученика да им се обрате. 

Питање 12: На тврдњу да се успеси ученика објављују и да су упознати са њима потврдно је 
одговорило 97,4% наставника и 84% ученика. Требало би укључити ученике у проналажење 
нових начина обавештавања о успесима ученика како би њихова информисаност била боља. 

Питање 13: 97,4% наставника је изјавило да охрабрује ученике да верују у своја знања и 
способности, док је то потврдило 70,5% ученика. Наставници би требало чешће да користе 
прилику да охрабрују ученике да верују у своја знања и способности. Организација 
предавања и радионица на ову тему такође би побољшале вредности овог параметра. 

Питање 14: 97,4% наставника тврди да сваку своју оцену одмах и јасно образложи ученику. 
85,5% ученика тврди да то важи за све или за већину наставника, 12,2% да то примењују само 
неки наставници, а 2,3% да то не ради ниједан наставник. Корелација и проценат присутности 
овог параметра су веома добри, али увек има простора за побољшања. 

Питање 15: Сви наставници тврде да после сваке провере знања упућују ученике у садржаје 
које су савладали/нису савладали и шта треба да допуне/поправе. 84,7% ученика да сматра 
сви или већина наставника дају повратну информацију о напредовању и савет за даљи рад 
након провере знања. Требало би наставити са едукацијом наставника за формативно 
оцењивање, како би сваки ученик добио јасне смернице за даљи рад. 

Питање 16: На тврдњу да се приликом оцењивања, осим знања, узимају у обзир 
индивидуалне карактеристике, услови у породици, здравствено стање ученика, труд и 
напредовање у односу на претходни период, потврдно је одговорило од 74,4-82,1% 
наставника. 68,6% ученика сматра ову тврдњу тачном, а чак 10,3% да оваква врста 
флексибилности критеријума уопште не постоји. Требало би усагласити критеријуме 
оцењивања на нивоу разреда и стручних већа, уз напомене шта све може утицати на оцену, 
а такође и ученицима увек образложити евентуална одступања. 

Питање 17: 97,4% наставника тврди да често користи похвалу за мотивацију ученика, док 
само 57,7% ученика сматра да то чине скоро сви или већина наставника, а 37,2% да то чине 
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само неки наставници. Наставнике треба подстицати да хвале сваки, и најмањи, напредак и 
труд ученика, како би се осетили мотивисаним за даљи рад. 

Питање 18: На тврдњу да је ученицима дозвољено да у току часа дају свој пример/коментар и 
поставе питање наставнику да разјасни нејасноће наставници су 100% потврдно одговорили. 
83,3% ученика је изјавило да им то дозвољавају скоро сви или већина наставника, 13,5% да то 
чине само неки наставници и 3,2% да им то уопште није дозвољено. Требало би подстицати 
питања и коментаре ученика која доприносе учењу, креативности и динамици часа, 
показују заинтересованост и иницијативу ученика. 

Питање 19: На изјаву да наставници подстичу ученике да повезују градиво из различитих 
предмета, 97,4% наставника је одговорило потврдно, док је само 57,7% ученика одговорило 
да то чине скоро сви или већина наставника, 35,3% да то чини само неколико наставника и 7% 
да то не чини нико од наставника. Потребно је на часовима чешће подстицати ученике да 
повезују знања и вештине стечене из различитих области и предмета. 

Питање 20: На тврдњу да су исходи јасно истакнути на почетку сваког часа потврдно је 
одговорило 94,9% наставника. 77,6% ученика сматра да то чине скоро сви или већина 
наставника, 16% само неколико наставника и 6,4% да то уопште не раде. Наставници би 
требало јасно да истакну исходе на почетку сваког свог часа, тако да сваки ученик има јасну 
представу о томе шта би требало да зна и уме на крају часа. 

Упоредна анализа упитника показала је присуство свих показатеља у већој или мањој мери. 
Резултати ће бити достављени Школском тиму за праћење квалитета рада установе, управи 
школе, Ученичком парламенту како би се предузели кораци за отклањање уочених 
мањкавости и унапредило пружање подршке ученицима у учењу и владњу. 
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4.2. Подручје вредновања:  
У школи се подстиче лични, професионални и социjални развоj ученика. 

Показатељи: 

4.2.1.У школи се организуjу програми/активности за развиjање социjалних вештина 
(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникациjа…). 

4.2.2 На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и интересовања 
ученика, школа утврђуjе понуду ваннаставних активности. 

4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове околине 
и одрживи развоj. 

4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални развоj 
ученика, односно кариjерно вођење и саветовање. 

 

ЧЕК ЛИСТА о постојању документације/евиденције у школи 

ДОКУМЕНТАЦИЈА/ЕВИДЕНЦИЈА ДА (Навести извор доказа) НЕ 

Програм личног и социјалног развоја ученика на 

основу снимања потреба 

Годишњи план рада школе (у даљем тексту 

ГПРШ) и Посебни програми у Годишњем 

плану рада 

 

Евиденција о праћењу социјалног развоја 

ученика 

Ес дневник, ГПРШ, Записник и изавештај Тима 

за социјалну и заштиту  ученика 
 

Евиденција о реализованим акцијама за 

подстицање позитивне социјалне климе у школи 

(толеранција, поштовање, подршка, сарадња…) 

 Часови ЧОС-а (записници у Ес дневнику), 

Посебни програми у Годишњем плану рада 
 

Програм упознавања ученика с Декларацијом 

УН о правима детата (Повељом дечјих права) 

ЧОС - записници и часови Грађанског 

васпитања 
 

Евиденција о укључивању ученика у процес 

доношења одлука преко представника у 

ученичким организацијама (ученички парламент 

и сл.) 

Записници Школског одбора и Ученичког 

парламента 
 

Евиденција о испитивању интересовања ученика 

за ваннаставне активности 
Анкете психолога   
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Евиденција о укључености ученика у 

ваннаставне активности 
Извештаји о раду секција и Ес дневник  

Евиденција о промовисању акција и активности 

на иницијативу ученика 

 Записници и извештаји Ученичког 

парламента и интернет страница школе 
 

Пано / брошура / страница на школском сајту са 

информацијама о ваннаставним активностима 
 Интернет страница школе, ГПРШ  

Програми школских приредби, манифестација и 

сл. 

ГПРШ, План,записник и извештај Тима за 

културну и јавну делатност школе, интернет 

страница школе 

 

Програм заштите животне средине 
 План рада Тима за заштиту животне средине 

и Биолошке секције ,ЧОС 
 

Евиденција о реализованим акцијама за заштиту 

животне средине и одрживи развој  

Записник и извештај Тима за заштиту животне 

средине, Биолошке секције и ЧОС-а у Ес 

дневнику 

 

Програм здравствене заштите ученика 

План рада Тима за социјалну и здравствену  

заштиту ученика, Тима за сарадњу са 

породицом и Тима за школски спорт 

 ученика заштиту ученика и 

 

Евиденција о сарадњи школе са установама 

здравствене заштите ученика 

Записник и извештај Тима за социјалну и 

заштиту здравствену, Тима за сарадњу са 

породицом и Тима за школски спорт 

 

Програм промовисања здравих стилова живота 
План рада: Тима за социјалну и здрав. 

заштиту, Тима за школски спорт-спортске 

секције, Биолошке секције и ЧОС-а 

 

Евиденција о реализованим активностима и 

манифестацијама које промовишу здраве 

стилове живота 

Извештаји тимова и секције у Гугл учионици и 

записници у Ес дневнику 
 

Програм професионалне оријентације 
План рада Тима за професионалну 

оријентацију 
 

Евиденција реализованих активности на пољу 

професионалне оријентације 

Записник и извештај Тима за професионалну 

оријентацију 
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Евиденција реализоване сарадње са 

стручњацима за професионалу оријентацију 

Записник и извештај Тима за професионалну 

оријентацију 
 

Евиденција остварених непосредних контаката и 

разговора/саветовања са ученицима и 

родитељима 

Ес дневник и записници родитељских 

састанака и посета 
 

Евиденција остварене сарадње са 

представницима из разних области занатства и 

индустрије 

  НЕ 

Евиденција остварене сарадње са 

представницима средњих/виших и високих 

школа 

Извештај Тима за професионалну 

оријентацију  
 

Евиденција остварене сарадње са тржиштем 

рада 
  НЕ 

Програм обуке и информисања 

наставника/стручних сарадника задужених за 

професионалну оријентацију 

План рада Тима за  професионални развој и 

стручно усавршавање(записник и извештај) 
 

Материјал на тему професионалне оријентације 

(књиге, брошуре...) 

Извештај Тима за професионалну 

оријентацију 
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ОБЛАСТ САМОВРЕДНОВАЊА 4 – ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

АНАЛИЗА УПИТНИКА  

 

Подручје вредновања 4.2. - У школи се подстиче лични, професионални и социjални развоj 
ученика. 

Циљ анкете је да покаже присуство следећих показатеља: 

4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални развоj 
ученика, односно кариjерно вођење и саветовање. 

Анкета је рађена у мају-јуну 2022. године. Ученици свих одељења осмог разреда су 
попуњавали анкету на часовима ОЗ, а родитељи непосредно, на родитељском састанку. 

Испитано је укупно 79 ученика и 68 родитеља ученика из свих одељења осмог разреда. 

Анкета за ученике садржи 8, а за родитеље 6 питања по принципу вишеструког избора 
(градација). 

У наставку је приказана квантитативна анализа анкете за обе групе испитаника са 
графиконима, као и квалитативна анализа података која ће бити извор података за 
самовредновање показатеља 4.2.4. 
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Упитник за ученике - квантитативна и квалитативна анализа 

1) У школи нас кроз разговоре информишу о 
могућностима наставка школовања или запослења. 

 

43% се потпуно сложило са овом 
тврдњом, 37% се углавном сложило, 
11% се делимично сложило, 4% се 
углавном није сложило и 5% се уопште 
није сложило. 

Како се 80% испитаника потпуно или 
углавном сложило са тврдњом, може 
се закључити да се у школи са 
ученицима воде разговори на тему 
могућности наставка школовања и 
запослења. 

2) У школи су нам на располагању информативни 
материјали о даљим облицима школовања и 
могућностима запошљавања. 

 

43% се потпуно сложило са овом 
тврдњом, 28% се углавном сложило, 
15% се делимично сложило, 6% се 
углавном није сложило и 8% се уопште 
није сложило. 

Како се 71% испитаника потпуно или 
углавном сложило са тврдњом, може 
се закључити да су у школи на 
располагању информативни 
материјали о даљим облицима 
школовања и могућностима 
запошљавања. Такође, постоји 
простор да се побољша овај вид 
информисања ученика тако да уз 
подсећање одељењских старешина 
сви ученици знају где могу такву врсту 
материјала (огласна табла у холу и 
школски сајт). 
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3) Наставници нас подстичу да тражимо допунске 
информације у вези са даљим школовањем. 

 

42% се потпуно сложило са овом 
тврдњом, 30% се углавном сложило, 
17% се делимично сложило, 6% се 
углавном није сложило и 5% се уопште 
није сложило. 

Како се 72% испитаника потпуно или 
углавном сложило са тврдњом, може 
се закључити да наставници у школи 
подстичу ученике да траже допунске 
информације у вези са даљим 
школовањем. Такође, постоји простор 
да се побољша овај вид рада са 
ученицима. Осим одељењских 
старешина, требало би и да 
предметни наставници, у оквиру 
својих предмета, дају информације 
везане за наставак школовања које ће 
их довести до жељеног занимања. 

4) У школи могу добити савете у вези избора 
школе/занимања. 

 

46% се потпуно сложило са овом 
тврдњом, 35% се углавном сложило, 
10% се делимично сложило, 6% се 
углавном није сложило и 3% се уопште 
није сложило. 

Како се 81% испитаника потпуно или 
углавном сложило са тврдњом, може 
се закључити да је школа место где 
ученици могу добити савете у вези са 
избором средње школе и будућег 
занимања. 
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5) Наставници истичу потребу перманентног (сталног) 
образовања. 

 

41% се потпуно сложило са овом 
тврдњом, 35% се углавном сложило, 
10% се делимично сложило, 6% се 
углавном није сложило и 8% се уопште 
није сложило. 

Како се 76% испитаника потпуно или 
углавном сложило са тврдњом, може 
се закључити да предметни 
наставници у великој мери истичу 
потребу перманентног образовања. 
Такође, нешто већи број испитаника 
(14%) се углавном или уопште није 
сложило са овом тврдњом, што 
оставља простора да се том питању 
посвети већа пажња. 

6) Наставници ми помажу да проценим сопствене 
способности, знања и умећа за наставак школовања 
или запослење. 

 

38% се потпуно сложило са овом 
тврдњом, 24% се углавном сложило, 
20% се делимично сложило, 12% се 
углавном није сложило и 6% се уопште 
није сложило. 

Како се 72% испитаника потпуно или 
углавном сложило са тврдњом, може 
се закључити да предметни 
наставници подстичу ученике да 
процењују сопствене способности и 
умећа за наставак школовања или 
запослење. Такође, нешто већи број 
испитаника (18%) се углавном или 
уопште није сложило са овом 
тврдњом, што значи да би требало 
едуковати наставнике и ученике о 
методама самопроцене и радити на 
примени тих знања у пракси. 
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7) Информације у вези са професионалном 
оријентацијом које добијамо у школи су прецизне, 
јасне и актуелне. 

 

 

35% се потпуно сложило са овом 
тврдњом, 33% се углавном сложило, 
18% се делимично сложило, 5% се 
углавном није сложило и 9% се уопште 
није сложило. 

Како се 68% испитаника потпуно или 
углавном сложило са тврдњом, може 
се закључити да су информације у 
вези са професионалном 
оријентацијом које ученици добијају у 
школи недовољно прецизне, јасне и 
актуелне, те да се систем 
информисања мора унапредити. 
Требало би укључити Ученички 
парламент и Савет родитеља ради 
добијања корисних сугестија које би 
томе допринеле и применити их у 
пракси у наредном периоду. 

 

8) Задовољан/на сам квалитетом расположивих 
информација и саветовањима. 

 

 

39% се потпуно сложило са овом 
тврдњом, 34% се углавном сложило, 
15% се делимично сложило, 4% се 
углавном није сложило и 8% се уопште 
није сложило. 

Како се 73% испитаника потпуно или 
углавном сложило са тврдњом, може 
се закључити да су ученици у већој 
мери задовољни квалитетом 
расположивих информација и 
саветовањима. 
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Упитник за родитеље – квантитативна и квалитативна анализа 

1) Школа ми пружа помоћ у усмеравању 
професионалног развоја мог детета. 

 

47% се потпуно сложило са овом 
тврдњом, 32% се углавном сложило, 
16% се делимично сложило, 0% се 
углавном није сложило и 5% се уопште 
није сложило. 

Како се 79% испитаника потпуно или 
углавном сложило са тврдњом, може 
се закључити да школа у великој мери 
пружа помоћ родитељима у 
усмеравању професионалног развоја 
ученика. 

2) У школи се могу добити јасне и актуелне 
информације о наставку школовања и избору 
занимања. 

 

55% се потпуно сложило са овом 
тврдњом, 29% се углавном сложило, 
13% се делимично сложило, 0% се 
углавном није сложило и 3% се уопште 
није сложило. 

Како се 84% испитаника потпуно или 
углавном сложило са тврдњом, може 
се закључити да родитељи у школи 
могу добити јасне и актуелне 
информације о наставку школовања и 
избору занимања ученика. 

3) У школи су доступни информативни материјали у 
штампаном и електронском облику о наставку 
школовања и избору занимања. 

62% се потпуно сложило са овом 
тврдњом, 26% се углавном сложило, 
9% се делимично сложило, 0% се 
углавном није сложило и 3% се уопште 
није сложило. 

Како се 88% испитаника потпуно или 
углавном сложило са тврдњом, може 
се закључити да су у школи доступни 



ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНОСТИ  
ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ  

ЗА ШКОЛСКУ 2021-2022 

 

248 

 

ОШ „Стеван Синђелић“ 

 

информативни материјали у 
штампаном и електронском облику о 
наставку школовања и избору 
занимања ученика. 

4) Школа врши добру припрему ученика за доношење 
одлука које се тичу наставка школовања или избора 
занимања.

 

40% се потпуно сложило са овом 
тврдњом, 35% се углавном сложило, 
16% се делимично сложило, 7% се 
углавном није сложило и 2% се уопште 
није сложило. 

Како се 75% испитаника потпуно или 
углавном сложило са тврдњом, може 
се закључити да школа врши 
припрему ученика за доношење 
одлука које се тичу наставка 
школовања или избора занимања. 
Питање кореспондира са питањима 6 
и 7 за ученике, где је такође приметна 
потреба и простор за побољшање, пре 
свега кроз едукацију и мотивацију 
наставника. 

5) Школа пружа могућност учествовања у разним 
акцијама, као што су дани „отворених врата “у 
образовним установама, сусрети са представницима 
из разних области и сл. 

57% се потпуно сложило са овом 
тврдњом, 31% се углавном сложило, 
12% се делимично сложило, 0% се 
углавном није сложило и 0% се уопште 
није сложило. 

Како се 88% испитаника потпуно или 
углавном сложило са тврдњом, може 
се закључити да школа организује 
разне акцијама и да су те активности 
препознате као веома вредан извор 
информација на тему професионалног 
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развоја.  

 

6) Саветодавне активности школе у области 
професионалне оријентације су корисне за 
професионални развој мог детета. 

 

47% се потпуно сложило са овом 
тврдњом, 32% се углавном сложило, 
16% се делимично сложило, 2% се 
углавном није сложило и 3% се уопште 
није сложило. 

Како се 79% испитаника потпуно или 
углавном сложило са тврдњом, може 
се закључити да велики број 
родитеља сматра да су саветодавне 
активности школе  у области 
професионалне оријентације  у 
целини корисне за професионални 
развој ученика. 

 

 

  



ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНОСТИ  
ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ  

ЗА ШКОЛСКУ 2021-2022 

 

250 

 

ОШ „Стеван Синђелић“ 

ЗАКЉУЧАК: 

Квантитативна анализа указује на то да се кроз наставни рад и ваннаставне активности у 
школи подстиче професионални развоj ученика, односно ради на њиховом кариjерном 
вођењу и саветовању, тј. да је показатељ 4.2.4 присутан. 

Резултати упитника показују да се одговори ученика и родитеља у великој мери слажу у 
процени, чак и да су родитељи нешто боље проценили рад школе по питању професионалног 
развоја ученика. 

Анализа резултата може бити добар извор података и смерница у планирању рада школског 
тима за професионалну оријентацију и рада одељењских заједница за наредни период. 
Такође, резултати ће бити достављени Ђачком парламенту и Савету родитеља на разматрање 
и давање сугестија за побољшање професионалне оријентације и каријерног вођења и 
саветовања у наредном периоду. 
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4.3. Подручје вредновања:  
У школи се подстиче лични, професионални и социjални развоj ученика. 

Показатељи: 

4.3.1.  Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група. 

4.3.2.  Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група. 

4.3.3. У школи се примењуjе индивидуализовани приступ/индивидуални образовни 
планови за ученике из осетљивих група и ученике са изузетним способностима. 

4.3.4. У школи се организуjу компензаторни програми/активности за подршку учењу за 
ученике из осетљивих група. 

4.3.5. Школа има успостављене механизме за идентификациjу ученика са изузетним 
способностима и ствара услове за њихово напредовање (акцелерациjа; обогаћивање 
програма). 

4.3.6.  Школа сарађуjе са релевантним институциjама и поjединцима у подршци ученицима 
из осетљивих група и ученицима са изузетним способностима. 

 

ЧЕК ЛИСТА о постојању документације/евиденције у школи 

ДОКУМЕНТАЦИЈА/ЕВИДЕНЦИЈА ДА (Навести извор доказа) НЕ 

Политика једнакости је саставни део јавне 

документације школе (статут, школски 

програм, изјава о мисији…) 

У школи постоји неговање једнакости, 

доступност остваривања права на образовање 

и васпитање заснованом на 

социјалној правди и принципу једнаких шанси 

без дискриминације и то је истакнуто у статуту 

школе и налази се и у  школском програму. 

 

Постоје процедуре уписа везане за једнаке 

шансе (инклузивно учење) 

Приликом уписа у школу психолог процењује 

могућности и потребе ученика и у циљу 

лакшег и бољег постизања резултата оснажује 

родитеље и пружа информације на који начин 

помоћи детету. 

 

Документација о правима и одговорностима 

ученика је јавна и доступна (школски сајт, 

проспект, маркетиншки материјал…) 

Општим актом школе прописана су права и 

обавезе ученика. У оквиру одељењских 

заједница, старешина са ученицима саставља 

права и обавезе и истиче на видљивом месту у 

учионици. 
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Води се статистика о редовном похађању, 

напредовању, постигнућима, упису и 

кретањима ученика из осетљивих група 

Педагошки асистент, одељењски старешина, 

педагог, психолог и родитељ ученика 

заједничком сарадњом воде рачуна похађању, 

напредовању, постигнућима ученика. Бележи 

се у дневнику рада. 

 

Школски ресурси се прилагођавају 

потребама ученика и доступни су ученицима 

из осетљивих група (просторије, наставни 

материјал, обученост особља…) 

Школа на почетку године обезбеђује 

адаптиране уџбенике  за децу из осетљивих 

група. Сарађује са Тимом дефектолога ОШ 

,,Бошко Буха“,  општином и Школском 

управом. Уколико је потребно, ученици 

добијају и свакодневну помоћ асистента. 

 

Постоји документација која указује на 

начине на које се идентификују 

индивидуалне потребе учења (иницијално 

оцењивање, тестови, записници, протоколи 

посматрања…)  

У школи свако дете са индивидуалним 

потребама има своју фасциклу у којој се 

налази педагошки профил ученика, планови 

прилагођавања градива и евалуација планова. 

Ученицима се израђују посебни тестови у 

складу са њиховим могућностима. 

 

Постоји евиденција о индивидуалним 

програмима учења (документација везана за 

одобравање, индивидуални образовни 

планови, активности везане за евалуацију и 

ревизију…) 

Одељењски старешина заједно са СТИО 

израђује педагошки профил ученика. У досијеу 

ученика се налази сагласност родитеља, 

педагошки профил, индивидуални образовни 

планови, евалуација и ревизија ИОП-а. 

 

Постоји евиденција о праћењу напредовања 

ученика који раде по индивидуалним 

програмима  

Тромесечно/полугодишње праћење се налази 

у документацији ученика. 
 

Постоји документација која указује на 

праћење ефективности додатне подршке и 

планирања и прилагођавања садржаја и 

образовних стратегија актуелним потребама 

ученика 

На тромесечју/полугодишту се ради 

евалуација постигнутих успеха и чува се у 

ученичкој документацији. По потреби се врши 

ревидирање ИОП-а. 

 

Постоји план и јасне процедуре посматрања 

наставе и учења (планови и извештаји о 

посматрању на основу интерних и екстерних 

стандарда, самовредновање особља и 

размишљање о сопственој пракси) 

Постоји план и јасне процедуре посматрања 

наставе и учења. Интерна ревизија омогућава 

ефективност и побољшање рада, екстерна 

ревизија процењује постигнућа и 

напредовања; самопроцена 
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Постоје разрађени механизми 

идентификације даровитих ученика 

Бројне секције и додатна настава; врши се 

процесна идентификација која подразумева 

праћење интересовања детета, постигнућа 

током школовања; тестови посебних и 

специфичних способности; опажање и 

номинација од стране наставника, стручних 

сарадника; извештај родитеља, 

самооцењивањ на такмичењима 

 

У школи постоје разрађени начини за 

континуирано информисање ученика о 

могућностима, условима и процедурама 

бржег напредовања (акцелерација, 

обогаћени програм учења) 

У школи наставници пружају додатну подршку 

талентованим ученицима: акцелерација – 

убрзано излагање делова градива; обезбеђују 

се додатни, комплекснији садржаји (додатна 

настава, секције, самосталан истраживачки 

рад) 

 

Постоји евиденција о сарадњи са другим 

установама, локалном заједницом и 

појединцима у идентификацији/ 

остваривању посебних програма учења, 

намењених даровитим ученицима 

Школа сарађује са локалном заједницом, 

наставници похађају семинаре о раду са 

надареним и талентованим ученицима; 

учешће на домаћим и међународним 

такмичењима. 

 

Постоји евиденција о сарадњи са другим 

установама, локалном заједницом и 

појединцима у идентификацији/ 

остваривању посебних програма учења, 

намењених деци из осетљивих група 

Школа сарађује са ОШ ,,Бошко Буха“, 

локалном заједницом и организацијом ,,Дечје 

срце“. 

 

Школа прикупља податке о проходности и 

кретању ученика по завршетку школовања, 

анализира добијене податке и користи их 

као извор за стварање нових или 

побољшање постојећих процедура 

Сваке године се израђује графикон 

успешности полагања пријемног испита и 

уписа у жељену школу ученика, али не псотоји 

даља сарадња са средњим школама, осим 

уколико су ученици са индивидуалним 

способностима.   
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ОБЛАСТ САМОВРЕДНОВАЊА 4 – ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

АНАЛИЗА УПИТНИКА  

Подручје вредновања 4.3. - У школи се подстиче лични, професионални и социjални развоj ученика. 

 

 

Циљ анкете је да покаже присуство следећих показатеља: 

 

4.3.3. У школи се примењуjе индивидуализовани приступ/индивидуални образовни планови за 

ученике из осетљивих група и ученике са изузетним способностима. 

4.3.6.  Школа сарађуjе са релевантним институциjама и поjединцима у подршци ученицима из 

осетљивих група и ученицима са изузетним способностима. 

 

Анкета је рађена у јуну-јулу 2022. године, по завршетку школске године. Родитељи ученика који раде 

по индивидуалном плану образовања и васпитања, одговарали су на питања из анкете непосредно, на 

састанку тима за подршку детету.  

Испитано је укупно 14 родитеља ученика из свих одељења од 1-8.разреда. 

Анкета се састоји два сегмента (напредовање ученика и сарадња са тимом за подршку ученику) по 8 

питања, по принципу вишеструког избора (градација) и 3 питања отвореног типа, која су родитељи 

попуњавали по жељи, а тичу се њихових запажања и сугестија. 

У наставку је приказана квантитативна анализа анкете са графиконима, као и квалитативна анализа 

података која ће бити извор података за самовредновање горенаведених показатеља. 
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А. Напредовање ученика 

* У односу на период пре примене ИОП-а 

Примећујем позитивне промене у 

развоју детета. 

 

 

79% се потпуно сложило са овом тврдњом, 14% се углавном 

сложило и 7% се углавном није сложило. Није било 

испитаника који се делимично слажу или уопште не слажу. 

Како се 93% испитаника потпуно или углавном сложило са 

тврдњом, може се закључити да су родитељи задовољни 

напредовањем свог детета уз примену ИОП-а. 

Примећујем позитивне промене у 

понашању детета. 

 

71% се потпуно сложило са овом тврдњом, 21% се углавном 

сложило и 7% се углавном није сложило. Није било 

испитаника који се делимично слажу или уопште не слажу. 

Како се 92% испитаника потпуно или углавном сложило са 

тврдњом, може се закључити да родитељи примећују 

позитивне промене у понашању детета уз примену ИОП-а. 

Дете лакше и брже савладава школско 

градиво. 

79% се потпуно сложило са овом тврдњом, 7% се углавном 

сложило, 7% се делимично сложило и 7% се уопште није 

сложило. 

Како се 86% испитаника потпуно или углавном сложило са 

тврдњом, може се закључити да родитељи примећују да 

дете лакше и брже савладава школско градиво уз примену 

ИОП-а.  

Потпуно се слажем 

Углавном се слажем 

Делимично се слажем 

Углавном се не слажем 

Уопште се не слажем 

Потпуно се слажем 

Углавном се слажем 

Делимично се слажем 

Углавном се не слажем 

Уопште се не слажем 
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Дете постиже боље резултате на 

проверама знања. 

 

71% се потпуно сложило са овом тврдњом, 21% се углавном 

сложило, и 7% се уопште није сложило. 

Како се 92% испитаника потпуно или углавном сложило са 

тврдњом, може се закључити да родитељи примећују 

побољшање резултата ученика постигнутих на проверама 

знања. 

Дете је постигло бољи успех у школи. 

79% се потпуно сложило са овом тврдњом, 14% се углавном 

сложило, и 7% се уопште није сложило. 

Како се 93% испитаника потпуно или углавном сложило са 

тврдњом, може се закључити да родитељи примећују 

побољшање успеха који дете постиже у школи. 

Потпуно се слажем 

Углавном се слажем 

Делимично се слажем 

Углавном се не слажем 

Уопште се не слажем 

Потпуно се слажем 

Углавном се слажем 

Делимично се слажем 

Углавном се не слажем 

Уопште се не слажем 
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Дете је прихваћено и има подршку деце 

у одељењу. 

 

71% се потпуно сложило са овом тврдњом, 14% се углавном 

сложило, 14% се делимично сложило. 

Како се 85% испитаника потпуно или углавном сложило са 

тврдњом, може се закључити да се у школи посвећује 

велика пажња у раду са одељењима како би дете било 

прихваћено и подржано од стране вршњака.  

Дете је задовољно, воли да долази у 

школу. 

64% се потпуно сложило са овом тврдњом, 21% се углавном 

сложило и 14% се делимично сложило. 

Како се 85% испитаника потпуно или углавном сложило са 

тврдњом, може се закључити да родитељи примећују да је 

њихово дете  задовољно и да воли да долази у школу. 

Потпуно се слажем 

Углавном се слажем 

Делимично се слажем 

Углавном се не слажем 

Уопште се не слажем 

Потпуно се слажем 

Углавном се слажем 

Делимично се слажем 

Углавном се не слажем 

Уопште се не слажем 
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Задовољан/на сам укупним напретком 

детета у овој школској години. 

 

71% се потпуно сложило са овом тврдњом, 7% се углавном 

сложило, 14% се делимично сложило и 7% се углавном није 

сложило. 

Како се 78% испитаника потпуно или углавном сложило са 

тврдњом, може се закључити да су родитељи задовољни 

укупним напретком детета у овој школској години. 

 

 

 

  

Потпуно се слажем 

Углавном се слажем 

Делимично се слажем 

Углавном се не слажем 

Уопште се не слажем 

Потпуно се слажем 

Углавном се слажем 

Делимично се слажем 

Углавном се не слажем 

Уопште се не слажем 
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Б. Сарадња са тимом за подршку ученику 

** Тим за подршку ученику чине учитељ/одељенски старешина, предметни наставници, стручни 

сарадници и друга стручна лица из школе или ван ње  

Учествовао/ла сам у креирању 

ИОП-а за своје дете. 

*На једном листићу је ово поље 

остало непопуњено. 

 

77% се потпуно сложило са овом тврдњом, 8% се углавном 

сложило, 8% се делимично сложило, 8% се углавном није 

сложило. 

Како се 85% испитаника потпуно или углавном сложило са 

тврдњом, може се закључити да родитељи учествују у креирању 

ИОП-а за своје дете. 

Детаљно сам информисан/а о 

садржају ИОП-а. 

 

Како се 93% испитаника потпуно сложило са тврдњом, а само 

један испитаник (7%) се углавном није сложио, може се 

закључити да су родитељи редовно информисани о садржају 

ИОП-а за своје дете. 

У току школске године био/ла сам 

редовно информисан о 

напредовању детета. 

Како се 93% испитаника потпуно сложило са тврдњом, а само 

један испитаник (7%) се делимично сложио, може се закључити 

да су родитељи редовно информисани о напредовању свог 

детета. 

Потпуно се слажем 
Углавном се слажем 
Делимично се слажем 

Потпуно се слажем 

Углавном се слажем 

Делимично се слажем 

Углавном се не слажем 

Уопште се не слажем 
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Сарађивао/ла сам активно са 

осталим члановима тима за 

подршку детету. 

 

87% се потпуно сложило са овом тврдњом, 7% се углавном 

сложило и 7% се делимично сложило. 

Како се 94% испитаника потпуно или углавном сложило са 

тврдњом, може се закључити да су родитељи укључени и да 

активно сарађују са осталим члановима тима за подршку ученику. 

Наилазио/ла сам на разумевање и 

подршку осталих чланова тима. 

Како се 93% испитаника потпуно сложило са тврдњом, а само 

један испитаник (7%) се делимично сложио, може се закључити 

да су остали чланови тима за подршку детету показивали 

разумевање и подршку родитељима детета које ради по ИОП-у- 

Потпуно се слажем 

Углавном се слажем 

Делимично се слажем 

Углавном се не слажем 

Уопште се не слажем 

Потпуно се слажем 

Углавном се слажем 

Делимично се слажем 

Углавном се не слажем 

Уопште се не слажем 
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Моје сугестије у вези са ИОП-ом 

биле су уважаване. 

 

86% се потпуно сложило са овом тврдњом, 7% се углавном 

сложило и 7% се делимично сложило. 

Како се 93% испитаника потпуно или углавном сложило са 

тврдњом, може се закључити да школа уважава сугестије 

родитеља у вези са ИОП-ом. 

Уважавао/ла сам предлоге осталих 

чланова тима. 

Како се 93% испитаника потпуно сложило са тврдњом, а само 

један испитаник (7%) се делимично сложио, може се закључити 

да је испитаник уважавао предлоге осталих чланова тима за 

подршку ученику. 

Потпуно се слажем 

Углавном се слажем 

Делимично се слажем 

Углавном се не слажем 

Уопште се не слажем 

Потпуно се слажем 

Углавном се слажем 

Делимично се слажем 

Углавном се не слажем 

Уопште се не слажем 
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Задовољан/на сам радом, 

ангажовањем и резултатима рада 

тима. 

 

Како се 93% испитаника потпуно сложило са тврдњом, а само 

један испитаник (7%) се делимично сложио, може се закључити 

да су родитељи задовољни радом, ангажовањем и резултатима 

тада тима за подршку ученику. 

 

  

Потпуно се слажем 

Углавном се слажем 

Делимично се слажем 

Углавном се не слажем 

Уопште се не слажем 

Потпуно се слажем 

Углавном се слажем 

Делимично се слажем 

Углавном се не слажем 

Уопште се не слажем 
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В. Запажања и сугестије родитеља 

*Питања су отвореног типа, попуњавана по жељи испитаника. Само четири испитаника су одговорила 

на ова питања и овде су пренети сви њихови одговори у скраћеном облику. 

Шта бисте истакли као изузетно 

добро и корисно? 

 Помоћ педагошког асистента 

 Индивидуални приступ наставника 

 Топао приступ учитељице 

 Рад са логопедом 

 Лични пратилац 

 Подршка вршњака/другара из разреда 

 Укључивање у све заједничке активности 

 Мотивисаност, елан и ангажованост наставника 

 Излазак из оквира посвећености, обраћање пажње на 

индивидуалне склоности и таленте ученика 

Шта бисте навели као препреке или 

недостатке? 
 Мањак пажње и концентрације (код детета) 

Шта бисте променили, унапредили?  та  

 

 

ЗАКЉУЧАК: 

Квантитативна анализа указује на то да су у школи присутни показатељи: 

 4.3.3. У школи се примењуjе индивидуализовани приступ/индивидуални образовни планови 
за ученике из осетљивих група и ученике са изузетним способностима. 

4.3.6.  Школа сарађуjе са релевантним институциjама и поjединцима у подршци ученицима из 
осетљивих група и ученицима са изузетним способностима. 

Резултати упитника показују да највећи број испитаника задовољан напредовањем свог 
детета уз примену ИОП-а, да су информисани и укључени у израду ИОП-а, да сви чланови 
тима за подршку ученику међусобно сарађују, уважавају сугестије других и пружају 
међусобну подршку. Родитељи примећују напредак у понашању и учењу свог детета, 
задовољство и прихваћеност у одељењу, као резултат примене ИОП-а. Код малог броја 
испитаника (7-14%) је присутно незадовољство подршком која се пружа детету и сарадњом у 
тиму. Школски тим за инклузију би требало да идентификује проблем који постоји у два 
случаја и у договору са родитељима и тимом за подршку ученику ради направи корекције 
плана како би се проблем отклонио. 

Анализа резултата може бити добар извор података и смерница у планирању рада школског 
тима за инклузију и тимова за подршку ученику за наредни период. Такође, резултати ће бити 
достављени Савету родитеља и школском тиму за сарадњу са породицом на разматрање и 
давање сугестија за побољшање примене ИОП-а и сарадње са родитељима у наредном 
периоду. 
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Извештај о самовредновању  

Руководилац: Ирена Грбић, наставник енглеског језика 
 
Чланови тима:  
Биљана Нешковић (директорка),  
Тереза Моличник (психолог),  
Биљана Капелети,  
Горица Мијаиловић и Јасмина Радиновић Лукић (учитељице),  
Станика Брашњевић и Милош Нешић (наставници предметне наставе);  
(члан Савета родитеља),  
Сања Лончар (члан Школског одбора) и (члан Ученичког парламента) 

 

ОБЛАСТ САМОВРЕДНОВАЊА 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

СТАНДАРДИ ИНДИКАТОРИ 
НИВО 

ОСТВАРЕНОСТИ 

4.1. У школи функционише 

систем пружања подршке 

свим ученицима. 

 

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање 

подршке ученицима у учењу. 

4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање 

васпитне подршке ученицима. 

4.1.3. На основу анализе успеха и владања 

предузимаjу се мере подршке ученицима. 

4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључуjе 

породицу односно законске заступнике. 

4.1.5. У пружању подршке ученицима школа 

предузима различите активности у сарадњи са 

релевантним институциjама и поjединцима. 

4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при преласку 

из jедног у други циклус образовања. 

3 

4.2. У школи се подстиче 

лични, професионални и 

социjални развоj ученика. 

4.2.1. У школи се организуjу програми/активности за 

развиjање социjалних вештина (конструктивно 

решавање проблема, ненасилна комуникациjа…). 

4.2.2 На основу праћења укључености ученика у 

ваннаставне активности и интересовања ученика, 

школа утврђуjе понуду ваннаставних активности. 

4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, 

права детета, заштита човекове околине и одрживи 

развоj. 

4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности 

подстиче се професионални развоj ученика, односно 

4 
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кариjерно вођење и саветовање. 

4.3. У школи функционише 

систем подршке 

ученицима из осетљивих 

група и ученицима са 

изузетним способностима. 

4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика из 

осетљивих група. 

4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање 

наставе ученика из осетљивих група. 

4.3.3. У школи се примењуjе индивидуализовани 

приступ/индивидуални образовни планови за ученике 

из осетљивих група и ученике са изузетним 

способностима. 

4.3.4. У школи се организуjу компензаторни 

програми/активности за подршку учењу за ученике из 

осетљивих група. 

4.3.5. Школа има успостављене механизме за 

идентификациjу ученика са изузетним способностима 

и ствара услове за њихово напредовање 

(акцелерациjа; обогаћивање програма). 

4.3.6. Школа сарађуjе са релевантним институциjама и 

поjединцима у подршци ученицима из осетљивих 

група и ученицима са изузетним способностима. 

4 

 

Од 3 стандарда један је остварен на нивоу 3, а два на нивоу 4. 

 Укупна оцена квалитета области је 3,67. 

У односу на претходно самовредновање ове области остварен је напредак у идентификацији 
и подршци ученицима са изузетним способностима. Од ове школске године један ученик 
ради по обогаћеном програму из два наставна предмета. 
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4. МЕТОДОЛОГИЈА САМОВРЕДНОВАЊА 

Избор техника и инструмената за спровођење самовредновања  

Технике Инструменти 

Анализирање 

документације 

Годишњи план рада школе за школску 2021/22. 

Извештај тима за самовредновање из претходног циклуса самовредновања 

Развојни план установе за период 2020-2025. година 

Планови, извештаји и записници стручних и одељењских већа за текући период 

Планови, извештаји и записници Школског тима за инклузију 

Планови и извештаји о раду секција 

Извештаји и записници стручних служби и директора школе 

Планови, извештаји и записници Школског тима за борбу против насиља 

Документација о додатној подршци ученицима 

Годишњи и оперативни планови наставника 

Педагошка документација о раду наставника (ес дневник и педагошке свеске) 

Записници Педагошког колегијума 

Статут школе 

Интернет страница школе 

Е-документација у Гугл учионицама стручних органа школе 

Анкетирање 

Упитници за наставнике и ученике пружању подршке ученицима (подручје 4.1.) 

Упитник за ученике и родитеље 8. разреда о професионалној оријентацији 

(подручје 4.2.) 

Упитник за родитеље ученика који раде по ИОП-у (подручје 4.3.) 

SELFIE – Упитник за одељењске старешине 

Интервјуисање 
Интервјуи са директорком, педагогом, психологом и руководиоцем тима за 

инклузију  

Посматрање Огласне табле у холу школе, просторије и опрема школе  
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5. ТОК  И ФАЗЕ САМОВРЕДНОВАЊА 

Учесници обухваћени истраживањем Наставници, ученици, родитељи 

Временски период самовредновања Школска 2021/22.година 

Фазе самовредновања 

- Избор области за самовредновање 

- Израда Акционог плана самовредноване области 

- Израда инструмената за самовредновање за предмет 

самовредновања 

- Реализација самовредновања 

- Обрада и анализа добијених података 

- Израда извештаја о самовредновању са предлогом мера 

за унапређивање 

Претходна искуства, која су била од 

користи члановима Тима 

Извештај о самовредновању из претходног циклуса 

самовредновања 

Извештај о екстерном вредновању школе из 2017. године 
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7. УОЧЕНЕ СЛАБОСТИ И НЕДОСТАЦИ И ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА 
ШКОЛЕ: 

 

1) У сарадњи са тимом за стручно усавршавање наставника укључити наставнике у програме 
стручног усавршавања како би се подигао ниво компетенција из следећих области: 

 комуникација са ученицима и родитељима ученика 

 примена различитих техника и метода како би процес учења учинили интересантнијим и 
лакшим 

 диференцијација и индивидуализација у презентовању наставних садржаја и оцењивању 

 формативно оцењивање у функцији напредовања ученика 

2) У сарадњи са Ученичким парламентом и Саветом родитеља радити на побољшању 
информисаности и укљученост родитеља и ученика у избор, иницирање, организацију и 
евалуацију наставних и ваннаставних активности 

3) Израдити социјални програм школе 

4) У сарадњи са тимом за професионалну оријентацију ученика повећати степен сарадње и 
ажурно водити евиденцију остварене сарадње са представницима привреде и тржиштем 
рада у смислу професионалног развоја и оријентације ученика 

5) У сарадњи са Ученичким парламентом и стручном службом организовати стручна 
предавања за ученике на теме које могу повољно утицати на њихов успех и социјалне 
вештине (технике учења,  превазилажење треме, вршњачка медијација и сл.) 

6) У сарадњи са стручном службом усавршити инструменте идентификације надарених 
ученика и пружити већу подршку предметним наставницима да креирају обогаћене 
индивидуалне планове 

7) У сарадњи са тимом за контролу квалитета рада установе, током наредне школске године, 
пратити и подстицати остваривање горенаведених мера 

 


