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1 Услови рада 

 

1.1 Материјално техничка опремљеност 

 

Школска зграда задовољава садашње просторне потребе за реализацију наставе, 

али ако се настави тренд уписа ученика као у предходне четири године, потребно је 

извршити реорганизацију наставног процеса. 

 У оквиру текућег и инвестиционог одржавања школе у току првог полугодишта 

настављено је са неопходним опремањем школе, јер пројектом реконструкције, санације и 

адаптације предвиђено је отклањање свих недостатака. Настављено је са опремањем  

савременим наставним средствима и обучавањем наставног и другог особља за бољу 

искоришћеност опреме и средстава.  

Анализирајући период од увођења видео надзора и система техничког обезбеђења, 

дошли смо до закључка да је ниво безбедности у школи повећан и смањени су инциденти 

међу ученицима и оштећења на школској имовини, као и безбедност од спољашњег 

фактора, што је био превасходни циљ. 

Школско двориште се редовно одржава укључујући и расвету, што има великог 

значаја за школу и ширу локалну заједницу .  

Настављено је са опремањем школске библиотеке. У библиотеци је омогућен 

приступ интернету, мрежом или бежичним путем. За потребе наставног особља, ученика и 

осталог особља у току првог полугодишта школске 2014/2015.г. школа је  набавила 

одређен број књига. 

Набављене су књиге, уџбеници приручници за наставнике. Ученици и наставно 

особље су током првог полугодишта школске 2014/2015 године имали слободан приступ 

рачунарима са коришћењем интернета. 

Посебно активности у другом полугодишту смо имали да обезбедимо школе у 

којима  ће се одвијати настава за ученике од другог до осмог разреда. Уз велику подршку 

Руководиоца ШУ Милана Јоксимовића, од другог марта 2015 договорено је са 

директорима школа Браћа Барух и 1300 каплара да наставу реализујемо у тим школама до 

краја школске 2014/2015. Године. 

Након обезбеђивања школа, било је потребно обезбедити превоз за ученике, ту смо 

имали велику подршку од Секретаријата за образовања, посебно Игора Раичевића- 

помоћника Секретара. За коначно решење превоза ученика, посебну захвалност дугујем 

надлежним из града, руководству ГСП-а, градској управи и градском менаџеру Горану 

Весићу. 

Захваљујући доброј организацији ГСП-а, и на време доласку аутобуса уз повремено 

присуство саобраћајне полиције, школског обезбеђења,  свакодневну пратњу наставника, 

стручних сарадника, директора, родитеља, све је протекло у најбољем реду, без иједне 

непријатне ситуације. 

У том периоду је остварена одлична сарадња са школама и стечена су бројна 

другарства и пријатељства. 
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Велико је задовољство због доброг резултата на завршном испиту ученика осмог 

разреда, остварили су најбоље резултате од свих школа на Звездари. 

По завршетку активности у вези са завршмим испитом, са радом смо наставили у 

школи Јелена Ћетковић, где су нам обезбеђени сви услови за нормалан рад све до почетка 

школске 2015/2016 године. Са радом у нашој реновираној школи смо почели 

31.08.2015.године, што нам није било довољно времена да се у потпуности спремимо за 

почетак школске 2015/2016 године 

Од 02.03.2015. године директор је свакодневно имао разговоре са извођачем радова 

и сваког четвртка присуствовао састанцима које је организовала Агенција за инвестиције 

и становање, договор о активностима које следе. 

Сарадња са медијима који су се веома интересовали о току радова и њиховом 

завршетку. 

Велику захвалност за реализацију пројекта дугујемо надлежним из града а посебно 

градоначелнику господину Синиши Малом и градском менаџеру господину Горану 

Весићу, члановима ШО, колективу, као и великом броју родитеља који су се директно 

укључили у реализацију пројекта.  

Школа има 65 компјутера који су умрежени и повезани на интернет.  

Пројектом „Кликни безбедно“, школа је опремљена са двадесет таблет рачунара 

који се користе у настави и ваннаставним активностима, два бежична уређаја омогућују 

приступ интернету у сваком делу школске зграде. 

Електронски дневник се редовно одржава и допуњује новим могућностима, за 

лакше и брже информисање родитеља о постигнутим резултатима деце, као наставницима 

и стручним сарадницима за разне анализе и поређења о напредовању ученика. 

Током школске 2014/15. године извршенe су следећe набавке: 

1. Рачунари, 4. ком. – 105.700 

2. Столице, 30. ком. – 46.440 

3. Музичка линија – 28.590 

4. Сталак за микрофон- 7.262 

5. Лопте – 85.722 

6. Ормарићи (разлика у броју потребних) – 38.261 

7. Књиге, 77  kом. -  36.660,02 

8. Усисивач 1. ком. – 18.975 

9. Алат за домара – 27,871 

 

1.2 Кадровска питања 

 

Настава је била стручно заступљена у свим предметима. У току школске године су 

настале кадровске промене: На породиљском одсуству су професор разредне наставе 

Јелена Нешић, Катарина Миловановић, Бојана Манчић, Виолета Новаковић, професор 

разредне наставе у боравку Ана Ивановић и Маријана Ђенадић, професор физике и хемије 

Наташа Пушкић и професор математике и информатике и рачунарства Нина Радованац. За 

њих је обезбеђена стручна замена. 
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1.3 Коришћење школског простора 

 

Школски простор је функционално коришћен (кабинетска настава) и на основу 

извештаја руководилаца Стручних већа и анализе реализованог наставног програма и 

успеха, предвиђени план и програм је реализован. 

Од 2.03.2015. године започета је реализација Пројекта реконструкције, санације и 

адаптације школе. Због несметаног обављања радова и безбедности ученика и запослених, 

одлучено је да се  образовно- васпитни рад обавља у: 

ОШ „Браћа Барух“ - ученици 5, 6, 7 и 8. разреда; 

ОШ „1300 Каплара“ - ученици 2, 3 и 4. разреда; 

ОШ „Иван Горан Ковачић“ - ученици 1. разреда. 

На основу обрађених анкета о потребама родитеља/старатеља, а ученике од 2. до 8. 

разреда  обезбеђен je превоз до школе. Извршена је анализа и формране су 3 групе 

ученика за путовање до школе. На основу коригованог распореда часова одређени су и 

распореди одлазака и повратка наставника као пратње ученицима. Сачињени су и нови 

распореди отворених врата наставника, додатне/допунске наставе, дежурства.  

Годишњи план рада за школску 2014/2015. годину и Школски програми (анекс / 

немачки језик) од првог до осмог разреда су благовремено сачињени и усвојени. За 

реализовање свих програмских садржаја одређени су извршитељи, рокови и системи за 

праћење, анализу и вредновање остварења. 

Ученици похађају наставу у две смене. Ученици III, IV , V, VI, VII и VIII 

разреда,похађају наставу у обе смене наизменично, док  ученици I и II разреда похађају 

наставу само пре подне. Од месеца марта, због пресељења у друге школе, ученици 3., 4.,5., 

6., 7. И 8. разреда наставу су похађали само у послеподневној смени. 

Продуженим боравком обухваћено је 195 ученика првог и другог разреда. 

Распоређени су у шест васпитних група. Због велике потребе родитеља, Градски 

секретаријат је и у овој школској години омогућио једну групу боравка трећег разреда од 

32 ученика.  

Боравком је обухваћено укупно 227 ученика. 

Програмске активности у продуженом боравку су: самостални рад ученика ( часови 

учења, израда домаћих задатака, вежбање) и слободне активности.  

У оквиру продуженог боравка ученици се укључују у разноврсне активности. 

Активност и сарадња ученика и наставника огледа се у учешћу деце на културним 

манифестацијама и уређењу паноа у учионицама и холу, који су у складу са потребама и 

приликама ( новогодишњи вашар, обележавање дечије недеље, тематске изложбе..). 

Учествовали су у реализацији активности у организацији Црвеног крста и Дечјег савеза. 

Слободно време је организовано у школском дворишту, учионици, фискултурној и 

свечаној сали у виду игара одабраних од стране учитеља и ученика. Ученици су 

изражавали задовољство могућностима избора. 

У оквиру продуженог боравка организована је исхрана ученика у трпезарији 

школе. 
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Остварена је свакодневна сарадња са родитељима, кроз индивидуалне разговоре, 

родитељске састанке и писменим информисањем.  

Наставнице из боравка имају добру сарадњу са учитељима , редовно се интересују 

о раду и понашању деце. Посебна пажња поклања се ученицима са развојним тешкоћама, 

прати се њихов напредак у савладавању програмских садржаја.   

 

1.4 Бројно стање ученика 

 

Школске 2014/2015. године школу је похађало:                                                                     

Табела 1. 

 

Р. Бр. Разред Одељење Број ученика Дечака девојчица 

1 I 1 25 12 13 

2 I 2 24 12 12 

3 I 3 26 14 12 

4 I 4 25 14 11 

Укупно I  4 100 52 48 

5 II 1 29 15 14 

6 II 2 29 15 14 

7 II 3 27 13 14 

8 II 4 28 14 14 

Укупно II 4 113 57 56 

9 III 1 23 14 9 

10 III 2 23 12 11 

11 III 3 22 10 12 

12 III 4 23 14 9 

Укупно III 4 91 50 41 

13 IV 1 22 9 13 

14 IV 2 22 12 10 

15 IV 3 23 11 12 

16 IV 4 23 12 11 

Укупно IV 4 90 44 46 

Укупно I - IV 16 394 203 191 

17 V 1 28 14 14 

18 V 2 26 12 14 

19 V 3 24 9 15 

Укупно V 3 78 35 43 

20 VI 1 23 12 11 

21 VI 2 23 14 9 

22 VI 3 26 17 9 

Укупно VI 3 72 43 29 

23 VII 1 27 16 11 
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Р. Бр. Разред Одељење Број ученика Дечака девојчица 

24 VII 2 26 19 7 

25 VII 3 26 18 8 

Укупно VII 3 79 53 26 

26 VIII 1 26 15 11 

27 VIII 2 26 14 12 

28 VIII 3 28 15 13 

Укупно VIII 3 80 44 36 

Укупно V - VIII 12 309 175 134 

Укупно I - VIII 28 703 378 325 
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2 Организација образовно-васпитног рада 

 

Оразовно-васпитне делатности су организоване  у складу са КАЛЕНДАРОМ   

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ОСНОВНИХ ШКОЛА за школску 2014/2015. годину. 

Прво полугодиште је почело 01.09.2014. год. а завршило се 30.12.2014. године. Друго 

полугодиште је почело 20. јануара и трајало је за ученике 8. разреда до 29. маја, а за 

ученике од првог до седмог разреда до 12. јуна 2015. године. Одступања у клендару није 

било. У току другог полугодишта извршена корекција па је једна псреда одрађена у 

понедељак, а један четвртак у уторак. Број остварених наставних дана је 180 за ученике од 

1. до 7. разреда и 170 за ученике 8. разреда. Планирани часови редовне наставе, за млађе 

разреде, су реализовани са 10656  часова, а у старијим разредима је одржано 11304 часова. 

82 часa је разлика од планираних због одсуствовња наставника за време такмичења или 

краћих боловања (таб.2.). 

 
Преглед планираних и реализовани часова за старије разреде 
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2.1 Изборна настава 

 
 

Изборна настава у 1. разреду одвијала се кроз 5 програма: Поуке о вери, Грађанско 

васпитање, Народна традиција,Чувари природе и Рука у тесту. 

Изборна настава у 2. разреду реализована је кроз 5 програма: Грађанско васпитање, 

Поуке о вери, Чувари природе, Рука у тесту и Народна традиција.  

Изборна настава у 3. разреду је реализована кроз програме Грађанског васпитања, 

Верске наставе, Чувари природе и Рука у тесту . 

У 4. разреду су реализовани следећи изборни предмети: Грађанско васпитање, 

Верска настава, Народна традиција, Рука у тесту и Чувари природе.  

Изборна настава у 5. разреду реализована је из Грађанског васпит., Веске наст., 

Страног језика, Изаборног спорта, Цртања, сликања и вајања , Информатике и Хора. 

Изборна настава у 6. разреду реализована је из Грађанског васпитања и Верске 

наставе, Страног језика, Изборног спорта, Цртања, сликања и вајања , Информатике и 

Хора. 

У 7. разреду су реализовани: Верска настава, Грађанско вапитање, Страни језик, 

Изборни спорт, Цртање, сликање и вајање, Информатика и Хор.  

У 8. разреду се реализује Верска настава, Грађанско вапитање, Страни језик, 

Изборни спорт, Цртање, сликање и вајање, Информатика и Хор. (таб.3.) 
 
 
           Табела 3 

Р А З Р Е Д И 

ПРЕДМЕТИ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Укупно уч. 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 40 45 52 27 24 29 29 22 268 

ВЕРСКА НАСТАВА 60 68 38 64 55 43 51 58 437 

РУСКИ ЈЕЗИК     23 72 80 80 255 

НEMAЧКИ ЈЕЗИК     56    56 

ФИЗИЧКО В. - ИЗБОРНИ СПОРТ     79 72 80 80 311 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ  39 25 23     87 

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА 100  22      122 

РУКА У ТЕСТУ  74 43 77     194 

ШАХ    18     18 

ИНФОРМАТИКА     42 38 32 47 161 

ЦРТАЊЕ,СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ     26 34 46 32 95 

ХОР     11 /   2 1 14 

 
 

2.2 Допунска и додатна настава 

 

Додатна настава за ученике са посебним способностима и интересовањима 

реализована је у 4. разреду из математике са 86 часова са 23 ученика.  

Реализација додатне наставе у старијим разредима дата је у табели бр. 5. 

За ученике који имају тешкоћа у овладавању наставним планом и програмом 

организована је допунска настава од 1. - 8. разреда (табела бр.4.). 
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ДОПУНСКА НАСТАВА                                  ДОДАТНА НАСТАВА 
 

Табела 4 Млађи разреди 
Старији 
разреди 

 

Табела 5 Млађи разреди 
Старији  
разреди 

Предмети 
Број 
часова 

Број 
Учен. 

Број 
часова 

Број 
Учен. 

Предмети 
Број 
часова 

Број 
Учен. 

Број 
часова 

Број 
Учен. 

Српки језик 212 75 118 89 Српски језик / / 134 53 

Математика 226 58 204 78 Математика 86 23 217 65 

Енглески језик 34 15 134 64 Енглески језик 18 5 36 18 

Руски језик   72 25 

 

Руски језик   72 26 

Немачки језик   18 9 Географија    36 7 

Хемија 
 

  19 21 Историја   72 22 

Физика 
 

  108 22 Физика   108 24 

     
Биологија   61 23 

Хемија   35 5 

Укупно 472 148 673 308 Укупно 104 28 771 243 

 

2.3 Слободне активности 

 

У току школске 2014/15. године, 287 ученикa старијих разреда биo је укључено у 

неке од 17 понуђених секција. У оквиру секција реализовано је 629 часова. У млађим 

разредима, слободне активности су одржаване у оквиру одељења и реализовано је 515 

часова. Ученици и наставници припремају, остварују и изводе одабране програме у 

одговарајућим облицима, садржајима, у школи и локалној средини: приредба поводом 

пријема првака, обележавање Дечије недеље започело је пријемом првака у Дечји савез, 

посете музеју, зоолошком врту, позориштима, организовањем новогодишњег и ускршњег 

базара, сусрети са писцем, ликовне изложбе у холу школе, дебата за ученике (дечија права 

и обавезе, толеранција и насиље), презентацијa пројеката географске секције ,,Пут 

путујем, упознајем душу планете“ итд.  

 

2.4  Изведени излети и екскурзије 

 

Због неусклађености Правилника о излетима и екскурзијама и школе у природи и 

Закона о буџету и јавним набавкама, школске 2014/15. године није било могуће 

реализовати планиране излете и екскурзије. 

 

Били смо у посети:  

 

- 4.9.2014.- у оквиру тематске наставе „Стазама славне прошлости“, ученици 

седмих разреда посетили су Народну скупчтину у пратњи проф. математике 

Ирене Деспотовић. 
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- 26.9.2014.- У Београду одржана „Ноћ истраживача“ на којој су били и ученици 

наше школе. Манифестација је посвећена љубави и заљубљивању, али у науку и 

истраживања. 

- 7.10.2014.- „Трка мира“, на платоу испред општине Звездара, ученици другог 

разреда плесали су „Латино“. 

- 8.10.2014.- „Музички загрљај“, Музичка школа Владимир Ђорђевић, реализовала је 

радионицу у којој су учествовали ученици другог разреда. На занимљив начин 

ученици су се упознали са класичном музиком. 

- 8.10.2014.- Ученици наше школе Пеђа Перић, Марта Радовановић, Миња Томић, 

Лука Дабетић и Игор Павловић, су са наставницом енглеског језика, Мирјаном 

Ћорилић, 8. октобра посетили Амерички кутак. Гост је био дечји писац Дејвид Џ. 

Смит. Презентација је замишљена као интерактиван разговор са аутором о 

најчешћим питањима у вези са светом и о занимљивостима које свако од нас 

треба да зна. Све речено  је илустровано сликама и видео материјалом. Овом 

приликом аутор је промовисао своју нову књигу „Да је свет једно село.“  Ученици 

су учествовали у овој интерактивној презентацији  и на крају постављали питања 

аутору о томе где налази инспирацију за књигу и да наведе неке мање познате 

чињенице које је изоставио.   

- 9.10.2014.- „ Фестивал плеса“, трг испред општине Звездара био је позорница на 

којој су деца из Звездарских школа и вртића, међу којима су били и ученици другог 

разреда наше школе, заједно отворили фестивал плеса колом „Боерка“. Све 

присутне, наши ученици одушевили су изведбом „Зеке Роџера“. 

- 10.10.2014.- промоцији књиге Ненада Галића „Штрумф Штуцко“ у ОШ „Бошко 

Буха“, присуствовали су ученици првог разреда. 

- 22.10.2014. ученици млађих разреда у ДКЦ гледали су представу „Лепотица и 

звер“. 

- 23.10.2014. – ученици седмих разреда посетили су Народно позоричте са проф. 

српског језика Мирјаном Марковић, где су гледали представу „Покојник“. 

- 5.11.2014.- ученици наше школе били су у Руском дому и показали да воле, а пре 

свега поштују своје мајке. Ива Гајић 6/2, Јелена Кривокапић 6/2 и Данило 

Даниловић 6/2, кроз песму и цртезе исказали су своју љубав према мајкама. 

- 20.11.2014.- У Фармацеутско-физиотерапеуској школи, је одржана 

радионица израде сапуна под називом „Тајне мехурића“. Са процесом израде 

сапуна упознали су се ученици основних и средњих школа Звездаре. Катарина 

Андрић и Горана Маринковић, ученице VIII/2, имале су прилику да саме изаберу 

мирисну ноту, природну боју и облик сапуна који желе и то су и направиле.  

- 4.12.2014.- ученици шестих и осмих разреда, у пратњи проф. физике Станислава 

Милошевића и проф. биологије Александре Радић, посетили су Фестивал науке. 

- 4.12.2014.- ученици седмих раздреда гледали су представу „Анђели чувари“ у 

Београдском драмском позоришту у пратњи проф. српског језика Мирјана 

Марковић.  

- 9.12. 2014.- у великој сали Руског дома за науку и културу на концерту ученика 

српских школа, који уче руски језик, окупило се око четири стотине гостију. 
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Програм „Кључеви од душе“ реализовали су ученици из шеснаест школа, а наша 

школа осим што је имала част да учествује у једној таквој манифестацији може 

да се похвали да су програм водили ученици наше школе. 

- 16.12.2014.- ученици млађих разреда у ДКЦ гледали су представу „Новогодишња 

заврзлама“. 

- 23.12.2014. – Фестивал руско-српске културе, свечано је отворен у Галерији 

Прогрес. Руски хор наше школе наступао је на отварању манифестције којој је 

присуствовао и амбасадор Руске федерације у Београду. 

- 09.02.2015. ученици 4. разреда посетили су УК Вк Караџић и одгледали представу 

„Магареће године“. 

- 11.02.2015. – ученици 1. и 2. разреда гледали су представу „Царево ново одело“. 

- Ученике 7. разреда ( њих 40 ), 18.02.2015. водила је у УК „Вук“ проф. Мирјана 

Марковић. Гледала се представа „39 степеника“ у продукцији позоришта „Бошко 

Буха“. 

- 23.02.2015.- У библиотеци „Невен“ одржана је манифестација Дан матерњег 

језика на којој су учествовали ученици 5. и 6. разреда. У припреми и реализацији 

учествовале проф. српског језика Снежана Костић – Хавари и проф. руског језика 

Драгана Бајчета. 

- 23.02.2015.- ученици седмих разреда са наставницом грађанског васпитања 

Анитом Илић, посетили су Свратиште и однели прикупљену помоћ у оквиру 

спроведене хуманитарне акције. 

- 18.03.2015. – ученици првих разреда посетили су ДКЦ и гледали музички програм 

„Музичк тобоган“ 

- 27.03.2015.- ученици 4. разреда посетили су Педагошки музеј- нестандарднин час 

српског језика, тема Лепо писање. Истог дана ученици 3. и 4. разреда посетили су 

Београдску филхармонију – нестандардни час музичке културе –Како се слуша 

концерт „Чаробњаков ученик“. 

- 22.04.2015.- ученици 3. разреда посетили су УК Вук Караџић и гледали представу  

„Киша“. 

- 22.04.2015.- ученици 1. разреда посетили су Етнографски музеј. 

- 29.05.2015.- ученици 4. разреда посетили Музеј науке и технике. 

- 06.06.2015.- ученици трећег разреда учествовали су на спортском турниру „Младе 

звезде Звездаре“. 

- 12.06.2015.- ученици другог разреда посетили су Звездарску шуму. 

Школу су посетили:  

 

- 1.9.2014. – Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије организовала је 

почетак кампање „Пажња сад“ за већу безбедност деце у саобраћају. Децу је 

поздравила маскота кампање, Пажљивко и одржао им час о безбедности деце у 

саобраћају (интерактивна представа у трајању од 15 мниута). Након тога су 

погледали анимирани филм „Пажљивко“ и учествовали су у практичној вежби 
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школске саобраћајне патроле. Сви ученици су добили промотивни материјал 

намењен већој безбедности деце у саобраћају и Буквар „Пажљивкова правила у 

саобраћају 

- 6.10.2014.- јавном часу „ Путујем, упознајем душу планете-Русија“ који је 

припремила и реализовала проф. географије Јелена Поповић, присуствовали су 

ученици, професори , представници Руске школе и Руског дома. 

- 29.10.2014.- Књижевно ликовна радионица „Био једном један лав“. Радионицу су 

водиле списатељица Јасминка Петровић, визуелана уметница Бојана Лукић и 

психолошкиња Ивана Лукић. 

- 4.11.2014. Трибина за родитеље „Улога родитеља у превенцији негативних облика 

поначања код деце и младих-употреба дувана, алкохола и психоактивних 

супстанци“, у сарадњи са Домом здравља Звездара и Општином Звездара, 

реализована је у присуству родитеља, наставника и новинара у камерној сали 

школе. Трибину је водила Др Маја Перић, психијатар. 

- 5.11.2014. Удрузење Мокрањац извело едукативну музичку представу за ученике 

другог разреда. 

- 25.11.2014.- поводим Светског дана детета, млада списатељица Софија 

Петровићје игроказима представила своју прву књигу „Драмице“ ученицима првих 

разреда. 

- 26.11.2014.- дечији писац Игор Коларов, представио је своју књигу „Клизаве приче“ 

ученицима трећег разреда. 

- 3.12.2014.- дечији писац Игор Коларов, представио је своју књигу „Клизаве приче“ 

ученицима четвртог разреда. 

- 18.12.2014. - Удружење Плави круг, предавање о дијабетесу за наставнике,  у 

библиотеци школе.  

- Предвиђена тема Бити здрав, реализована је и кроз предавање родитеља хигијена 

и здравље зуба, у првом разреду. 

- Позориште  „Пан театар“ гостовало је у нашој школи ( 11.02.2015. ); ученици 2. 

разреда гледали су представу „Царево ново одело“. 

- 12.02.2015. ученици првих разреда гледали су представу „Ала је леп овај свет“, 

поѕориште Пан театар гостовало у нашој школи 

- 19.02.2015. одржана је презентација школе за родитеље будућих првака. 

- 26.02.2015. предшколсци са својим васпитачима су посетили одељења 4. Разреда и 

учествовали у креативној радионици. 

- 08.-10.06.2015.јавни час за родитеље ученика четвртих разреда. 
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2.5 Успех и владање ученика на крају школске 2014/2015. године 

 
Успех ученика 1. разреда 

 
Први разред је похађало 100 ученика. Из српског језика чита 91 ученик ( 91 % ), 

шчитава 8 ученика ( 8 % ), а 1 ученик чита спајајући гласове, слова у речи ( 1 %). 

По диктату пише 84 ученика ( 84 % ),  11 ученика пише са мањим грешкама  ( 11 

%) , а 5 ученика уз помоћ учитеља ( 5 % ).  

Два ученика нису усвојила писана слова ћирилице ( 2 % ). 

 

Из математике 97 ученика чита, пише и упоређује бројеве до 100, сабира и одузима 

у оквиру прве стотине ( 97 % ), 2 ученик сабирају и одузимају до 20 (2 % ), а 1 ученика 

сабира и одузима до 10 ( 1 % ). 

Сви ученици су стекли основне појмове у оквиру предмета Свет око нас, о 

очувању и унапређењу здравља и могу да примене основна знања у свакодневном животу. 

Из области уметности ( ликовно, музичко) и физичког васпитања сви ученици су били 

укључени у рад и максимално се залагали и напредовали према својим могућностима. Сви 

ученици имају примерно владање. 
  

Успех ученика од 2. до 8. разреда 

 
Кроз табелу бр. 6 пратимо успех ученика у осталим разредима. Од 603 ученика, сви 

су успешно завршили разред (100%). Највећи број ученика има одличан успех – 392, затим 

врлодобар - 159 (27,49%), добар – 50, довољан успех има један ученик , а једна ученица је 

неоцењена јер од почетка школске године не похађа наставу. У млађим разредима успех 

ученика је дистрибуиран на следећи начин: највећи број је одличних - 247 (84,01%), 

врлодобрих је - 45 (15,31%) и добpих - 2 (0,68%).   У старијим разредима, највећи број је 

одличних ученика – 145 (46,92%), врлодобрих - 114 (36,82%), добрих је – 48 (15,53%), 

довољан је један ученик (0,32%)и неоцењена једна ученица 0,32%. 
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Табела 6 

УСПЕХ   УЧЕНИКА НА КРАЈУ  ШК. 2013/14.ГОДИНЕ 

Ра-
зред 

Бр. 
Уч 

Поз- 
ити 

% Одл. % 
Вр. 
доб. 

% 
Доб- 
рих 

% 
Дово- 
љан 

% 
Не-
дов. 

 

% 
Не- 
оц. 

% 
Ср. 
оц. 

2 113   113 100 106 93,81 7 6,19         4,91 

3 91 91 100 80 87,91 11 12,09         4,79 

4 90 90 100 61 67,78 27 30 2 22,22       4,64 

2-4 294 294 100 247 84,01 45 15,31 2 0,68       4,78 

5 78 78 100 43 55,13 31 39,74 4 5,13       4,37 

6 72 72 100 34 47,22 27 37,5 10 13,89 1 1,38     4,17 

7 79 79 100 34 43,03 26 32,91 19 24,05       4,08 

8 80 80 100 34 42,5 30 37,5 15 18,75     1 1,25 4,11 

5-8 309 309 100 145 46,92 114 36,89 48 15,53 1 0,32   1 0,32 4,18 

2-8 603 603 100 392 65,01 159 26,36 50 8,29 1 0,16   1 0,16 4,48 

 
Средња оцена млађих разреда је 4,78, у старијим разредима је 4,18, а средња оцена 

успеха у школи је 4,48 
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21 

Крај 
ш.г. 

4,89 4,79 4,93 4,76 4,76 / 5,00 5,00 5,00 5,00 / 5,00 

Полуг. 4,91 4,79 4,86 4,86 4,83 / 5,00 5,00 5,00 5,00 / 5,00 

22 
Крај 
ш.г. 

4,91 4,90 4,93 4,68 4,86 / 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Полуг. 4,93 4,93 4,86 4,83 4,86 / 5,00 5,00 5,00 5,00 / 5,00 

23 
Крај 
ш.г. 

4,89 4,81 4,96 4,74 4.74 / 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Полуг. 4,92 4,85 4.96 4,78 4,81 / 5,00 5,00 5,00 5,00 / 5,00 

24 
Крај 
ш.г. 

4,94 4.96 4,85 4,89 4,89 / 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Полуг. 4,87 4,71 4,82 4,79 4,79 / 5,00 5,00 5,00 5,00 / 5,00 

% 
Крај 
ш.г. 

4,91 4.86 4.92 4.77 4,81 / 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

31 
Крај 
ш.г. 

4,81 4,78 4,70 4,52 / 4,70 5,00 5,00 5,00 5,00 / / 

Полуг. 4,83 4,78 4,70 4,74 / 4,70 5,00 4,87 5,00 5,00 5,00 5,00 
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32 
Крај 
ш.г. 

4,85 4,78 4,69 4,69 / 4,87 4,82 4,91 5,00 5,00 5,00 5,00 

Полуг. 4,80 4,59 4,77 4,68 / 4,72 5,00 4,86 5,00 5,00 5,00 5,00 

33 
Крај 
ш.г. 

4,70 4,68 4,59 4,32 / 4,45 5,00 4,86 4,87 5,00 / / 

Полуг. 4,73 4,68 4,59 4,59 / 4,77 4,82 4,73 5,00 5,00 5,00 5,00 

34 

Крај 
ш.г. 

4,80 4,87 4,57 4,43 / 4,70 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Полуг. 4,80 4,96 4,74 4,52 / 4,61 5,00 4,78 5,00 5,00 5,00 5,00 

% 
Крај 
ш.г. 

4,79 4.78 4,61 4.49 / 4.68 4.95 4.94 5,00 5,00 5,00 5,00 

41 
Крај 
ш.г. 

4,66 4,50 4,18 4,50 / 4,45 5,00 5,00 5,00 5,00 / / 

Полуг. 4,62 4,64 3,91 4,27 / 4,50 5,00 5,00 5,00 5,00 / / 

42 
Крај 
ш.г. 

4,69 4,68 4,13 4,36 / 4,68 5,00 5,00 5,00 5,00 / 5,00 

Полуг. 4,57 4,32 3,91 4,23 / 4,59 5,00 5,00 5,00 5,00 / 5,00 

43 

Крај 
ш.г. 

4,57 4,39 4,13 4,26 / 4,43 5,00 4,73 5,00 5,00 / 5,00 

Полуг. 4,38 4,39 3,96 4,35 / 3,91 4,78 4,61 4,65 5,00 / 5,00 

44 
Крај 
ш.г. 

4,65 4,59 4,36 4,23 / 4,50 4,95 4,91 5,00 5,00 / / 

Полуг. 
4,46 4,38 4,29 3,88 / 3,88 4,88 4,92 5,00 5,00 / / 

% 
Крај 
ш.г. 

4,64 4.54 4.2 4.34 / 4.51 4.98 4.95 5.00 5,00 5,00 5,00 
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53 

4,47 4,21 4,04 4,75 4,62 4,18 4,12 / 4,00 4,46 / 4,75 5,00 
4,62 
4,32 

5,00 4,44 5,00 5,00 

4,42 4,08 4,21 4,75 4,79 3,96 4,00 / 3,75 4,33 / 4,67 5,00 
4,57 
4,35 

5,00 3,94 5,00 5,00 

52 

4,31 3,85 3,96 4,85 4,62 4,08 3,46 / 3,42 4,60 / 4,50 5,00 
4,50 
4,06 

5,00 4,89 5,00 5,00 

4,17 3,69 4,08 4,57 4,57 3,92 3,38 / 3,23 4,19 / 4,46 5,00 
4,50 
3,68 

5,00 4,22 4,92 5,00 

51 

4,33 4,21 3,75 4,68 4,57 3,96 3,50 / 3,75 4,64 / 4,54 5,00 
4,83 
3,91 

5,00 4.24 5,00 5,00 

4,22 4,07 3,97 4,52 4,66 3,79 3,28 / 3,17 4,75 / 4,38 5,00 
4,67 
3,91 

5,00 3,00 5,00 5,00 

% 4,37 4.09 3.92 4.76 4.60 4.07 3.69 / 3.72 4.57 / 4.59 5,00 
4.65 
4.09 

5,00 4.52 5,00 5,00 

61 
4,30 4,22 4,09 4,78 4,78 3,96 3,65 3,65 3,52 4,22 / 4,35 4,91 4,13 4,87 4,69 4,80 5,00 

4,16 3,91 4,17 4,61 4,43 3,74 3,39 3,87 3,17 3,91 / 4,22 4,87 4,30 4,91 4,31 5,00 5,00 

62 
4,26 3,83 3,74 4,70 4,61 4,04 3,91 4,00 3,70 4,04 / 4,17 4,91 4,22 4,95 4,55 5,00 / 

4,19 3,65 3,96 4,61 4,52 3,78 3,39 4,14 3,64 4,00 / 4,26 4,82 4,13 4,86 3,91 5,00 / 

63 3,95 3,65 3,31 4,65 4,42 3,46 3,31 3,46 3,12 3,81 / 3,88 4,81 3,58 4,85 4,50 4,50 / 
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3,74 3,62 3,12 4,04 4,08 3,31 2,88 3,19 2,85 3,46 / 3,77 4,65 3,65 4,73 3,14 3,58 / 

% 4,17 3.9 3.71 4.71 4.6 3.82 3.62 3.7 3.44 4.02 / 4.13 4.88 3.98 4.89 4.58 4.76 5,00 

71 
 4,05 3,63 3,63 4,59 4,41 3,78 3,56 3,30 3,30 4,26 3,41 4,37 4,89 3,74 5,00 4,50 4,36 / 

3,84 3,15 3,52 4,30 3,96 3,59 3,59 2,96 3,22 3,96 3,44 4,11 4,63 3,56 4,81 3,88 4,64 / 

72 
4,01 3,10 3,50 4,80 4,46 3,88 3,62 3,46 3,15 4,28 3,15 3,96 5,00 3,62 5,00 4,50 4,94 5,00 

3.89 3,07 3,33 4,81 4,38 3,67 3,37 3,19 2,92 4,00 3,50 3,70 5,00 3,44 5,00 3,50 4,73 / 

73 

4,20 3,35 3,65 4,58 4,54 4,23 3,77 3,54 3,54 4,54 3,54 4,12 5,00 3,92 5,00 5,00 4,64 
5,00 
5,00 

3,97 2,92 3,50 4,54 4,31 3,92 3,65 3,50 3,27 4,27 3,54 4,00 4,77 3,56 4,88 4,43 4,21 
5,00 
5,00 

% 4,08 3.36 3.59 4.65 4.47 3.96 3.65 3.43 3.33 4.36 3.37 4.15 4.96 3.76 5.00 4.66 4.64 5,00 

81 
4,02 3,31 3,65 4,69 4,38 4,69 3,62 3,50 3,31 3,85 3,85 4,19 4,81 4,19 4,88 4,76 4,78 / 

3,91 3,31 3,69 4,65 4,38 4,77 3,46 3,19 3,08 3,65 3,35 3,85 4,85 4,15 4,92 4,41 4,78 / 

82 
4,33 3,81 3,92 4,85 4,54 4,23 4,00 4,00 3,73 4,38 3,88 4,50 4,88 4,35 4,92 4,29 5,00 / 

4,15 3,77 3,96 4,62 4,50 3,92 3,81 3,77 3,31 4,12 3,77 4,15 4,85 4,08 4,88 3,06 5,00 / 

83 
3,98 3,37 3,63 4,81 4,44 3,63 3,33 3,37 3,07 3,85 3,15 4,48 4,81 4,04 4,85 4,23 5,00 / 

3,88 3,26 3,63 4,67 4,26 3,33 3,26 3,07 2,85 3,89 3,33 4,22 4,89 3,74 4,89 3,15 5,00 / 

% 4,11 3.49 3.73 4.78 4.45 4.18 3.65 3.62 3.37 4.02 3.63 4.39 4.83 4.19 4.88 4.43 4.92 5,00 

 

 

УСПЕХ СТАРИЈИХ РАЗРЕДА ПО ПРЕДМЕТИМА (СРЕДЊА ОЦЕНА) 

УПОРЕДНА ТАБЕЛА- ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2013/14. и 2014/15.ГОД. 

 

Табела 7 
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о
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Г
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Ф
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Х
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ја

 

Б
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о
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о
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Т
И
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Ф
и

зи
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о
 

в
ас

. 

Л
и
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о
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а 

к
у
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М
у
зи

ч
к
а 

К
у
л
т.

 

И
за

б
р
ан

и
 с

п
о
р
т 

 

8
 

3,49 3,37 3,73 4,19 4,18 3,65 3,62 3,63 4,02 4,39 4,83 4,78 4,45 4,88 

7
 

3,86 3,33 3,59 3,76 3,96 3,65 3,43 3,37 4,36 4,15 4,96 4,65 4,47 5,00 

6
 

3,9 3,44 3,71 3.98 3,82 3,62 3,7 / 4.02 4,13 4,88 4,71 4,6 4,84 

5
 

4.09 3,72 3.92 
4,65 

4,09 
4.07 3,69 / / 4,57 4,59 5,00 4,76 4,60 5,00 

2
0
1
4

/1
5
 

3,83 3,46 3,73 4,12 4,00 3,65 3,58 3,50 4,24 4,31 4,91 4,72 4,53 4,93 

2
0
1
3

 

/1
4
 

 3,70 3,50 3,82 3,99 3,99 3,74 3,56 3,55 4,18 4,23 4,93 4,50 4,51 4,90 

р
а

зл
и

к
а
 

+0,13 -0,04 -0,09 +0,13 +0,01 -0,09 +0,02 -0,05 +0,06 +0,08 -0,02 +0,22 +0,02 +0,03 
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У табели 7. дат је преглед средњих оцена појединачних предмета. Најмања средња 

оцена је из математике – 3,46, а највиша је из физичког васпитања - 4,91. У поређењу са 

предходном школском годином, нешто су више оцене из ликовне културе (+0,22) , српског 

и руског језика (+0,13) , а ниже из енглеског језика и географије ( -0,09).  

У табели 8. и 9. дат је преглед разреда према средњој оцени и пролазности, за 

млађе истарије разреде. 

 
УПОРЕДНИ ПОДАЦИ О УСПЕХУ УЧЕНИКА ШКОЛСКА 2014/15. и 2013/14. ГОД. ПРЕМА 

СРЕДЊОЈ ОЦЕНИ 
Табела 8 

 

ШКОЛСКА 
ГОДИНА 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
 

2014/2015. / 4,91 4,79 4,64 4,37 4,17 4,08 4,11 

2013/2014. / 4,85 4,67 4,79 4,11 4,13 4,05 4,32 

РАЗЛИКА / +0,06 +0,12 -0,15 +0,26 +0,04 +0,03 -0,21 

 
 

ПРЕМА ПРОЛАЗНОСТИ ( % )       
Табела 9 

 

ШКОЛСКА 
ГОДИНА 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
 

2012/2013. / 100 100 100 100 100 100 100 

2013/2014. / 100 100 100 100 100 100 100 

РАЗЛИКА / / / / / / / / 

 

Гледано кроз вредности средњих оцена, може се рећи да је успех ученика, у односу 

на прошлу школску годину, бољи у 2., 3. , 5., 6., и 7. разреду, а слабији  у 4. и 8. разреду. 

Одступања су највећа у 8. и 5. разреду. Ако поредимо пролазност, запажа се да су  

генерације уједначене. 
 
 

2.6 Упис ученика у средње школе 

 

Од укупно 79 ученика осмог разреда, полагању завршног испита је приступило 

свих 79 ученикa. За пет ученика је обезбеђена подршка приликом полагања завршног 

испита у виду асистената и посебне просторије за полагање, а за једну ученицу 

наставници и тим за ИО су израдили и прилагођени тест. 

74 ученика је уписало средњу школу у првом уписном кругу, док је пет ученика 

средњу школу уписало у другом уписном кругу ( 6,75%). 
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Стaтистички пoдaци o пoстигнућимa учeникa 
 
 

Просечан број бодова на завршном испиту 
 

Српски језик Математика Комбиновани тест 

8,03 5,80 8,03 

Укупно 21,86 

 

Од могућих 30 бодова, ученици наше школе су постигли 21,86 бода и тиме заузели 

прво место на општини Звездара по успеху на завршном испиту. Више од 24 бода 

остварило је 27 ученика (34,18) 
 

Остварене жеље: 
 

 
Уписана жеља 

 
% ученика 

1. 27уч./36,49% 

2. 11 уч./14,86 

3. 7уч./9,46 

 
 

Више од половине ученика ( 60,80 % ) уписало је срењу школу на основу прве три 

жеље.   

 

Ученик генерације, Вукова и посебне дипломе 

 

Ученик/ца генерације: Ива Тулимировић 8/2 

 

34 ученика су носиоци вукове дипломе. 

 

Спортиста генерације: Василије Глоговац 8/1  

 

Спортискиња генерације: Александра Спасеновић 8/3 

 

У табели 10.  дата је ранг листа одељења према средњој оцени и пролазности, за 

млађе и старије разреде.  
 

Табела 10 
 

РАНГ    ЛИСТА       ОДЕЉЕЊА 

РЕДНИ БРОЈ 
ПРЕМА СРЕДЊОЈ ОЦЕНИ ПРЕМА  ПРОЛАЗНОСТИ 

МЛАЂИ СТАРИЈИ МЛАЂИ СТАРИЈИ 

1 24 (4,94) 53(4,47) * * * *** 

2 22(4,91) 51, 82( (4,33)   

3 21, 2 3(4,89) 52(4,31)   

4 32 (4,85) 61(4,30)   

5 31 (4,81) 62(4,26)   

6 34(4,80) 73(4,20)   

7 33 (4,70) 71(4,05)   
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РАНГ    ЛИСТА       ОДЕЉЕЊА 

РЕДНИ БРОЈ 
ПРЕМА СРЕДЊОЈ ОЦЕНИ ПРЕМА  ПРОЛАЗНОСТИ 

МЛАЂИ СТАРИЈИ МЛАЂИ СТАРИЈИ 

8 42(4,69) 81(4,02)   

9 41(4,66) 72(4,01)   

10 42(4,65) 83 (3,98)   

11 42(4,57) 63(3,95)   

                          ***  -100% пролазност  
 

2.7 Изостанци ученика 

 

Укупан број изостанака је 53151. Од тога  је  оправданих 52559 и 592 

неоправданих изостанака.  

Највећи број изостанака су направили ученици 8. разреда (9726), затим 7. разреда 

(8435), 6. разреда (7785), 2. (6668) и 1. разреда (6062). 

Највећи број неоправданих изостанака су направили ученици 8. (364),7. (159) и 6. 

разреда (56). 

Разлози оправданог изостајања са наставе, на основу постојеће документације су 

болест,  учешће ученика на многим такмичењима, похађање музичке школе и осталих 

активности, а разлози неоправданог изостајања је закашњавање, неблаговремено 

доношење оправдања и недовољна контрола родитеља о изостајању њихове деце. Посебан 

проблем представљају родитељи чија деца нередовно похађају наставу. 

Број изостанака по ученику за школску 2014/15. год. је 75,60, док је претходне 

школске године био 67,12. 

У односу на претходну школску годину, број изостанака је у порасту код укупних 

изостанака зa 7974, а код неоправданих изостанака је разлика занемарљива. Највеће 

одступање уочава се код ученика 8. разреда где разлика у броју изостанака у поређењу са 

предходном школском годином износи 2671 и ученика другог разреда са разликом од 2508  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

Табела 11 (кретање бр. изостанака 2013/14 и 2014/15) 
 

Разред 
оправдани неоправдани укупно 

2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 

1. 5364 6062 
 
/ 

 
/ 

5930 6062 

2. 4156 6662 4 6 4160 6668 

3. 4383 4401 1 2 4384 4403 

4. 3628 4803 / 5 3628 4808 

1. – 4. 17531 21928 5 13 17536 21941 

5. 5268 5264 8 / 5276 5264 

6. 6490 7729 140 56 6630 7785 

7. 8396 8276 284 159 8480 8435 

8. 6903 9362 152 364 7055 9726 

5. - 8. 27057 30631 584 579 27641 31210 

1. – 8. 44588 52559 589 592 45177 53151 

 
 

2.8 Владање ученика 

 

У табели 12 дат је преглед владања ученика. Од 703 ученика, примерно владање 

има 688 ученик (97,86%). Дванаест  ученика старијих разреда има врлодобро владање 

(1,70%)  и три ученика имају  добро владање (0,43%). Код 19 ученика старијих разреда су 

изречене  васпитне мере–укор одељенског старешине (2,70%), а код 3 ученика 8. разреда 

укор одељенског већа (0,42%). 
 

Табела 12 
 

Васпитне 
мере 

Васпитно-дисциплинске 
мере 

Разред 
Прим- 
ерно 

Врло  
добро 

Добро 
Задово- 
авајуће 

Неоце 
њен 

Укор 
одељ. 
стар. 

Укор 
одељ. 
већа 

Укор 
дирек. 
школе. 

Укор 
Настав. 

већа 

Премештај 
у другу 
школу 

1. 100     -     

2. 113     -     

3. 91     -     

4. 90     -     

5. 78     1     

6. 72     8     

7. 72 7    6     

8. 72 5 3   4 3    

1. - 8. 688 12 3   19 3    

% 97,86 1,70 0,43   2,70 0,42    
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Неопходно је ангажовање свих фактора који учествују у васпитно-образовном 

процесу, како за решавање постојећих проблема, тако и за превентивно деловање. 

Приоритет у решавању васпитних проблема представља смањивање неоправданог 

изостајања ученика са наставе, конструктивно решавање проблема и толеранатно 

понашање. 

 

2.9 Успех ученика на такмичењима 

 

Праћењем припрема и реализације такмичења стручна већа су констатовала да су 

припреме благовремено почеле, још током првог полугодишта. Постигнути резултати су 

оцењени као веома добри, што се повезује с квалитетним припремама.  
 
 

Табела 13 
 

ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2014/2015 ГОДИНИ 

Предмет Ученик 
Општински 
ниво 

Градски 
ниво 

Репуб. 
ниво 

 
 

М
У

З
И

Ч
К

А
 К

У
Л

Т
У

Р
А

 Нађа Поточник 3-2 
1. место 

2. место 

2. место 

 
  

Јана Живковић 2-3 2. место    

Вања Буквић 3-4 3. место    

Маша Обрадовић 5-3 1. место 1. место   

Јулија Рајковић 5-2 1. место    

Вељко Савић 5-2 2. место    

Миа Петковић 5-2 1. место    

Најраспеваније 

одељење 3-2 
1. место    

Е
Г

Л
Е

С
К

И
 

Ј
Е

З
И

К
 

Нађа Снегић, 8/1 3. место    

Тихон Грбић,8/1 3. место    

 Генић Наталија, 8/2 3. место    

Миловановић Милица, 

8/2 
3. место    

     

     

С
Р

П
С

К
И

  
Ј

Е
З

И
К

 

Наталија Генић, 8/2 1. место 1. место 2. место 

„
К

њ
и

ж
ев

н
а
 

о
л

и
м

п
и

ја
д

а
“
 

Ива Тулимировић, 8/2 1. место 2. место 3. место 

Елена Видић, 8/1 1. место 3. место / 

Василије Глоговац, 8/1 2. место 3. место / 

Никола Илић, 7/2 3. место / / 

Наталија Генић, 8/2 2. место 2. место учешће 

С
р

п
ск

и
 

је
зи

к
 и

 

је
зи

ч
к

а
 

к
у
л

т
у
р

а
 Никола Стокановић, 

5/2 
3. место / / 

Никола Бајић, 5/2 2. место / / 

Софија Рајић, 5/1 2. место 2. место / 
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ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2014/2015 ГОДИНИ 

Предмет Ученик 
Општински 
ниво 

Градски 
ниво 

Репуб. 
ниво 

 
 

Петар Томић, 5/3 3. место / / 

Б
И

О
Л

О
Г

И
Ј

А
 

Рајић Софија, 5/1 2. место    

Матија Милошевић, 5/1 2. место    

Војислав Адамовић, 6/2 3. место    

Милица Миљковић, 6/2 3. место    

Данило Даниловић, 6/2 3. место    

Теодора Тадић, 6/1  2. место 3. место   

Катарина Андрић, 8/2 3. место    

Наталија Генић, 8/2 3. место    

Ива Тулимировић, 8/2 2. место 2. место   

Ф
И

З
И

К
А

 

Игор Павловић, 7/3 1. место     

Ива Тулимировић, 8/2   3. место 3. место   

Ива Гајић, 6/2 1. место 1.место      1.место  

Александар Гајић, 6/2 1. место 2.место 2. место  

     

     

Х
Е

М
И

Ј
А

 Катарина Андрић, 8/2 3. место    

Игор Павловић, 7/3 1. место 2. место   

Милица Самарџија, 7/1 2. место    

Немања Граховац, 7/3 2. место    

Катарина Андрић, 8/2, 3. место    

  

Г
Е

О
Г

Р
А

Ф
И

- 

Ј
А

 

 

Наталија Генић, 8/2 2. место 3. место   

Ива Тулимировић, 8/2 2. место    

Катарина Андрић, 8/2 2. место 3. место   

Марија Лазаревић, 7/2 2. место    

Никола Илић, 7/2 2. место 3. место   

 И
С

Т
О

Р
И

-

Ј
А

 

Василије Глоговац, 8/1  3. место    

Данило Даниловић, 6/2 3. место    

Рајић Софија, 5/1 3. место    

Богдан Планиншек, 5/3 2. место    

М
А

Т
Е

М
А

- 

Т
И

К
А

 

Игор Павловић, 7/3 3. место 1. место учешће  

Рајић Софија, 5/1 3. место    

     

     

     

ТИО 
Јелена Кривокапић, 6/2 3. место    

     

Е
К

И
П

Н
А

 

Т
А

К
М

И
Ч

Е

Њ
А

 

СПОРТ     

Одбојка-дечаци 5 и 6 

разред 
2. место    

Дечаци 7. и 8. разред 2. место    
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ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2014/2015 ГОДИНИ 

Предмет Ученик 
Општински 
ниво 

Градски 
ниво 

Репуб. 
ниво 

 
 

Девојчице 7. и 8. разред 3. место    

Кошарка-дечаци 5 и 6 

разред 
3. место    

Дечаци 7. и 8. разред 2. место    

Девојчице 7. и 8. разред 1. место    

Фудбал-дечаци 7 и 8 

разред 
1. место    

девојчице 7 и 8 разред 2. место    

     
 
 
 

Назив такмичења 

/предмет 
Име и презиме ученика 

Ниво/пласман 

Школско Општинско Градско Републи-

чко 

Најраспеваније 

одељење 

Екипно-ученици 3.-2   2.место   

Математика  На школском такмичењу 

учествовало 80 ученика 3.и 

4. разреда 

10 ученика 3.разреда и 10. 

ученика 4.разреда 

пласирало се на општинско 

такмичење 

    

Математика Ангелина Рајић 3.-1   3.место   

Математика Уна Нешић 4.-3   2.место  

Математика Борис Ћурчић 4.-3   3.место  

„Мислиша“-МД 

„Архимедес“ 

математика,репу

блички ниво 

Учестовало 112 ученика од 

2.-4. разреда 

   37 

ученика 

похваље-

но 

„Мислиша“-МД 

„Архимедес“ 

математика,репу

блички ниво 

Јана Живковић 2.-3     1.награда 

„Мислиша“-МД 

„Архимедес“ 

математика,репу

блички ниво 

Лука Топаловић 2.-2    2.награда 

„Мислиша“-МД 

„Архимедес“ 

математика,репу

блички ниво 

Стефан Саватовић 3.-3    2.награда 

Рецитатори, Учествовало 16 ученика     
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Српски језик 

Рецитатори, 

Српски језик 

Јован Марковић 4.-4 1.место    

Рецитатори, 

Српски језик 

Н.Стокановић 3.-2 1.место    

Ђачка песничка 

сусретања  

Пет ученика представљало 

школу на  

општинском такмичењу 

    

Ђачка песничка 

сусретања 

Таја Ћуровић 2.-1  3.место   

„Безбедност у 

саобраћају“ 

,екипно 

Екипно такмичење 

,учестовали ученици 3.-1  

 2.место   

Музичка 

култура 

Соло певачи 

Јана Живковић   2-3  2.место   
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3 Стручни органи 

 

Васпитно-образовни рад у току школске године, реализовало је 32 професора, 12 

наставника, 2 учитеља, 2 магистра, директор, психолог, педагог и библиотекар. 

Сви наставници су били укључени у стручна већа, која су, кроз планиране задатке, 

давала свој допринос настави. Састанци су редовно одржавани уз вођење записника. 

Најзначајније  теме разматране на састанцима су: усаглашавање критеријума оцењивања, 

образовни стандарди, реализација часова по методама активног учења, тематски приступ 

настави, међупредметне корелације, стручно усавршавање наставника, такмичење 

ученика, реализација редовне, додатне, допунске наставе, слободних активности, рад у 

тимовима и комисијама, самовредновање и развојно планирање.  
 

3.1 Извештај о раду наставничког већа 

 

Састанци наставничког већа реализовани су редовно, једном месечно и према 

текућој проблематици рада школе. Све планиране активности доста успешно су 

реализоване уз заједнички труд и залагање, као и поделу задужења. Укупан број чланова 

Наставничког већа у школској 2014/2015.години био је 49. 

Наставничким већем је руководио директор школе уз асистенцију педагога и 

психолога школе. 

Седнице Наставничког већа су се одржавале у паузи између две смене, од 12,45 до 

14,00 сати. Због свеобухватне реконструкције школе седнице су се у периоду / март, 

август/ одржавале у свечаној сали општине Звездара и ОШ „Јелена Ћетковић“. 

Записник седница наставничког већа водила је Радмила Павловић, библиотекар 

школе. 

Одлуке Наставничког већа доносиле су се јавним гласањем и већином гласова од 

укупног броја чланова Наставничког већа. 

У току школске 2014/2015.године одржано је 14 седница Наставничког већа. 

Основни задатак Наставничког већа био је остваривање циљева и исхода 

образовања и васпитања ученика. Кроз рад Наставничког већа кординирао се и усмеравао 

рад свих других стручних тела и наставника на унапређивању и осавремењивању 

наставног процеса применом нових метода и облика рада. 

Основне теме које су се разматрале и из којих су извлачени закључци и усмерења 

ка квалитетнијем и прогресивнијем раду биле су: 

- разматрање и усвајање Школских програма од првог до осмог разреда; 

- разматрање и усвајање Годишњег плана и програма школе; 

- анализа и утврђивање реализације фонда часова редовне, допунске и додатне 

наставе, изборних предмета и слободних активности; 

- разматрање и утврђивање реализације Школског развојног плана; 

- разматрање и утврђивање програма активности Тима за заштиту деце од насиља; 

- разматрање и утврђивање активности самовредновања рада школе; 

- инклузивно образовање; 

- стручно усавршавање наставника; 

- анализа и праћење планирања и припремања наставника у циљу унапређивања 

наставе; 
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- анализа и утврђивање успеха и владања ученика на крају класификационог 

периода 

- анализа и утврђивање успеха ученика на такмичењима; 

- разматрање и усвајање Извештаја о раду школе; 

- разматрање и усвајање Извештаја о раду директора школе; 

- упознавање са Извештајем редовне инспекцијске контроле која није донела ни 

једну меру; 

На основу показатеља успеха ученика на крају школске године, извештаја стручних 

служби, психолошко -  педагошке службе и самих наставника може се закључити да  се 

образовно – васпитни рад у нашој школи у континуитету унапрђује. 

Унапређивање образовно – васпитног рада плод је:праћења припремања 

наставника за наставу; педагошко инструктивни рад при обиласку наставе од стране 

педагога и директора школе; усавршавање наставника путем стручних семинара, угледних 

часова, објективнијег вредновања знања ученика, вредновања рада стручних служби 

школе; вредновање рада наставника, сарадња са родитељима ученика наше школе; 

прихватање  и уважавање саветодавне службе Министарства просвете. 

У циљу унапређивања образовног процеса неопхоно је перманентно радити на 

побољшању услова рада у школи. Свеобухватна реконструкција школе је унапредила 

услове рада, али треба наставити опремати учионице савременим училима  и треба да се 

настави стручно усавршавање наставника.То ће интензивирати примену нових метода и 

облика рада односно интердисциплинарни приступ у настави. 
 

3.2 Извештај о раду Савета родитеља 

 

У школској 2014/15. години редовно су одржавани састанци Савета родитеља.У 

месецу септембру конституисан је Савет, изабран председник .  

Родитељи су упознати са основним садржајима из Годишњег Програма рада школе. 

Усвојен је План рада Савета родитеља за школску 2014/2015. годину. 

Акционим планом Школског развојног плана, степен учествовања родитеља у 

креирању и реализацији активности у школи је требало повећати, избором тема и акција у 

односу на потребе деце - безбедност ученика, превенцију болести зависности, здравствено 

васпитање, инклузивно образовање, професионалну оријентацију, правила понашања, 

културни и забавни живот. 

Родитељи су редовно били информисани о активностима које се спроводе у 

области ИО као и о реализацији програма и пројеката „ Школа без насиља“, „ Оснаживање 

породице – љубав и границе„ – УНОДЦ, „ Повежимо заједницу - ЛОП „, „ Професионална 

оријентација на прелазу из основне у средњу школу“ – ГИЗ, „Дигитална школа – кликни 

безбедно“... . представници Савета родитеља наше школе на општини су направили 

брошуру „Водич кроз савет родитеља“ и упутство и плакате о професионалној 

оријентацији ученика. 

Након сертификације програма „ Школа без насиља „ у нашој школи 2011. год. 

чији је координатор као и Савета родитеља била психолог школе Наташа Јовановић 

учествовано је на 4. конференцији у Сава Центру посвећеној превенцији дигиталног 

насиља. Савет родитеља је редовно информисан о активностима у оквиру програма и 

резултатима истраживања о стању случајева насиља у нашој школи, као и могућим 

опасностима дигиталног насиља. Указано је поново за нове чланове Савета родитеља на 
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лифлет са процедурама за реаговање у случајевима насиља за родитеље (и у електронској 

форми). Од стране ученика у истраживању препознато је да постоје ризици од употребе 

ПАС у школском окружењу ( ван школе ), као и да родитељи нису довољно активни на 

плану спречавања појава насиља. Школа је спроводила програм Вештине адолесценције. 

Одржана је Трибина за родитеље „Улога родитеља у превенцији негативних облика 

понашања код деце и младих-употреба дувана, алкохола и психоактивних супстанци“. 

Удружење Плави круг је одржало предавање о дијабетесу, центар „Чабаркапа“ о 

„Поремећајима пажње“, а родитељи чланови школског одбора су присуствовали Трибини 

за родитеље „Учешће родитеља у образовно-васпитном систему“ – Градског секретаријата 

за образовање. Са председником школског савета родитеља, психолог школе је 

учествовала у евалуацији програма UNODC „ Oснаживање породица- љубав и границе“ и 

Вештине у адолесценцији са представницима општине и министарства МПТР уз давање 

предлога за даљу примену програма у школама. Такође, учествовале су   на састанцима 

општинског савета родитеља са иницијативом и идејама за побољшање безбедности 

ученика и решавања ризичног понашања деце. 

Предложено је да би родитељи требали да имају више идеја за апликације за 

пројекте и тим за асистирање на реализацији пројеката. На предлог родитеља школски сајт 

је редизајниран и редовно ажуриран. Родитељи процењују да састанци одлично утичу на 

побољшање положаја деце. Посебне похвале су за предавање о заштити од различитих 

облика зависности. Све више се указује потреба за превенцијом новог облика зависности 

од интернета и компјутерских игрица. Представници Савета родитеља су према 

афинитетима укључени у школске тимове, а неки у програм професионалне оријентације 

пружајући ученицима могућност реалних сусрета са занимањима у пракси. Реализација 

реалних сусрета је била отежана због пресељења у другу школу приликом реконструкције. 

Истакнута је интерактивна, добронамерна и предусретљива атмосфера на састанцима 

Савета.  

Сарадња Савета са педагошко-психолошком службом,  учитељима, одељенским 

старешинама, директором школе, успешно се одвијала током целе године као и са 

представницима ШО, редовним извештајима о раду истог. 

Члановима Савета, достављена је анкета о евалуацији рада истог током године, али 

и као подстицај будућег рада Савета. Већина родитеља је у потпуности задовољна 

оствареношћу циљева, као и свеобухватношћу обрађених садржаја, подстицајним 

руковођењем. Нека мишљења су да родитељи треба да се укључују у већем броју по 

областима интересовања у решавању питања важних за унапређивање рада школе. Неки 

од предлога су да се треба више посветити садржајима заштите животне средине као и 

реализацији што више спортских активности. 

             
  

3.3. Извештаји одељењских већа 

 
Извештај  одељењског већа 1. разреда 

 
У првом разреду је 100 ученика. Сви ученици  су напредовали у складу са својим 

способностима и залагањем. 

Из српског језика чита 91 ученик ( 91 % ), шчитава 8 ученика ( 8 % ), а 1 ученик 

чита спајајући гласове, слова у речи ( 1 %). 
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По диктату пише 84 ученика( 84 % ),  11 ученика пише са мањим грешкама  ( 11 %) 

, а 5 ученика уз помоћ учитеља ( 5 % ).  

Два ученика нису усвојила писана слова ћирилице ( 2 % ). 

Из математике 97 ученика чита, пише и упоређује бројеве до 100, сабира и одузима 

у оквиру прве стотине ( 97 % ), 2 ученик сабирају и одузимају до 20 (2 % ), а 1 ученика 

сабира и одузима до 10 ( 1 % ). 

Сви ученици имају примерно владање. 

Сви наставни часови предвиђени за овај период су у потпуности реализовани. 

Часови допунске наставе и часови слободних активности су редовно одржавани. Од 

2.03.2015. године, са почетком реализације Пројекта Реконструкције школе, настава за 

ученике 1. разреда одвијала се у прилагођеним просторијама, у нашој школи. 

Учитељице 1-1 и 1-2 су реализовале приредбу поводом завршетка 1. разреда. 

 

Извештај одељењског већа 2. разреда 

 
Чланови: Лазар Марковић, Биљана Табаш, Олгица Вукадиновић, Невена Петровић  

Број ученика другог разреда: 113 

Број ученика који раде по ИОП-у: 1 

Одличних: 106 

Врлодобрих: 7 

 

Сви ученици имају примерно владање. 

Број састанака одељењског већа: 11 

 

План рада одељењског већа 

МЕСЕЦ АКТИВНОСТ 

 

АВГУСТ 

Школски календар за 2014/2015. годину-организација  

Анализа плана и програма и уџбеника за нову школску годину  

Израда Годишњег плана рада по предметима  

Израда распореда часова редовне и допунске наставе  

Распоред новопридошлих ученика по одељењима  

 

СЕПТЕМБАР 

Родитељски састанак  

Социјална структура родитеља  

Понашање ученика  

Позоришни фестивал „Позориште звездариште“  

Идентификација ученика којима је потребна додатна помоћ и подршка у 

учењу  

Сарадња са учитељима у боравку  

Договор око извођења излета  

 

ОКТОБАР 

Евидентирање ученика за допунску наставу  

Договор о уједначавању критеријума оцењивања  

Анализа узрока појава неуспеха у школском учењу и поремећаја у 

понашању  

Сарадња са педагогом и психологом  

Једнодневни излет  

 Анализа успеха и дисциплине на крају првог класификационог периода  
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НОВЕМБАР Реализација наставног плана у току класификационог периода  

Информације о напредовању ученика у раду  

Реализација сарадње са родитељима  

 

ДЕЦЕМБАР 

Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта  

Реализација плана и програма рада  

Припрема програма за Нову годину  

Припрема за Новогодишњи базар  

 

ЈАНУАР 

Извештај о стручном усавршавању наставника у току зимских семинара  

Обележавање школске славе.Свети Сава  

 

ФЕБРУАР 

Пружање помоћи ученицима и родитељима ученика који су на 

полугодишту имали проблема у учењу и понашању  

Практично предавање-родитељ  

Реализација програма сарадње са родитељима  

 

МАРТ 

Анализа успеха и дисциплине на крају трећег класификационог периода  

Реализација плана и програма рада  

Припрема програма за Дан школе  

Организација школског и општинског такмичења из математике  

Припрема за маскембал  

 

АПРИЛ 

Коришћење наставних средстава и дидактичког материјала у настави  

Ефикасност примењених облика рада у радовној и допунској настави  

Реализација маскембала  

Припрема за Ускршњи базар  

Родитељски састанак ОШ "Иван Горан Ковачић“  

Годишњи план рада школе за школску 2014/2015. годину  

 

МАЈ 

Настава у природи- излет  

„Дан отворених врата“  

 

ЈУН 

Анализа успеха и дисциплине на крају школске године  

Реализација годишњег плана рада  

Реализација излета и наставе у природи  

Извештај о раду Одељенског већа  

 

На седницама одељењског већа пратио се и анализирао успех и напредовање 

ученика. Све активности предвиђене програмом рада одељењског већа су реализоване, уз 

мања одступања. Излет и настава у природи нису реализовани. Због реконструкције и 

адаптације школе донета је одлука да ученици 2.разреда од 2.3.2015.године наставу 

похађају у ОШ „ 1300 каплара“, преподневној семни, превоз је  био организован, а 

ученици су одлазили у школу у пратњи наставника. 

Због просторних ограничења (пројекат санације, адаптације и реконструкције 

школе), Дан школе је обележен постављањем ученичких радова на сајт школе.  

Организоване су следеће посете: 

- Посета ДКЦ-у, позоришна представа Лепотица и звер 

- Посета ДКЦ-у, позоришна представа Новогодишња заврзлама 

- Посета Звездарској шуми 

Резултати на такмичењима: 

- Мислиша (прво место: Јана Живковић II-3, друго место:                                          

Лука Топаловић II-2) 

- Ђачка песничка сусретања (треће место: Таја Чуровић II-1) 
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- Општинско такмичење соло певача (2. место: Јана Живковић II-3) 

Конкурси: 

- Ликовни конкурс: Моја породица  

- Литерарни конкурс: Она је моја најдража (похваљена:                                              

Лана Миловановић II-3) 

- Ликовни конкурс: У сусрет Ускрсу (прво место: Лена Видић II-4) 

- Ликовни конкурс Светосавског звонца, Отац 

- Витезово пролеће, 13. београдски фестивал писаца за децу (похваљен: 

Александар Лелић II-3) 

У школској 2014/2015.  години било је награђено 5 ученика, а похваљено  20 

ученика. 

Хуманитарне акције: 

- Чеп у џеп 

- Деца деци – прикупљање гардеробе за децу без родитељског старања 

 

Извештај о раду одељенског већа 3. разреда  
 

Руководилац одељенског већа трећег разреда: Ивана Томићевић 

Чланови одељенског већа трећег разреда: Ивана Томићевић, Зорица Сандић, 

Јелена Танасијевић, Драгана Аничић 

Број састанака: 11 

 
Програм рада одељенског већа 

 

Месец Активност 

АВГУСТ Израда годишњих планова 

Уређивање учионице 

Припремање наставе за септембар 

СЕПТЕМБАР Родитељски састанак 

Договор око извођења излета 

Понашање ученика у школи 

Индивидуални разговори са родитељима 

ОКТОБАР Евидентирање ученика за допунску наставу 

Сарадња са психологом и педагогом школе 

Индивидуални разговори са родитељима 

Могућност извођења наставе у природи 

НОВЕМБАР Успех и владање ученика на 1.класификационом периоду 

Идентификовање ученика којима треба пружити помоћ у учењу и 

владању 

Информације о напредовању ученика у раду 

ДЕЦЕМБАР Реализација програмских садржаја  

Припрема програма за прославу Нове године 

Утврђивање успеха и владања ученика на крају 1.полугодишта 

Реализација програма редовне наставе и слободних активности 

ЈАНУАР Припрема програма за школску славу - Светог Саву 
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Свечана академија поводом школске славе 

ФЕБРУАР Пружање помоћи ученицима и родитељима ученика који су на 

полугодишту  имали проблема у учењу и владању 

Индивидуални разговори са родитељима 

МАРТ Како смо реализовали  наставне садржаје 

Припрема програма за Дан школе 

Припрема за предстојећи маскембал 

Сарадња са родитељима 

АПРИЛ Успех и владање ученика у протеклом периоду 

Реализације маскембала 

Припрема за Ускршњи базар 

Реализација наставних садржаја из свих предмета 

Родитељски састанак 

МАЈ Припрема за наставу у природи (излет) 

,,Дан отворених врата,, 

ЈУН Анализа успеха и владања ученика на крају школске године 

Родитељски састанак 

 

Укупан број ученика: 91 

Број ученика који раде по ИОП – у: 3 

Одличних: 80 

Врлодобрих:11 

Сви ученици имају примерно владање. 

На седницама одељенског већа пратио се успех и напредовање ученика. Све 

активности предвиђене програмом рада одељенског већа су реализоване, уз мања 

одступања. Излет и настава у природи нису реализовани из техничких разлога. Због 

реконструкције и адаптације школе донета је одлука да ученици 3.разреда од 

2.3.2015.године наставу похађају у ОШ „ 1300 каплара“, превоз је  био организован, а 

ученици су одлазили у школу и враћали се у пратњи наставника. 

Због просторних ограничења ( Пројекат санације, адаптације и реконструкције 

школе), Дан школе је обележен постављањем ученичких радова на сајт школе. Ученици су 

учествовали у хуманитарним акцијама ( Деца деци – прикупљање гардеробе за децу без 

родитељског старања, прикупљање новчане помоћи за болесног ученика организовањем 

приредбе ученика ОШ „1300 каплара”), на спортским турнирима (Фудбалски турнир 

„Младе звезде Звездаре”, спортски дан), организован је и сусрет са писцем Игором 

Коларовим, едукативни програм посвећен Безбедности деце у саобраћају, предавање 

Заштита од пожара... 

Организоване су следеће посете: 

- Позоришна представа „Лепотица и звер”, Бошко Буха 

- Позоришна представа „Новогодишња заврзлама”, ДКЦ 

- Београдска филхармонија 

- Етнографски музеј 

- Позоришна представа „Киша”, Бошко Буха 

Резултати на такмичењима: 

- Мислиша ( 9 ученика похваљено, 1 награђен – 2. место) 

- Школско такмичење из математике ( 9 пласираних на општинско) 

- Општинско такмичење из матеметике ( 1 ученик – 3. место) 
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- Распевано одељење ( општинско такмичење – 2. место) 

- Школско такмичење рецитатора ( 1 ученик – 1. место) 

- Општинско такмичење безбедност у саобраћају ( 6 ученика – 2. место квиз и 

2. место  ликовни конкурс) 

- Литерарни конкурс „Она је моја најдража” ( 1 ученик добио захвалницу) 

Извештај о раду Одељенског већа 4. разреда 

 

Одељенско веће 4.разреда чине следећи чланови: 

1.Биљана Антонијевић 

2.Свјетлана Ненадић 

3.Мира Симић 

4.Душица Мрдак 

        

                                        Програм рада Одељенског већа четвртог разреда              

 

МЕСЕЦ  АКТИВНОСТ 

 

АВГУСТ 

-Анализа плана и програма и избор уџбеника за нову школску годину 

-Израда Годишњег плана рада по предметима 

-Припремање месечних планова рада 

-Израда распореда часова редовне наставе 

-Распоред новопридошлих ученика по одељењима 

-Уређивање учионица 

 

СЕПТЕМБАР 

 

-Сарадња са предметним наставницима 

-План израде писмених задатака 

-Договор око извођења излета 

-Родитељски састанак 

-Спортски дан-„Олимп“ 

-Понашање ученика у школи 

-Позоришни фестивал „ Позориште Звездариште“ 

-Индивидуални разговори са родитељима 

 

ОКТОБАР 

 

-Евидентирање ученика за додатну наставу 

-Сарадња са педагогом и психологом школе 

-Индивидуални разговори са родитељима 

-Тематско планирање –„ Стазама славне прошлости“ 

-Могућност извођења наставе у природи 

-Једнодневни излет 

 

НОВЕМБАР 

 

-Анализа успеха и дисциплине на крају првог класификационог периода 

- Реализација програмских садржаја 

-Идентификовање ученика којима треба пружити помоћ у учењу и 

владању 

-Сарадња са родитељима 
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ДЕЦЕМБАР 

-Реализација програмских садржаја 

-Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта 

-Реализација плана и програма рада 

-Припрема програма за прославу Нове године 

 

ЈАНУАР 

-Извештај о стручном усавршавању наставника током зимских семинара 

-Припрема програма за школску славу- Светог Саву 

-Свечана академија поводом школске славе 

 

ФЕБРУАР 

-Пружање помоћи ученицима и родитељима ученика који су на 

полугодишту имали проблема у учењу и владању 

-Индивидуални разговори са родитељима 

 

МАРТ 

-Анализа успеха и дисциплине на крају 3.класификационог периода 

-Како смо реализовали наставне садржаје 

-Организација Школског и општинског такмичења из математике 

-Припрема програма за Дан школе 

-Припрема за предстојећи маскенбал 

 

АПРИЛ 

 

-Успех и владање ученика у протеклом периоду 

-Организација маскенбала 

-Позоришни фестивал „ Позориште Звездариште“ 

-Реализација наставних садржаја из свих предмета 

-Родитељски састанак 

 

 

МАЈ 

 

-Припрема за реализацију наставе у природи 

-Разговор са ученицима о преласку са разредне на предметну наставу 

-Сарадња са родитељима „ Дан отворених врата“, присуство родитеља 

часовима 

 

ЈУН 

 

-Анализа успеха и дисциплине на крају школске године 

-Реализација наставних садржаја 

-Извештај о реализацији излета и наставе у природи 

-Извештај о раду Одељенског већа 

-Родитељски састанак 

 

 

Сви ученици су успешно завршили 4.разред и сви имају примерно владање. 

Од 90 ученика, 61 је постигао одличан успех, 27 врлодобар и 2 ученика добар 

успех. Један ученик ради по ИОП-у и 4 ученика индивидуализовано. 

Током школске године чланови су се редовно састајали. Одржано је укупно 15 

састанака. На састанцима су пратили напредовање и активности, као и оптерећеност 

ученика, евидентирали ученике којима је потребна подршка. Поред тога, договарали су се 

и информисали о посетама музејима и позориштима и учествовању на такмичењима. 

На састанку 26.8.2014. донета је одлука да предлог додатне литературе буде 

„ Огледалце знања“ из српског језика, математике и природе и друштва, као и 

часопис „Витез“. Уџбенике су ученици и ове године наследили од претходне генерације  

(1 комплет). 

Направљен је распоред контролних и писмених задатака који је био истакнут на 

видном месту у учионици.  
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Због реконструкције и адаптације школе донета је одлука да ученици 4.разреда од 

2.3.2015.године наставу похађају у ОШ „ 1300 каплара“, превоз је  био организован, а 

ученици су одлазили у школу и враћали се у пратњи наставника. 

Остварена је корелација са предметним наставницима. 

 

 Нестандардни часови: 

- природа и друштво- проф.историје, Јоца Стојков у свим одељењима 4.разреда, у 

школској библиотеци путем презентације. 

- српски језик проф.српског језика Снежана Костић Хавари у одељењу 4/2. 

 

 Тематско планирање  
- „ Стазама славне прошлости“-одељења 4/1 и 4/2. 

 

 Такмичења: 

-математика: 

-општинско : 5 ученика 4/1 и  5 ученика 4/3 

 -градско: 2.место-Уна Нешић 4/3  и 3.место-Борис Ћурчић 4/3 

-математичко такмичење „ Мислиша“ 12 ученика похваљено 

- школско такмичење рецитатора: 1.место- Јован Марковић 4/4 

-општинско:-Ђачка песничка сусретања- учествовала Елена Недовић 4/1 

 

 Ликовни  конкурси: 

-„ Свако дете срећног лица чува једна породица“( у оквиру Дечје недеље)-

учествовала 22 ученика 4/1 

-„ Моја школа“ 

-ДКЦ „ Радост Европе“ 

-„ У сусрет Ускрсу“ 

 

 Литерарни конкурси: 

-„ Моја школа“ 

-„ Она је моја најдража“ Друштво учитеља Тополе учествовало више ученика, 

13.Београдски фестивал писаца за децу „ Витезово пролеће“наградио Нађу Милошевић 

4/1. 

 

 Посете: 

-ДКЦ позоришна представа „ Лепотица и звер“ 

-ДКЦ позоришна представа „ Новогодишња заврзлама“ 

-УК „Вук Караџић“ позоришна представа „ Магареће године“ 

-Педагошки музеј 

-Београдска филхармонија 

-Музеј науке и технике 

 

 Годишњи тест из математике Завода за вредновање васпитања и 

образовања 

(просечан број бодова) 

4/1-11,64 

4/2-11.5 
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4/3-12,45 

4/4-11 

 

 Приредбе: 

-Новогодишња приредба, 

-приредба поводом дана Светог Саве,  

-приредба за презентацију школе будућим првацима и њиховим родитељима, 

-завршна приредба. 

 

 Предавања: 

-Болести зависности 

-Електронско насиље 

 

 Радионице: 

-„ Дам-даш“-дрво порука-ученици 4/2 и 4/4 (у сарадњи са локалном заједницом) 

-„ Читај, обогати себе“( приказивање књига Роалда Дала у сарадњи са проф. 

српског језика Радмилом Павловић)-ученици 4/3 

-„ Лутка као наставно средство“( Биљана Антонијевић) 

-„ Израда ПОП-АРТ конструкција од папира“(Свјетлана Ненадић и Душица Мрдак) 

-„ Од текста до представе“( Свјетлана Ненадић) 

-Едукативна емисија „ Здраво дете“ ТВ „ Мини Ултра“ ученици 4/4 

-Израда магнета декупаж техником(сарадња са родитељима)-4/2  

 

 Остало: 

-приредба „ Пријем првака у Дечји савез“-ученици 4/1 

-тематски дан-тема „ Љубав“-ученици 4/1 

-Новогодишњи базар  

-Ускршњи базар 

-спортски дан  

-сусрет са песником Игором Коларовим  

-хуманитарни концерт у ОШ „1300 каплара“ 

-маскенбал  

 

Излети и настава у природи нису реализовани из техничких разлога. Дан школе је 

обележен излагањем дечјих ликовних и литерарних радова на сајт школе. 

 
Извештај о раду одељењског већа 5. разреда 

Генерација ученика петог разреда на крају школске 2014-2015.године има 78 

ученика и сви су са позитивним успехом и примерним владањем завршили пети 

разред.Одличних је 43, врлодобрих 31 и 4 ученика је са добрим успехом . Похваљени су 

сви одлични ученици посебно њих 24 са свим петицама. Просечне оцене одељења су -5-1-

4.33, 5-2-4.31 и 5-3-4.47. 

 У току школске 2014/2015. године одржано је пет седница Одељењских већа. На 

седницама Већа разматрани су: успех и владање ученика на крају класификационих 

периода и полугодишта, реализација часова редовне, допунске, додатне наставе и 
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ваннаставних активности, распоред свих облика писмених провера знања ученика, 

уједначеност садржаја родитељских састанака, примена Правилника о оцењивању, облици 

помоћи ученицима који заостају у учењу и имају проблеме у понашању, идентификација 

надарених ученика и мере за њихову афирмацију. План и програм Одељењских већа у 

потпуности је реализован. 

 Одељењске старешине су са одељењским заједницама учествовале у свим 

манифестацијама на нивоу школе, као и у припремама и учешћу у прослави Дана Светог 

Саве, Дана школе преко сајта школе. . У периоду од 02.03.2015. г. до 12.06.2015. г. Са 

почетком реализације Пројекта реконструкције, санације и адаптације школе и 

пресељењем у ОШ „Браћа Барух“, ОС пратили су превозом ученике (до школе и из школе 

ОШ „Браћа Барух“) и бринули о њиховој безбедности. 

Ученици 5. разреда  су учествовали на школским такмичењима из свих предмета и 

постизали резултате на општинским и градским такмичењима.Милошевић Матија 5-1 –

друго место на Општинском такмичењу из биологије, Рајић Софија 5-1-српски језик друго 

место на општинском и градском такмичењу,биологија друго место на 

општинском,историја друго место на општинском и математика треће на општинском. 

Бајић Никола 5-2 друго, а Никола Стокановић 5-2 треће на Општинском из српског језика. 

Пландишек Богдан 5-3 друго место на Општинском из историје, Петар Томић 5-3 треће на 

општинском из српског и Маша Обрадовић 5-3 прво место на општинском и градском из 

музичке културе. 

Одељењске старешине и ученици 5. разреда учествовали су у хуманитарној акцији 

у Дечјој недељи („Деца деци“) и хуманитарној акцији за помоћ девојчици из ОШ Јелена 

Ћетковић. 

Ученици су анкетирани за изборне предмете. 

Излет је планиран, али није изведен због законских немогућности. 

Снежана Костић Хавари, одељењски старешина одељења 5/1 

Мирјана Ћорилић, одељењски старешина одељења 5/2 

Јелена Поповић, одељењски старешина одељења 5/3 

 

Извештај о раду одељењског већа 6. разреда 

У школској 2014/2015. години одржано је седам (7) седница Одељењског већа 6/1 и 

6/3 разреда и осам (8) седница Одељењског већа 6/2 разреда. На седницама Већа 

разматрани су: успех и владање ученика на крају класификационих периода и 

полугодишта, реализација часова редовне наставе и ваннаставних активности, распоред 

свих облика писмених провера знања ученика, уједначеност садржаја родитељских 

састанака, примена Правилника о оцењивању, облици помоћи ученицима који заостају у 

учењу и имају проблеме у понашању, идентификација надарених ученика и мере за 

њихову афирмацију, сарадња са родитељима, резултати са свих нивоа такмичења. План и 

програм Одељењских већа у потпуности је реализован. 

Одељењске старешине и ученици 6. разреда учествовали су у хуманитарној акцији 

у Дечјој недељи („Деца деци“), а током школске године и у хуманитарној акцији „Чеп у 

џеп“. Ученици 6/2 који похађају додатну наставу из биологије су са наставницом 

Александром Јанковић Радић посетили 04.12.2014. г. „Фестивал науке“. У одељењској 

заједници 6/3 реализоване су радионице са психолошкињом школе у оквиру пројекта 

Општине Звездара „Вештине адолесценције“. 
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У 6. разреду има 72 ученика. На крају школске 2014/2015. године 36 ученика 

постигло је одличан успех, 25 врло добар, 10 ученика завршава шести разред са добрим 

успехом и 1 ученик је довољан. Примерно владање имају сви ученици. Изречено је 8 

васпитних мера писани укор одељењског старешине. Средња оцена ученика шестог 

разреда је 4.17, а средње оцене по одељењима су: 6/1: 4.30, 6/2: 4.26, 6/3: 3.95. 

Одељењске старешине су са одељењским заједницама учествовале у свим 

манифестацијама на нивоу школе, као и у припремама прославе Дана Светог Саве. У 

периоду од 01.03.2015. г. до 12.06.2015. г. пратили су превозом ученике (до школе и из 

школе ОШ „Браћа Барух“) и бринули о њиховој безбедности. 

Ученици 6. разреда учествовали су на школским такмичењима из свих предмета, а 

на општинским и градским такмичењима остварили су запажене резултате (видети табелу 

такмичења за школску 2014/2015. г. и 26. број „Корака“). Такође, били су ангажовани на 

огледним часовима из руског језика и музичке културе, на манифестацијама у Руском 

дому и у Руској школи, а ученик Данило Даниловић, 6/2 освојио је 2. место на Конкурсу 

„Билингва“ у Москви. 

Ученици су анкетирани за обавезне изборне предмете, обавезни изборни спорт и 

изборни наставни предмет за следећу школску годину. 

Излет је био планиран за мај месец на релацији Београд–Топола–Опленац–

Аранђеловац (етно село Бабина Река), али није реализован због неиспуњавања законских 

оквира за извођење излета. 

Ружица Рајковић, одељењски старешина одељења 6/1 

Наташа Станојковић, одељењски старешина одељења 6/2 

Небојша Дабић, одељењски старешина одељења 6/3 

 

Извештај о раду Одељењског већа 7. разреда  

 
Генерација седмог разреда броји 79 ученика. Посебне карактеристике генерације 

могу се сагледати кроз успех ученика, понашање и владање у школи. Део другог 

полугодишта (од 1.3.2015. до 12.6.2015) реализован је у ОШ „Браћа Барух“. Свакога дана 

одељењске старешине су биле пратња својим ученицима у аутобусима на путо до и од 

школе. Био је појачан надзор ученика и сарадња са родитељима. 

Генарација се одликује великим бројем ученика по одељењу и има знатно више 

дечака у односу на девојчице. Због дисциплинских проблема и слабе мотивисаности 

појединих ученика појачано се радило на одељењским заједницама и вођен је велики број 

индивидуалних разговора са децом и родитељима. У вези са тим постигнут је видан 

напредак (само 7 смањених оцена из владања), што је с обзиром на узраст и 

карактеристике генерације прихватљиво. Већина ученика поседују добре интелектуалне  

потенцијале, али недостају радне навике и мотивисаност за учење. На крају школске 

године одличан успех постигла су 34 ученика, врло добар 26, добар 19 ученика. Примерно 

владање имају 72 ученика, а 7 ученика има врло добро владање. Одступања у односу на 

претходну годину су незнатна. 

У току школске године: 

 одржано је 5 седница Одељењских већа са циљем да се истакну карактеристике 

појединих ученика у понашању, уједначе критеријуми и сагледа радна атмосфера 

на појединим часовима ради унапређења рада и побољшања успеха и дисциплине; 

 одржано је 5 родитељских састанака.На њима су родитељи информисани о успеху 

и владању ученика и текућој проблематици; 



42 
 

 одељењске старешине су водиле евиденционе листе о понашању ученика и са тим  

упознале директора школе, психолога и педагога, по потреби и родитеље; 

 један ученик ради по прилагођеном ИОП-у; 

 у 7/1 и 7/3 реализована радионица Вештине адолесценције  (реализатори И. 

Деспотовић, одељењски старешина 7/3 и Кристина Булатовић, педагог); 

 организована су 3 одласка у позориште и посета Скупштини Србије; 

 један број ученика је учествовао на такмичењима (од општинског до републичког 

нивоа), у прослави Савиндана и сарађивали приликом припреме школског листа 

КОРАЦИ. 

Обавезе предвиђене планом и програмом рада школе реализоване су до 26. 06. 

2015. године. 

Одељењске старешине седмог разреда: 

Мирјана Марковић 7/1 

Јоца Стојков    7/2          

Ирена Деспотовић   7/3 

 

Извештај Одељењског већа 8. разреда 

 
У току школске 2014/2015. године одржано је пет (5) седница Одељењских већа 

осмог разреда. На седницама Већа разматрани су: успех и владање ученика на крају 

класификационих периода и полугодишта, реализација часова редовне наставе и 

ваннаставних активности, распоред свих облика писмених провера знања ученика, 

уједначеност садржаја родитељских састанака, облици помоћи ученицима који заостају у 

учењу и имају проблеме у понашању, идентификација надарених ученика и мере за 

њихову афирмацију; похвале и награде, посебне и специјалне дипломе, избор ученика 

генерације; организација и реализација матурске свечаности. Од 2.03.2015. са почетком 

Пројекта реконструкције школе, настава је организована у ОШ „Браћа Барух“. Обезбеђен 

је превоз за ученике и у оба правца наставници су били пратња ученицима. Припремна 

настава из српског језика и математике до јуна месеца одвијала се по утврђеном распореду 

у Општини Звездара. 

План и програм Одељењских већа у потпуности је реализован. 

Реализована је и екскурзија 25. и 26. oктобра 2014. године на релацији Београд – 

Ниш – Соко Бања - Београд. 

Оливера Цветковић, одељењски старешина одељења 8/1  

Милутин Костић, одељењски старешина одељења 8/2 

Верица Ђурђевић, одељењски старешина одељења 8/3 
 

3.3 Извештај о раду Стручног већа млађих разреда  

 

Име и презиме председника стручног већа: СВЈЕТЛАНА НЕНАДИЋ 

Чланови стручног већа: 

1. Свјетлана Ненадић -руководилац 

2. Слађана Чобановић –записничар 

3. Марија Мирковић(На боловању)-Лазар Марковић (замена) 

4. Биљана Табаш 

5. Олгица Вукадиновић 
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6. Катарина Миловановић (на боловању) –Бојана Манчић (замена,на боловању)-

Невена Петровић,замена 

7. Ивана Томићевић 

8. Зорица Сандић 

9. Јелена Танасијевић 

10. Драгана Аничић 

11. Душица Мрдак 

12. Биљана Антонијевић 

13. Мира Симић 

14. Јелена Нешић (на боловању)  

15. Сузана Тубић 

16. Maрија Митровић 

17. Виолета Новаковић(на боловању)-Биљана Јовић(замена) 

Састанцима су имале обавезу да присуствују и колегинице из боравка, бар једна 

учитељица из боравка. 

Бр. планираних састанака за школску 2014/15 год. –  11 седница 

Бр. одржаних састанака школске 2014/15 год. -  12 седница 

Седнице су  редовно одржаване, записници уредно вођени, заведени и предати 

педагогу или директору. Састанцима стручног већа присуствовао је и директор школе 

Миомир Драгаш и педагог или психолог школе. Чланови стручног већа редовно су 

присуствовали састанцима. Због реконструкције школе о неким темама планираним 

годишњим планом Стручног већа договарали смо се у разговору телефоном или 

преписком маилом. 
 

 
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ПРЕМА 

ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАДА 
 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ (КРАТАК ОПИС) 

Обележавање дечије недеље 

01.9.2014. Свечани пријем првака 
-17.9.2014.- Пријатељи деце Звездаре организовали радионицу  
„Израда поп-ап конструкција од папира“ ,учествовале 
учитељице Душица Мрдак, Биљана Јовић и Свјетлана Ненадић 
25.9.2014.године –радионица „Лутка као мотивационо 
средство“ , учествовала учитељица Биљана Антонијевић 
-06.10.2014. године – Дан дечјих права, изложба дечјих радова 
у холу школе на тему „Свако дете срећног лица чува једна 
породица“. Најбоље радове по оцени стручног жирија послали 
смо на наградни конкурс Пријатеља деце Звездаре. 
-07.10.2014.године – Дан за доброту ,хуманитарна акција „Деца 
деци“, прикупљање школског прибора за ученике из социјално 
угрожених породица 
„Трка мира“ – 7.10.2014. 
На платоу општине Звездара одржана је приредба где су 
ученици другог разреда наше школе плесали „Латинос“. 
-08.10.2014.године  - „Музички загрљај“ 
Музичка школа „Владимир Ђорђевић“ реализовала је 
радионицу у којој су учествовали ученици првог разреда наше 
школе. 
-09.10.2014. године  -Школска приредба „Велики за мале“ 
Приредба поводом пријема првака у Пријатеље деце. Њихови 
другари из другог, трећег и четвртог разреда приредили су им 
угодну добродошлицу. Организатор приредбе учитељице 
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Зорица Сандић и Ивана Томићевић у сарадњи са проф.музичке 
културе Светланом Коркановић. 
Фестивал плеса  - 9.10.2014. 
Трг испред општине Звездара ,учествовали ученици другог 
разреда 
-10.10.2014.године –спортски дан 
-10.10.2014.-Дружење са писцем, промоција књиге Ненада 
Галића –  „Штрумф Штуцко“.Промоција је реализована у ОШ 
„Бошко Буха“, којој су присуствовали ученици првог разреда 
наше школе. 

Хуманитарне акције 

-прикупљање школског прибора  и гардеробе за социјално 
угрожене ученике(септембар,октобар) 
-акција „Чеп у џеп“, током године; координатор педагог школе 
-у сарадњи са УНИЦЕФ-ом продаја новогодишњих честитки 
новембар, децембар;координатор акције Свјетлана Ненадић 
-26.12.2013. Новогодишњи базар - учествовали ученици од 1.-
4. разреда 
-Хуманитарна акција прикупљања помоћи „Деца деци“,један 
пакетић много љубави 
-хуманитарни концерт ученика „1300 каплара“, прикупљање 
помоћи за лечење једног ученика ОШ „1300 каплара“ 
-хуманитарни турнир 
-Ускршњи базар, учествовали ученици од 2.- 4.разреда 

Могућност извођења наставе у 
природи, излета, екскурзија и 
посета 

-27.3.2015. - Ученици 4. разреда посетили  Педагошки музеј- 
нестандардни час српског језика, тема –Лепо писање 
-27.3.2015.- Посета Београдској филхармонији –нестандардни 
час музичке културе –Како се слуша концерт „Чаробњаков 
ученик“, учествовали ученици 3.и 4. разреда 
-27.3.2015. - ученици 3. разреда посетили Етнографски музеј 
-22.4.2015. –Ученици 1. разреда посетили Етнографски музеј 
-29.5.2015. - Ученици 4.разреда посетили  Музеј науке и 
технике 

Спотрски дан 
10.10.2014. Спортски дан за ученике од 1.- 4. разреда „Игре без 
граница“ 

Сарадња са позориштима 

-05.11.2014. године - Удружење Мокрањац извело едукативну 
музичку представу за ученике другог разреда, организатор 
Свјетлана Ненадић 
-26.11.2014. посета ДКЦ, представа „Лепотица и звер“, ученици 
од првог до четвртог  разреда 
-16.12.2014. посета ДКЦ, представа „Новогодишња заврзлама“ 
,представа и програм за ученике од 1.-4. разреда 
-09.2.2015. Посета УК Вук Караџић, гледали представу 
Магареће године у извођењу позоришта Бошко Буха, ученици  
четвртог разреда 
-11.2.2015.-Ученици 2. разреда гледали представу  „Царево 
ново одело ”, позориште Пан театар гостовало код нас у школи 
-12.2.2015.-Ученици 1. разреда гледали представу  „Ал је леп 
овај свет”, позориште Пан театар гостовало код нас у школи 
--18.3.2015. године ученици 1. разреда посетили ДКЦ и гледали 
музички програм „Музички тобоган“ 
--22.4.2015. - Ученици 3.разреда посетили  УК Вук 
Караџић,гледали представу „Киша“,у извођењу позоришта 
Бошко Буха 
 

Учешће на такмичењима и 
конкурсима 

-Екипно такмичење –Најраспеваније одељење –ученици 3.-2 
освојили 2. место на општинском такмичењу 
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-30.1.2015.- школско такмичење из математике за ученике 3. и 
4.разреда, 20 ученика пласирало се на општинско такмичење 
Ангелина Рајић  3.-1 освојила 3. место на опш.такмичењу, Уна 
Нешић 4.-3 - 2. место на градском и Борис Ћурчић 4.-3 -3. 
место на градском такмичењу. 
-26.2.2015.- школско  такмичењ рецитатора за ученике од 1.-4. 
разреда, Јован Марковић 4.-4 и Н.Стокановић 3.-2 пласирали 
се на општинско такмичење. 
-12.3.2015.- математичко такмичење „Мислиша“, Свјетлана 
Ненадић је координатор са МД „Архимедес“ и организатор 
такмичења у школи, републички ниво, учествовало 112 ученика 
од 2.-4. разреда, Јана Живковић 2.-3 освојила 1. награду, Лука 
Топаловић 2.-2 - 2. награда и Стефан Саватовић 3.-3  -2. 
награда, а 37 ученика похваљено за постигнуте резултате 
-Ђачка песничка сусретања –учествовало 5 ученика-Таја  
Ћуровић 2.-1 освојила 3. место 
-Екипно такмичење „Безбедност у саобраћају“, ученици 3.-1 
освојили 2. место на општинском такмичењу 
ЛИКОВНИ КОНКУРСИ: 
- „Свако дете срећног лица чува једна породица“, учествовали 
ученици од 1.-4. разреда 
-Ученици од 1.-4 разреда учествовали на ликовном конкурсу „ У 
сусрет Ускрсу“, награђена ученица 2.-4 
-Ученици од 2.-4. разреда  учестовали на међународном 
ликовном конкурсу Светосавског звонца „Отац“ 
-Ученици 4.-1 учестовали на ликовном  конкурсу ДКЦ поводом 
манифестације Радост Европе 
- Ученици 3.-1 учествовали на ликовном конкурсу „Безбедност 
у саобраћају“ ,Нађа Михајловић 3.-1 освојила 2. награду 
-Литерарни конкурси 
-Ученици од 2.-4. разреда учестовали на литерарном конкурсу 
у организацији Друштва учитеља Тополе,тема конкурса је „Она 
је моја најдража...“.Похваљен рад ученици 2.-3 Лане М.  и  још 
27 ученика добило захвалнице за свој рад 
-Ликовни и литерарни конкурс поводом Дана школе 
,учествовли ученици од 1.-4 разреда, најуспешнији радови 
објављени на сајту школе 
-Литерарни конкурс -13.беорадски фестивал писаца за децу 
„Витезово пролеће, учестовали ученици 2.и 4.разреда, два 
ученика добила диплому за свој рад-Лелић Александар 2.-3 и 
Нађа Милошевић 4.-1 

Прослава Нове године 

26.12.2014. - Новогодишња приредба „Где је Деда Мраз“, 
приредба, представа ученика 4.- 1 разреда 
26.12.2014.- Новогодишња приредба ученика 4.-2 разреда 
29.12.2014. - Новогодишња приредба ученика 4.-4 разреда 
-Ученици првог разреда организовали  приредбе за родитеље 
приликом  поделе ђачких књижица 

Свечана академија поводом 
прославе школске славе Св. 
Саве 

27.1.2015.године приредба  поводом Светог Саве, 
организатори и реализатори учитељи 4. разреда у сарадњи са 
проф.музичке културе Светланом Коркановић 
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Тематско планирање 

Тема „Стазама славне прошлости“, –четврти  разреди -4.-1 и 
4.-2, реализовано 
-Тема „Љубав“,примена наученог на семинару Корак по корак 
,реализовано 23.4.2015.године у 4.-1 

Дан школе 
Због реконструкције школе  реализован је  ликовни и 
литерарни конкурс поводом Дана школе, учествовли ученици 
од 1.-4 разреда, најуспешнији радови објављени на сајту школе 

Маскенбал 
01.4.2015.- Ученици од 2.-4 разреда учествовлаи на 
маскенбалу у дворишту школе „ 1300 Каплара“ 

Дружење са писцем 

10.10.2014.- Дружење са писцем, промоција књиге Ненада 
Галића –  „Штрумф Штуцко“. Промоција је реализована у ОШ 
„Бошко Буха“, којој су присуствовали ученици првог разреда 
наше школе 
-29.10.2014.године –Књижевно ликовна радионица посвећена 
деци, учитељима, библиотекарима и Душку Радовићу „Био 
једном један лав“. Радионице водила Јасминка Петровић, 
списатељица за децу, Бојана Лукић, визуелна уметница и 
Ивана Лукић, психолошкиња. Учествовала учитељица 
Свјетлана Ненадић 
- 25.11.2014.године- свечани пријем ученика првог разреда у 
школску библиотеку у сарадњи са учитељицом Зорицом 
Сандић 
-26.11.2014.године - сусрет ученика трећег разреда  са  
дечијим  писцем  Игором Коларовим - „Клизаве приче“ 
- 03.12.2014.године  - сусрет ученика четвртог  разреда  са  
дечијим  писцем  Игором Коларовим -„Клизаве приче“ 

Приредбе и јавни часови за 
родитеље 

-19.2.2015. -Презентација школе, јавни час ученика  4.разреда  
за родитеље предшколаца 
-26.2.2015.- Креативна радионица за предшколце, предшколци 
су са својим васпитачицама посетили одељења 4. разреда и 
учествовали у креативној радионици 
-08.6.2015.- Ученици 4.-2 реализовали приредбу за крај 4. 
разреда 
-09.6.2015.- Ученици 4.-1 реализовали приредбу за крај 4. 
разреда 
-09.6.2015.- Ученици 4.-4 реализовали приредбу за крај 
4.разреда 
-10.6.2015.- Ученици 4.-3 реализовали приредбу за крај 4. 
разреда 
-05.06.2015-06.06.2015. -  1.-1 и 1.-2 реализовали приредбу за 
крај првог разреда 

 

Разлози одступања од плана: 

Предлози за излете и наставу у природи предати су у јуну али излети нису 

реализовани због промене закона о начину плаћања,тј. организовања јавних набавки. 

Учитељи су се континуирано стручно усвршавали и о посћеним семинарима 

постоји уредна евиденција у портфолијима. 
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3.4 Извештај о раду већа наставника у продуженом боравку 

 

Основна школа организовала је продужени боравак за ученике нижих разреда, са 

циљем рационалнијег коришћења времена после редовних часова. Могућност 

организовања боравка има своје педагошко, психолошко, социјално и економско 

оправдање. Продуженим дневним радом школа јача своју васпитно-образовну улогу. 

Добро осмишљен и организован дневни боравак и рад са децом, позитивно утиче на 

њихов емоционални и социјални развој. 

У школи је продужени боравак током школске 2014/15. организован  по следећем 

моделу: 

 активности у слободном времену; 

 самостални рад ученика (израда домаћих задатака, вежбање); 

 слободне активности према постојећем плану. 

Продуженим боравком било је обухваћено 195 ученика првог и другог разреда, 

распоређених у шест васпитних група. 32 ученика трећег разреда чинили су седму групу 

све до одласка наставнице из школе, када је остало само четири ученика, који су 

прикључени боравку другог разреда. До 1. марта 2015. године, продужени боравак се 

реализовао у учионицама редовне наставе на другом спрату ОШ „Иван Горан Ковачић“ и 

у школском дворишту наше школе. Од 3. марта, због реновирања школе и измењених 

услова рада, продужени боравак првог разреда је премештен у зборницу и кабинете за 

техничко где је ентеријер промењен и прилагођен условима рада редовне наставе млађих 

разреда и продуженом боравку. Учитељи боравка првог разреда су, у слободно време, 

изводили ученике у шетње у близини школе и у оближњи парк где су водили рачуна о 

сигурности деце. Ниједан инцидент, ни повреда се нису десили у том периоду. Ученици 

другог и трећег разреда су пресељени у ОШ „1300 каплара“ где су поред учионица 

користили и школско дворипте за слободно време. 
 

Табеларни приказ распореда наставника по групама у продуженом боравку 

Наставник Разред-група Број ученика 
Деца са тешкоћама 

у развоју 

Весна Нинковић 
Слађана Савовић 

23  и 22 30 0 

Мирјана Ђермановић 21 и 22 38 0 

Јелена Ристић 24 и 22 32 0 

Бојана Максимовић 13 и 12 30 0 

Оља Савић 11 и 12 31 0 

Душан Симовић 14 и 12 34 1 

 
 

Сарадња са разредним учитељима и наставницима који су у непосредном контакту 

са ученицима била је веома успешна. Вођена је евиденција о доласцима деце, дневним 

активности и њиховом напредовању у дневницима за продужени боравак. 

Остварена је свакодневна сарадња са родитељима. Родитељи су правовремено 

информисани о раду и понашању свога детета на више начина: присуствовањем 
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родитељским састанцима, индивидуалним разговорима и писменом кореспонденцијом, 

било да су у питању похвале или покуде. 

Панои у учионицама и у холу на другом спрату су тематски мењани у складу са 

планом и програмом рада. Тематским изложбама обележени су: Почетак школске године, 

Дечја недеља, Јесен у Београду, Дани јабуке, Новогодишње чаролије, Свети Сава, 8. Март 

и Васкрс. 

Током првог полугодишта ученици су активно учествовали у Дечјој недељи (Трка 

мира, Фестивал плеса, Сусрет са писцем, Музички загрљај...), организован је продајни 

базар „У сусрет Новој години“. Продајом својих радова ученици су прикупили средства 

која су групе усмериле у правцу куповине материјала за рад и реквизите за игру.  

У другом полугодишту није реализован Ускршњи продајни базар, због већ 

поменутих измењених услова рада. Само је једна група боравка другог разреда (23  и 22), 

организовала продајну изложбу у холу школе „1300 каплара“. Ученици су имали прилику 

да посете Дечји културни центар, Етнографски музеј и Мало позориште Душко Радовић.  

Током школске 2014/15. године,  одржано је десет састанака Стручног већа 

продуженог боравка. Сви планирани садржаји су реализовани. Анализирани су и 

примењени предлози и сугестије педагошког колегијума којем је редовно присуствовала 

Слађана Савовић. Наставнице су учествовале на семинарима акредитованим од стране 

Завода за унапређивање образовања и васпитања. 

 

Координатор Стручног већа 

Слађана Савовић 
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3.5 Извештај о раду стручног већа за српски језик  и стране 
језике 

 

Током школске 2014/2015. године на састанцима Стручног већа наставника српског 

и страних језика разговарало се о следећим темама: 

 сарадња са осталим Стручним већима, 

 оптерећеност ученика, 

 распоред писмених и контролних задатака, 

 евидентирање ученика за допунску, додатну наставу и слободне активности 

- новинарска и драмска секција, 

 евидентирање даровитих ученика и ученика са потешкоћама у развоју који 

ће радити индивидуализовано или по прилагођеном или измењеном ИОП-у, 

 стручно усавршавање наставника, 

 оцењивање ученика у складу са образовним стандардима, 

 нестандардни часови, 

 размена искуства и проблеми у реализацији наставних садржаја, 

 реализација школских програма, приредби и школских такмичења, 

литерарни конкурси, 

 анализа остварених резултата на такмичењима, 

 реализација два броја школског листа, 

 посете позориштима и другим институцијама културе, 

 коришћење савремених наставних средстава и метода и иновације у настави, 

 унапређивање образовно-васпитног рада и самовредновање сопственог рада 

и постигнућа ученика, 

 организовање  пробног тестирања, прегледање, анализа тестова и 

постигнућа ученика, 

 организовање припремне наставе за ученике осмог разреда, 

 анализа успеха и анализа пробног теста за завршни испит. 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА И ПРОГРАМА 

Све планиране активности Стручног већа предвиђене планом су реализоване, 

изузев неколико нестандардних часова који нису могли да се одрже због пресељења у ОШ 

„Браћа Барух“, али су зато реализоване неке друге активности о којима се редовно водила 

евиденција. Одржано је једанаест састанака, а, по потреби, наставнице су се и свакодневно 

консултовале око појединих тема. Извештаји о месечном раду и активностима у оквиру 

Стручног већа редовно су достављени педагогу школе. 

Часови редовне наставе српског језика реализовани су уз минимална одступања. 

Часови допунске, додатне и припремне наставе и слободних активности премашили су 

број у односу на задужење наставника по два или чак три пута, о чему говоре и резултати 

са такмичења, као и продукти рада секција, једна свечана академија и два броја часописа, 

наступи у Руском дому... 

Сарадња са осталим стручним већима је стална, у оквиру тематског планирања, 

израде индивидуалних образовних планова у оквиру програма инклузије и у реализацији 

рада секција. Састанцима Педагошког колегијума редовно је присуствовала Мирјана 

Марковић и о томе обавештавала чланове већа. Стручно веће континуирано је сарађивало 

и са педагогом, психологом и директором школе. 
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У школској 2014/2015. години два часа задужења за рад у библиотеци имала је 

Наташа Станојковић, а један час Мирјана Марковић. Оне су обављале стручне 

библиотечке послове – евидентирале су књиге за базу података.  

Стручно веће за српски језик и следеће школске године у свим разредима од петог 

до осмог користиће уџбенике Издавачке куће Клет. 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Републичком зимском семинару на Филолошком факултету у трајању од три дана 

15. 16. и 17.01.2015.г. (18 бодова) присуствовале су све три наставнице српског језика. 

Семинар је организован из приоритетне области јачање професионалних капацитета 

запослених, нарочито у области иновативних метода наставе и управљања одељењем и 

компетенције за наставну област, предмет и методику наставе. Програм одобрио ЗУОВ, 

каталошки број 665.  Пленарна излагања тицала су се савременог проучавања српског 

језика и књижевности. У поподневним сатима одржавања Семинара радило се у 

секцијама, тако да је сваки наставник могао да присуствује раду две секције. Посебно је 

била корисна секција проф. др Зоне Мркаљ о усклађивању стандарда и програма за 

старије разреде основне школе. Наставнице српског језика радиле у различитим секцијама 

како би се покрило што више сдржаја, а касније су, у паузама, размењивале искуства. 

Првог дана семинара додељена је награда проф. Мирјани Марковић за освојено 2. место за 

школски лист КОРАЦИ на конкурсу Друштва за српски језик и књижевност (републички 

ниво). 

РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА 

Ученици су се такмичили из познавања матерњег језика и књижевности, енглеског 

и руског језика (само осми разред). Стручно веће ће настојати да и следеће школске 

године постигне овакве разултате, а предузеће мере да постигнућа буду још боља. 

Резултати су следећи: 

              

Српски језик  

Општинско такмичење      

Никола Стокановић, 5/2,  3. место  

Бајић Никола, 5/2, 2. место 

Рајић Софија, 5/1, 2. место 

Томић Петар, 5/3, 3. место 

Наталија Генић, 8/2, 2. место 

Књижевна олимпијада 

Василије Глоговац, 8/1, 2. место 

Наталија Генић, 8/2, 1. место 

Ива Тулимировић, 8/2, 1. место 

Елена Видић, 8/1, 1. место 

Никола Илић, 7/2, 3. место 

Градско такмичење 

Наталија Генић, 8/2, 2. место 

Рајић Софија, 5/1, 2. место 

Књижевна олимпијада 

Наталија Генић, 8/2, 1. место 

Ива Тулимировић, 8/2, 2. место 

Елена Видић, 8/1, 3. место 

Василије Глоговац, 8/1, 3. место 
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Републичко такмичење 

Књижевна олимпијада 

Наталија Генић, 8/2, 2. место 

Ива Тулимировић, 8/2, 3. место 

 

Енглески језик  

Општинско такмичење 

Нађа Снегић, 8/1, 3. место 

Тихон Грбић,8/1, 3. место 

 Генић Наталија, 8/2, 3. место 

 Миловановић Милица, 8/2, 3. место 

  

 АКТИВНОСТИ И НЕСТАНДАРДНИ ЧАСОВИ 

Прво полугодиште: 

У октобру су реализована три нестандардна часа у седмом разреду у оквиру теме 

Стазама славне прошлости, наставна јединица Плава гробница. Часове је 17.10. 2014. 

реализовала наставница Мирјана Марковић. Са истом наставницом ученици 7/1 су у 

Народном позоришту 23.10.2014.г. гледали представу „Покојник“. 

Наставница енглеског језика, Мира Ћорилић, 8.10.2014. је са групом ученика 

посетила Амерички кутак и присуствовала промоцики књиге Да је свет једно село Дејвида 

Смита. 

Три ученика 6. разреда са наставницом руског језика, Драганом Бајчета, 

учествовали су на литерарном конкурсу Спасибо мама.  

Наставница Снежана Костић реализовала је у 6. разреду угледни час у оквиру теме 

Стазама славне прошлости. Изведена је драматизација Времена смрти.  

Наставница Наташа Станојковић реализовала је у свим одељењима 8. разреда по 

два угледна часа. Наставне јединице су Женидба Милића Барјактара и Немушти језик. 

Наставница Мирјана Марковић реализовала је са ученицима 7. разреда  посету 

Београдском драмском позоришту. Гледали су представу Анђели чувари. 

Школски лист КОРАЦИ ове године освојио 2. награду на конкурсу Друштва за 

српски језик и књижевност. Награђене бројеве уредила наставница Мирјана Марковић.  

 

Друго полугодиште: 

            Прославу Светог Саве (27.01.2015.) режирала је наставница Снежана    

Костић – Хавари, а школски лист (бр. 25) уредила је Мирјана Марковић. Остали чланови 

већа (Оловера Мирић, Мира Ћорилић и Драгана Бајчета) дали су свој допринос приликом 

припреме новог броја школског листа попуњавајући своје рубрике.  

Изложба радова на енглеском језику представљена је у холу наше школе крајем 

новембра 2014. године. Ову изложбу припремили су ученици шестог и осмог разреда 

професорке енглеског језика Оливере Цветковић. Део изложбе, под називом „The Future“ 

чине радови ученика шестог разреда, а други део носи назив „My favourite music“ и ту су 

представљени плакати које су израдили ученици осмог разреда.  

Музичко- драмско вече реализовано у 5/1 (кратке драмске форме). Пред 

родитељима гостима 9.2.2015. год. изведен је програм који је припремила проф. Снежана 

Костић. 

Ученике 7. разреда (њих 40), 18.2.2015. год. водила је у УК „Вук“ проф. Мирјана 

Марковић. Гледала се представа „39 степеника“ у продукцији позоришта „Бошко Буха“. 
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У библиотеци „Невен“ одржана је манифестација Дан матерњег језика на којој су 

учествовали ученици 5. и 6. разреда. У припреми и реализацији учествовале проф. српског 

Снежана Костић и проф. руског језика Драгана Бајчета.  

Угледни час одржала је 26.2.2015. у 4/2 наставница Снежана Костић (наставна 

јединица „Мали принц“). 

       Ове године ученици 6. и 8. разреда наше школе са наставницом руског језика 

припремили су кратак филм о Дану победе над фашизмом. Тако су 14. маја ученици могли 

да уживају у занимљивом и поучном филму, на коме су њихови вршњаци вредно радили 

током ове школске године. Ликовни радови наших ученика на изложби у Руском дому 

постављени су поводом Дана победе (радови Јелене Кривокапић, 6/2 и Иване Игњатовић, 

6/1).  

Овај филм посвећен седамдесетогодишњици од победе над фашизмом на 

такмичењу у Руској школи, 24.04.2015. године, освојио је прво место. 

5.6.2015. године у Руском дому се одржао конкурс поводом ,,Дана руског језика“. 

Нашу школу су представљале Ивана Игњатовић и Теодора Тадић, обе из 6/1. Ивана 

Игњатовић је освојила 3. место.  

Професорке Марковић и Бајчета одржале су у мају тематски час посвећен Пушкину 

и песми „Волео сам вас“. 

У јуну је изашао и 26. број школског листа „Кораци“. Сви чланови већа дали своје 

прилоге за школски лист. 

Унапређивање образовно – васпитног рада обављало се континуирано током 

школске године путем нестандардних часова. Наставнице су се придржавале образовних 

стандарда и прилагођавале наставу потребама ученика. Посебна пажња посвећивала се 

ученицима са тешкоћама у учењу, али и надареним ученицима. За евидентиране ученике 

наставнице су радиле по индивидуалним образовним плановима (измењеним и 

прилагођеним). 

Анализа завршног теста показује да са ученицима треба више радити на области 

Вештина читања и разумевања прочитаног. На завршном испиту ученици су освојили у 

просеку 16 поена.  

Чланови већа међусобно су сарађивали током целе школске године и консултовали 

се по свим питањима која се тичу унапређења образовно-васпитног рада и постигнућа 

ученика. 

За руководиоца већа у наредној години изабрана је Зорица Јовановић, професор 

енглеског језика. 

24.06.2015.г.                              

Руководилац Стручног већа наставника српског и страних језика 

Мирјана Марковић 
 
 

3.6 Извештај о раду Стручног већа математике, ТИО и 
информатике 

 

Стручно веће математике, ТИО и информатике, у школској 2014/15. год. одржавало 

је редовно састанке по планираном програму рада. 

Састанци се одржавају једном месечно, обично после састанка Педагошког 

колегијума или Наставничког већа или пре тих састанака, у зависности од потребе. 
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Све што је предвиђено планом и програмом у оквиру редовне, додатне и допунске 

наставе  и Математичке секције је и реализовано. Одржано је десет састанака Стручног 

већа на којима су разматране следеће теме: 

 -Усклађивање критеријума приликом оцењивања 

 -Стручно усавршавање 

 -Израда индивидуалних образовних планова 

 -Израда портфолија 

 -Сарадња са Стручним већима 

 -Ваннаставне активности 

 -Такмичења 

 -Тематско планирање 

 -Анализа оптерећености ученика 

 -Укључивање деце у живот и рад школе 

 -Разно 

Последњи састанак стручног већа је одржан 24.06.2015., присутни наставници су 

направили поделу одељења за следећу школску годину:  Професори математике- Ружица 

Рајковић 5/1, 5/2 ,5/3,7/1 и 7/2, Ирена Деспотовић 6/2, 6/3, 8/1, 8/2, 8/3, Милица Видергар 

5/4, 6/1 и 7/3.  

Професор информатике Милица Видергар сва одељења од 5. до 8. разреда. 

Професори ТИО Невенка Стефановић 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2,7/3, 8/2, 8/3, 

Небојша Дабић 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3, Анђелија Радак 6/1, 8/1. 

Наставници су током школске године одслушали стручне и опште семинаре: 

Ружица Рајковић – Облици и закони математичког мишљења, Ирена Деспотовић 1. – 

Утицај емоционалне  интилигенције на управњаље одељењем, групом и процесом учења. 

2.– Lions quest programs – вештине адолесценције, Милица Видергар – Облици и закони 

мишљења у настави математике, Невенка Стефановић 1. - Примена информатичких 

технологија у настави ТИО – иновативни приступ са практичним примерима, 2.- Часови у 

функцији знања и примене-ја то умем и могу сам, Небојша Дабић 1.-Утицај емоционалне 

интелигенције на управљање одељењем, групом и процесом учења, 2.- Примена 

информатичких технологија у настави ТИО-иновативни приступ са практичним 

примерима, 3.-Часови у функцији знања и примене-Ја то умем и могу сам и Анђелија 

Радак 1.-Примена информационо-комуникационих технологија у настави, 2.-Основе 

учења и наставе.  

Ученици су постигли следеће резултате н а такмичењима: 

Игор Павловић 7/3 – на општинском такмичењу из математике заузео је 3. место, а 

на градском такмичењу 1. место – ментор професор Ирена Деспотовић.  

Ристић Софија 5/1 – на општинском такмичењу освојила 3. место – ментор 

професор Милица Видергар.  

Јелена Кривокапић 62, освојила 3. место из предметаТИО на општинском 

такмичењу – ментор професор Невенка Стефановић. 

Руководилац већа 

Невенка Стефановић                                         
 

3.7 Извештај о раду стручног већа природних и друштвених 
наука 

Стручно веће чине професори:  
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 Историја : Јоца Стојков- руководилац стручног већа  

 Географија: Јелена Поповић 

 Физика: Наташа Пушкић- замена Станислав Милошевић 

 Биологија: Александра Јанковић Радић, Снежана Илијев 

 Хемија: Биљана Тадић 

 

Током школске 2014/15 године на састанцима Стручног већа природних и 

друштвенних наука разговарало се о следећим темама: Подела часова на наставнике у 

оквиру 40-часовне радне недеље 

 Формирање новог стручног већа 

 Увођење петих разреда у предметну наставу 

 Набавка наставних средстава и дидактичког материјал 

 Избор уџбеника и наставних средстава 

 Сарадња са осталим стручним већима 

 Оптерећеност ученика 

 Распоред тестова и контролних задатака 

 Евидентирање ученика за додатну, допунску наставу и слободне активности 

 Евидентирање даровитих и ученика са тешкоћама у учењу 

 Стручно усавршавање наставника 

 Нестандардни часови 

 Размена искуства у реализацији наставних садржаја 

 Реализација школских програма, приредби и такмичења 

 Анализа остварених резултата на такмичењима 

 Посете позориштима и установама културе 

 Коришћење савремених наставних средстава и иновације у настави 

 Унапређивање образовно-васпитног рада и самовредновање сопственог рада 

и постигнућа ученика 

 Организовање припремне наставе за ученике 8. разреда 

 Праћење успеха и дисциплине ученика на класификационом периоду 

 Организовање полагања завршног испита за упис у средњу школу 

 Анализа успеха и анализе пробног завршног испита 

 

Све планиране активности Стручног већа предвиђене планом су реализоване. 

Одржано је пет састанака, а по потреби, наставници су се свакодневно консултовали око 

појединих тема.  

Часови додатне, допунске и припремне наставе и слободних активностиодржани су 

у планираном броју уз минимална одступања. 

Сарадња са осталим стручним већима је стална, у оквиру тематског планирања, 

израде индивидуалних образовних планова и у реализацији рада секција. Састанцима 

Педагошког колегијума присуствовао је Јоца Стојков и о томе обавештавао чланове већа. 

Стручно веће је континуирано сарађивало са педагогом, психологом и директором школе. 

На почетку школске године, договорено је обједињавање актива природних и 

друштвених наука, у циљу побољшања комуникације, предметних корелација и сарадње 

приликом полагања комбинованог теста на завршном испиту. 
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Извршена је анализа опремљености и могућности набавке наставних материјала. 

Извршена је набавка историјских и географских карата, чији фонд није годинама 

обновљен. Вршене су током године анализе и увођење петих разреда у предметну наставу 

уз праћење њиховог напредка. У сарадњи ОС са педагогом школе, одржана је 

презентација о техникам успешног учења у свим одељењима 5. разреда.вршене су 

периодичне анализе напредовања свих ученика током године. 

Усклађивани су критеријуми и динамика оцењивања. На почетку првог и другог 

полугодишта направљен је план оптерећености ученика контролним задацима и 

тестовима.на састанцима су анализирани инклузивни приступи ученицима којима је 

потребна додатна помоћ и подршка. Изабрани су уџбеници за школску 2015/16. годину. 

Извршена је организација и анализа пробног тестирања ученика осмих разреда. 

Организована је припремна настава за осмаке који су полагали завршни испит. Извршена 

је анализа резултата на комбинованом тесту. 

Актив је активно учествовао у свим активностима током организације школске 

славе. Организована су такмичења на школском нивоу и припрема и одвођење ученика на 

општинска, градска и републичка такмичења, на којима су остварили завидне резултате. 

Током године наставници су се стручно усавршавали. 

Задужења наставника: 

Проф. историје- Јоца Стојков- 21 час у настави, 2 додатна 

Проф. географије- Јелена Поповић- 21 час у настави, 1 додатна, 1 секција 

Проф. хемије- Биљана Тадић – 12 часова у настави, 1 додатна, 1 допунска 

Проф. биологије- Александра Радић- 12 часова у настави, 1, додатна, 1 секција 

Проф. биологије- Снежана Илијев- 12 часова у настави, 1, додатна, 1 секција 

Проф. физике- Станислав Милошевић- 18 часова у настави, 3 додатна, 3 допунска 

Руководилац стручног већа 

Јоца Стојков 
 

3.8 Извештај Стручног већа уметности и вештина 

 

Стручно веће је радило по плану и програму. Одржали смо девет састанка на 

којима је била заступљена следећа тематика: 

- Анализа рада стручног већа у току школске 2014/15.   

- Пројектна настава – истраживачка активност ученика 

- Примена различитих стратегија учења у натавном процесу 

- Међупредметне компетенције; Огледни часови 

- Формирање хора и секција 

- Припреме за обележавање Дечје недеље 

- Опремљеност справама и реквизитима и опрема наставника 

- Рад секције ликовне културе по конкурсима 

- Наступ ученика на ДЕМУС – у; анализа постигнутих резултата ученика на 

општинском и на градском такмичењу 

- Реализација такмичења ученика из физичког васпитања; преглед постигнутих 

резултата 

- Оцењивање ученика 

- Предлог за набавку наставних средстава и припрема справа за гимнастику 

- Предлози са образложењем за Светосавску награду у школској 2014/15. 
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- Присуство ученика на часовима ( евентуално ослобађање ) 

- Избор уџбеника за наставу ликовне културе и музичке културе у школској 

2015/16. 

- Учешће ученика на општинском такмичењу Први глас Звездаре у оквиру 

Звездаријаде – фестивала културе младих 

- Додела посебних диплома ученицима  8. разреда 

Посебне дипломе из музичке културе добили су: 

Нађа Снегић 8-1, Ивона Лалатовић 8-2, Катарина Андрић 8-2,  Ана Стефановић 8-2, 

Јелена Видосављевић 8-3 и Марта Радовановић 8-3. 

Посебне дипломе из физичког васпитања добили су: 

Вук Божовић 8-1, Василије Глоговац 8-1, Никола Тасић 8-1, Тихон Грбић 8-1, Иван 

Шошкић 8-1, Марко Јовановић 8-1, Сања Мишковић 8-1, Анђела Милатовић 8-1, Сара 

Обрадовић 8-1, Исидора Алимпић 8-1, Марија Ристић 8-1, Валентина Еркић 8-1 и Нађа 

Снегић 8-1. 

Огњен Величковић 8-2, Матија Илијевић 8-2, Војин Исаковић 8-2, Алекса Мишић 

8-2, Павле Михајловић 8-2, Пеђа Перић 8-2, Зорана Ристић 8-2, Ана Стефановић 8-2, 

Ивана Вуковић 8-2 и Наталија Генић 8-2. 

Никола Алексић 8-3, Игор Лукић 8-3, Никола Мрачић 8-3, Драгутин Ћакић 8-3, 

Данијел Димитријевић 8-3, Урош Смиљанић 8-3, Матеја Милошевић 8-3, Исидора Башић 

8-3, Јелена Видосављевић 8-3, Милица Радојичић 8-3, Ружица Тошић 8-3, Александра 

Спасеновић 8-3, Марта Радовановић 8-3, Даница Јунис 8-3 и Ива Петковић 8-3. 

Спортиста генерације је ученик Василије Глоговац  из одељења 8-1. 

Спортисткиња генерације је ученица Александра Спасеновић из одељења 8-3.  

- План рада стручног већа за школску 2015/16. 

- Израда извештаја 

- Подела часова 

- Предлози стручног усавршавања професора 

Закључци: 

- Планирани програмски садржаји успешно реализовани. 

- Усмеравамо ученике да користе различите изворе знања; реализовали смо план 

међупредметних компетенција. 

- Успешно смо реализовали планиране културне и спортске манифестације уз 

вођење рачуна о оптерећености ученика. 

- Професор физичког васпитања Милутин Костић је примио Светосавску награду, 

због постигнутих резултата на такмичењима у кошарци и у одбојци, као и због 

квалитетног рада са децом у редовној настави.  

- Колегиница Мирјана Тришић је постхумно награђена Светосавском наградом на 

онову остварених резултата у раду. 

- Огледни часови музичке културе ( на тему „ Народна традиција“ ; Петар Илич 

Чајковски ) и физичког васпитања ( на тему „Валцер“ ) успешно реализовани  уз 

примену међупредметних компетенција ( настава музичке културе; ликовне 

културе; српског језика ). 

- Ученици су успешно учествовали на такмичењима из музичке културе и из 

физичког вспитања. 

- Због отежсаних услова рада ( без кабинетске наставе ), наст. ликовне културе 

није био у могућности да учествује на планираним конкурсима. 

-    Исказали смо потребу за савременим наставним средствима.  



57 
 

-  Одлуком чланова стручног већа на састанку одржаном 22.06.2015. проф. музичке 

културе Светлана Коркановић изабрана за руководиоца стручног већа утоку 

школске 2015/16. године. 
 
 
 

3.9 Стручни актив за развојно планирање 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ РАЗВОЈНОГ 

ПЛАНА ЗА  ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ 
 

 

I ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 

Р

Редни 

број 

ц 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1.  

1.1.Израда Анекса 

Школског Програма 

 

 

 

 

 

1.2.Испитивање потреба 

ученика и родитеља 

везаних  за садржаје  и 

време реализације 

изборног и 

факултативног дела 

Школског програма 

 

Израђен је анекс школског 

програма за други страни 

изборни предмет – немачки 

језик.  У годишњи план рада 

укључен је 

програм“LionsQuest”. 

 

Извршено је анкетирање 

ученика и родитеља свих 

разреда, како би се 

определили за изборне 

предмете. 

Анкетни листићи су 

обједињени, а резултати 

обрађени за свако одељење 

појединачно и евидентирани 

у форми табела. 

 

 

 

 

 

 

Професор  немачког 

језика 

Стручно веће језика 

ПП служба 

 

 

Одељенске 

старешине, 

ПП служба 

Савет родитеља 

 

 

 

 

 

септембар 2014. 

 

 

 

Фебруар-мај 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

2

. 

 

 

 

 

2.1. Усаглашавање 

потреба школе и локалне 

заједнице 
 

 

 

Реализоване активности 

налазе се у извештајима о 

раду наставника, 

извештајима о 

организацијама и 

комисијама- Пријатељи деце, 

Црвени крст, Културна и 

јавна делатност школе, Спорт 

и спортске активности, као и 

раду тимова ТЗЗ и 

Професионалној 

оријентацији, Ученички 

 

Тим за развој 

школског програма, 

Педагошки 

колегијум,  

Тим за културну и 

јавну делатност 

школе, кординатори 

за сарадњу са 

организацијама 

„Пријатељи деце“,  

„Црвени крст“ 

 

мај 2015. 

 

 

 

 

 

 

Март-јун 2015. 
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парламент. 

За време реконструкције, 

адаптације и санације школе, 

припремна настава, седнице, 

поделе диплома, 

сведочанстава, одвијале су се 

у просторијама Општине 

Звездара. 

 

 

Реализација Програма 

“LionsQuest”- вештине у 

адолесценцији- четрдесет 

радионица.  

Приликом обуке педагога за 

спровођење програма, 

успостављен је договор да се 

радионице реализују у 

одељењу 7-1, због тешкоћа у 

реализацији истих у оквиру 

Вршњачког тима. 

У одељењима 6-3, 7-1 и 7-3 , 

радионице Вештине 

адолесценције реализоване су 

једанпут недељно у оквиру 

часова ОС ( евиденција у 

дневницима). Психолог 

школе је са председником 

савета родитеља В.М. и 

представником ученика П.М. 

7-1 учествовала у евалуацији 

програма Вештине 

адолесценције и Оснаживање 

породице, са представницима 

Министарства просвете. Од 

планираних четрдесет 

радионица, због пројекта 

Реконструкције школе, од 

месеца марта радионице нису 

реализоване. 

Психолог  63 

Педагог- вршњачки 

тим 

Ирена Деспотовић, 

ОС 73 

 

 

Током 2014 -

2015. 

3

. 

 

3.1. Упознавање чланова 

стручних тела са 

Акционим планом 

школског развојног 

плана 

 

 

 

 На седницама Наставничког 

већа, Педагошком 

колегијуму, чланови 

стручних органа су упознати 

са активностима у оквиру 

Акционог плана. 

 

 

 

 

 

Тим за развојно 

планирање 

Педагошки  

колегијум 

Наставничко веће, 

стручна и одељенска 

већа 

 

 

 

 

Крај августа 

2014. и током 

2014 –

2015.године . 
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3.2. Унапређивање рада 

стручних органа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Међусобне корелације су 

имплементиране у Школски 

програм и планове рада 

наставника.  

Евиденција о нестандардним 

часовима налази се  у 

извештајима о раду 

наставника и стручних већа. 

 

Тим за развојно 

планирање 

Тим за 

самовредновање, 

Педагошки колегијум 

Стручна већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

током 2014-

2015. године 

 

 

 

 

 

 

 

Ефикасно вођење педагошке 

документације; 

Извештаји о раду наставника 

и стручних већа су 

ревидирани и примењују се. 

Анкетни листићи за изборне 

предмете обједињени и 

допуњени табеларним 

приказом.  

Уредно се водила евиденција 

о напредовању ученика, 

формат. оцењивање, сарадњи 

са родитељима. Евиденција у 

извештајима наставника и 

педагошким свескама. 

 

 

 

Тим за 

самовредновање, 

Педагошки колегијум 

 

 

током 2014-

2015. године 

 

 

 
 
 

 

II ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Редни 

број 
ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1.  

1.1. Реализовати семинаре 

и неопходне обуке за 

примену иновативних 

метода и облика рада 

 

 

Планирање и организовање 

семинара : 

Семинар ,,Утицај 

емоционалне интелигенције 

на упрвљање одељењем, 

групом и процесом учења,, 

реализован у просторијама 

школе. Семинару 

присуствовала 23. 

наставника. 

Семинар ,,Методе и облици 

ефикасне наставе и учења,, 

због пресељења у друге 

школе није реализован у 

јануару, када је био 

 

Педагошки колегијум 

 

 

 

 

 

 

4. , 5. 10. 2015. 

 

 

 

 

током 2014/15. 

године 
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предвиђен. Реализација истог 

одвијала се упросторијама 

ОШ „Јелена Ћетковић“ 25.и 

26.08. 2015. 

Семинар ,,Електронска школа 

1- креирање курсева за учење 

на даљину путем интернета,, 

одложен је за следећу 

школску годину. 

 

 

 

 

1.2  Размена искуства у 

примени иновативних 

облика рада  

 

Тематско планирање: 

 

-Јавни час, тематски приступ 

„Русија“-сарадња наставника 

географије, руског језика, 

ликовне културе. Активна 

сарадња са родитељима и 

Руским домом. 

- „Стазама славне 

прошлости- први светски 

рат“ – српски језик, историја, 

ликовнна култура, музичка 

култура. Одељењски 

старешина Ирена 

Деспотовић, ученике седмих 

разреда тим поводом водила 

у Скупштину града. 

- „ Стазама славне 

прошлости“ –тематско 

планирање у одељењима 4-1 

и 4-2. 

 

 

 

 

Стручна већа 

 

 

 

 

 

Током  2014/15. 

године 

 

 

 1.3. Оснаживање тимског 

рада при планирању и 

реализацији  наставе 

применом савремених 

метода и облика рада 

 

 

 

 

На састанцима стручних већа 

, чланови су извршили 

анализу садржаја и израдили 

план међупредметне 

корелације. 

 

 

 

Наставници, 

ПП служба 

 

 

 

током  2014/15. 

године 

 

Одржавање састанака 

стручних већа ради праћења 

међупредметне корелације. 

Извештаји 

 

 

 

Наставници, 

ПП служба 

 

 

 

 

 

Током године 
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1.4. Подстицање и 

оспособљавање ученика 

за израду пројеката и 

истраживачких 

активности 

 

 

 

У оквиру стручних већа 

планирати пројектну наставу 

и истраживачку активност за 

ученике.  

У  извештајима стручних 

већа и наставника. 

 

 

 

 

 

Стручна већа 

 

 

 

 

Август 2014 

 

 

 
 

 

III ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ОБРАЗОВНАПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Редни 

број 
ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 

1.  

 

1.1. Редовно и прецизно 

планирање припреме 

завршног испита  

 

 

Израђен је план припремне 

наставе и реализован. У 

Општини Звездара током 

априла и маја, одржавана је 

припремна настава из 

математике и српског језика. 

Од  03. 06.- 12.06, припремна 

настава се реализовала у ОШ 

„ Браћа Барух“, по утврђеном 

распореду. Између 60 % и 

70% ученика похађало је 

припремну наставу.  

Извршена анализа резултата 

завршног испита шк. 2013-

2014. На основу извештаја из 

Завода. Резултати 

обједињени и уврштени у 

самовредновање, област 

постигнућа ученика. 

 

Извршена анализа резултата 

иницијалног теста из 

математике за ученике 

четвртих и шестих разреда. 

 

 

 

 
 
 
Предметни 
наставници 
 
Наставници 
разредне наставе 
4.разреда и 
ппрофесори 
математике 

 
Април, мај и 
јун. 2015. 
године 
 
 
 
 
 
 
септембар, 
октобар 2014. 
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IV ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Редни 

број 
ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Примена стечених 

знања и организовање 

активности у превенцији 

насиља радом одељенских 

заједница, Вршњачког 

тима, Ученичког 

парламента, Савета 

родитеља 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програм заштите од 

насиља реализован је кроз 

програм рада Вршњачког 

тима, Савета родитеља и 

ТЗЗ.  

Психолог школе је са 

председником Савета 

родитеља учествовала у 

састанцима представника 

Општине Звездара, 

преставника општинског 

савета родитеља, поводом 

покретања иницијативе за 

повећање безбедности у 

школама. Сасанку су 

приуствовали 

представници 

Министарства просвете из 

јединице за борбу против 

насиља. 

До марта месеца у три 

одељења се спроводио 

програм „ Вештине 

адолесценције“, намењен 

превенцији ризичног 

понашања. 

На састанцима Вршњачког 

тима, кроз радионице, 

презентације и дискусије, 

радило се на јачању 

капацитета ученика за 

отпор насиљу. 

 

 

 

Реализација програма 

,,LionsQuest,,вештине у 

адолесценцији 

У одељењима 6-3, 7-1 и 7-3 

, радионице Вештине 

адолесценције реализоване 

су једанпут недељно у 

оквиру часова ОС ( 

евиденција у дневницима). 

Психолог школе је са 

председником савета 

родитеља В.М. и 

представником ученика 

П.М. 7-1 учествовала у 

евалуацији програма 

 

ТЗЗ, 

ВТ, УП, 

Савет родитеља; 

ПП служба, ОС 

 

ПП служба, ОС 

 
Током  
2014/15. 
године 
 
 
 
Септембар –
март 2014.-
2015. година 
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Вештине адолесценције и 

Оснаживање породице, са 

представницима 

Министарства просвете. Од 

планираних четрдесет 

радионица, због пројекта 

Реконструкције школе, од 

месеца марта радионице 

нису реализоване. 

 

Реализација програма „Пут 

путујем“ 

Јавни час, тематски 

приступ „Русија“-сарадња 

наставника географије, 

руског језика, ликовне 

културе. Активна сарадња 

са родитељима и Руским 

домом. Реализивано 

6.10.2014.  

 

Локална 

заједница,проф.геогра

фије 

 

 

 
06.10.2014. 
 
 
 
 
 
 
 
октобар – 
децембар 
2014. године 
 

 

 

 

Презентација  

Истраживачког рада на 

тему „Утицај медија на 

насиље“. Реализована три 

јавна предавања, за 

ученике петог, шестог и 

седмог разреда и 

предсавнике Вршњачког 

тима. 

 

 

 

 

 

 

 

проф. географије 

Јелена Поповић, 

ученици 

8173,ВТ,УП,ПП 

служба 

 

 

 

1.2. Унапредити учесталост 

и динамику евидентирања 

насилног понашања 

 

 

 

 

 

Постоји евиденција 

случајева насиља у 

белешкама ОС, психолога, 

педагога и директора 

школе. 

 

 

ОС, ПП служба 

 

 

 

 

 

 
Дневно и 
месечно 
током 
школске 
2014/15. 
године 

 

 У евиденционим листама, 

извршена је анализа 

случајева насиља уз 

предузимање мера на 

малим тимовима са ОС; 

Учесталост комуникације 

ОС и наставника, 

интензивирана је радом 

свих наставника у једној 

смени. 

 

 

 

ТЗЗ и ОС 

 

 

 

 
Дневно и 
месечно 
током 
школске 
2014/15. 
године 
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Посете установама културе 

и образовним установама 

налазе се у извештају о 

раду наставника, извештају 

о раду школе, школском 

листу. 

 

 

 

Задужени наставници  
 
 Током 
2014/15. 
Године 

 

 

2.2. Организовати 

вршњачку помоћ у учењу 

 

 

 

 

 

 

 

Планом подршке 

обухваћено је 10 ученика 

млађих разреда и 18 

ученика старијих разреда. 

Укупно је за 18 ученика  

сачињен план  

индивидуализације, за 5 

ученика ИОП 1, за 3 

ученика ИОП2 и за 2 

ученика ИОП3.  За 6 уч.је 

затражено мишљење 

Интерресорне комисије, за 

једну ученицу је затражено 

и добијено поновно 

мишљење, а мишљење су  

добила 4 ученика. Четири 

ученика осмих разреда су 

доставила медицинску 

документацију како би 

имали прилагођене услове 

за полагање завршног 

испита. 

 

Предметни 

наставници, 

ПП служба, ученици, 

Тим за ИО, ОС 

 

 
четири 
класификаци
она периода 
2014/15.годин
е 

 

Кроз рад одељењске 

заједнице, иницирана је 

емптија, сарадња и 

подршка и по потреби 

формиране групе ученика 

која ће ученицима са 

тешкоћама у учењу и 

понашању пружати помоћ. 

 

Вршњачка помоћ, рад у 

малим групама, 

унапређивање рада са 

даровитом децом. 

Индивидуални рад са 

такмичењима, 

радионичарски рад, 

сарадња са Центром за 

таленте, истраживачки рад, 

упућивање ученика у 

 

Предметни 

наставници,ОС, Тим 

за ИО 

 

 

 
По потреби 
током 
2014/15.годин
е 
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Истраживачки центар- 

Петница. Сарадња са 

Руским домом и школом, 

кроз јавне наступе, посете 

Фестивалу науке, Ноћ 

истраживача, Сајам 

образовања. 

Награђивање ученика: 

За Светог Саву  књигом је 

награђено 43 ученика и 

наставника. 40 ученика 

награђено је књигом за 

освојено једно од прва три 

места на такмичењима 

27.05.2015. и додељено је 

95 похвалница. 

2.3. Унапредити планирање 

и реализацију додатне и 

допунске наставе 

Подаци о успеху ученика и 

постигнутим резултатима 

на такмичењима 

евидентирани су у 

годишњем извештају о 

раду школе. 

Успех ученика на крају 

школске 2014/15 је 4,48. 

Предметни 

наставници 

ПП служба 

Тим за ИО 

Одељенске старешине 

Тим за 

самовредновање 

Током четири 
класификаци
она периода 

 

 

 

2.4. Учинити доступним 

радне материјале 

ажурирањем сајта школе 

 

Почетком школске године 

израђен је нови сајт школе, 

који је редовно ажуриран 

активним радом комисије 

за школски сајт. 

Семинар ,,Електронска 

школа,, који је требао да 

унапреди сајт није 

реализован. 

 

Радни материјал није 

постављен  на сајт школе.  

 

 

 

Комисија за 

ажурирање сајта 

школе, наставници 

 

 

 

Стручна већа 

 

 

 

 
 
 
Током  
2014/15. 
Године 

 
 

3. 

3.1. Осмишљавање 

програма професионалне 

оријентације са ученицима 

млађих разреда 

 

 

Планирање информисања о 

занимањима ученика 

млађих разреда кроз центре 

интересовања (примена 

знања са семинара „Корак 

по корак“). 

Није реализовано, због 

реконструкције школе и 

одлаже се за следећу 

школску годину. 

 

 
Психолог школе, 
Ивана Томићевић, 
Свјетлана  Ненадић, 
 
 
 
 

 
Мај школске 
2014/15.годин
е 
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3.2. Информисање ученика 

о занимањима кроз 

интензивирање сарадње са 

средњим школама 

 

 

Реализација радионица из 

„Програма професионалне 

оријентације на прелазу из 

основне у средњу школу“ – 

ГИЗ ( завршна фаза). 

У реализацији програма у 

завршној фази, због 

реконстукције школе и 

ограничености простора и 

техничких могућности, п. 

оријентација је усмерена на 

реалне сустрете, 

презентације средњих 

школа, посете сајму 

образовања. 

Презентација Средње 

школе Дрво Арт, средње 

Правне школе и Рачунарске 

гимназије. 

 

 
 
ТИПО, 
проширени тим, 
ПП служба, 
локална заједница. 
 
 
 
 
 
Ученици 8 разреда. 

 
 
 Током 
2014/15. 
Године 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мај 2015. 

 
 
 

V ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ЕТОС 

Редни 

број 
ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1.  

 

1.1. Школски простор 

прилагодити потребама 

деце са сметњама у 

развоју 

 

 Реконструкција, санација и 

адаптација школског 

простора почела је 

02.03.2015. године. Ученици 

првог разреда остали су 

просторијама школе, 

ученици 2. ,3. и 4. разреда 

измештени су у ОШ „1300 

Каплара“, док је за старије 

разреде настава 

организована у ОШ „ Браћа 

Барух“. За ученике је био 

обезбеђен школски превоз и 

у оба правца су путовали у 

пратњи наставника. 

 

 

 

 

Градски секретаријат 

за образовање, 

директор 

 

 

 

 

 

Током школске 

године 

03.03.-  

 

 

 

 

 

1.3. Подизање нивоа 

културе понашања и 

безбедности 

 

 

Праћењем примене кодекса 

понашања закључак да се 

Кодек примењивао у складу 

са условима рада који је 

реализован у три школе. 

 

Због измештања ученика и 

наставника у друге школе са 

Педагошки колегијум, 

ТЗЗ, 

Савет родитеља, 

наставници, 

директор, 

 

УП 

Вршњачки тим  

 

током 2014-

2015.. 

 

 

 

 

октобар 2014. 
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почетком реализације 

пројекта реконструкције,  и 

поред великог интересовања 

ученика, Ђачка патрола није 

формирана.  

Приликом пресељења у 

друге школе ПП служба и 

библиотекар школе биле су 

руководиоци смена, који су 

пратили оптималност 

услова за рад. 

Едукативном програму „ 

Знање и игрице за безбедне 

улице“, у сарадњи са МУП- 

Звездара, присуствовали су 

ученици четвртог разреда; 

Организовано је предавање 

за родитеље и наставнике о 

Психоактивним 

супстанцама. 

 

Предавање „Заштита од 

пожара“ 

Предавање у сарадњи са 

Мото клубом „Безбедност у 

саобраћају“  

 

Редари 

Председник 

одељенске заједнице 

ПП служба, 

библиотекар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици 3. Разреда и 

ОС  

 

 

 

Март-јун 2015. 

 

 

Септембар 

2014. 

 

 

Новембар 2014. 

 

 

Новембар 2014. 

Мај 2015. 

 

Кодекса понашања за 

ученике, запослене и 

родитеље истакнут је холу 

школе и у учионицама и 

кабинетима. 

 

 

 

На првом родитељском 

састанку  родитељи су 

упознати са  правилима 

понашања и кодексима 

понашања.ОС су ученике 

упознале са правилима 

понашања и кодексима 

понашања на ОЗ. 

 

 

Педагошки колегијум, 

ТЗЗ, 

Савет родитеља, 

наставници, 

директор, 

УП. 

 

 

Одељенске старешине 

и предметни 

наставници 

 

септембар, 

октобар 2014. 

 

 

 

 

 

 

септембар 2014. 

 

 

1.4. Подршка и помоћ 

родитеља и Школског 

одбора у промоцији рада 

школе 

 

На предог чланова Савета 

родитеља за промоцију 

школе унапређен је сајт 

школе. 

Председник Савета 

родитеља Виолета 

Максимовић је активно 

учествовала у евалуацији 

програма „ Оснаживање 

породица“, са 

 

Савет родитеља, 

чланови Школског 

одбора, Директор 

 

     Јун 2014. 

 



68 
 

представницима 

Министарства Просвете и 

тиме допринела промоцији 

програма који је спроводила 

наша школа. Такође је 

учествовала састанцима 

општинског Савета 

родитеља са 

представницима МП и ТР, о 

повећању безбедности у 

школама. 

 

2.  

 

2.2 Подизање нивоа 

учешћа родитеља у 

животу и раду школе 

 

 

Представљање занимања у 

оквиру програма ПО-

Родитељ предавач уз реалне 

сусрете 

Учешће родитеља у 

креативним радионицама 

приликом израде материјала 

за Новогодишњи базар ( 5-3 

и 4-2) 

Учешће родитеља у 

хуманитарним акцијама. 

 

Родитељи гостујући 

предавачи из области 

здравствене заштите и 

здравих стилова живота- 

предавање о дијабетесу, 

хигијени уста и зуба, 

гостовање ученика 4-4 у 

емисији  „ Здраво дете“ на 

телевизији Мини ултра. 

 

Тим за ПО и ППС 

 

Јелена Поповић, 

Душица Мрдак и 

родитељи ученика 5-3 

и 4-2. 

 

Родитељи, ученици, 

ОС, наставник 

грађанског васпитања. 

 

 

 

Децембар 2014. 

 

 

Септембар – 

децембар 2014. 

 
 
 

VI ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ 

Редни 

број 
ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 

1.  

 

1.1.Доследност у 

предузимању мера за 

отклањање слабости које 

се уоче у процесу 

самовредновања 

 

 

 

 

1.2.Унапредити 

правилник о 

награђивању запослених 

кроз разраду критеријума 

за вредновање запослених 

 

Анализа и поређење 

резултата самовредновања 

из области ,,Постигнућа 

ученика,, и ,,Етос,, 

Резултати самовредновања 

области  ,,Постигнућа 

ученика,, и ,,Етос,, налазе се 

извештајима о 

самовредновању. 

 

 

 

 

Директор 

Тим за 

самовредновање 

Школски одбор 

Педагошки колегијум 

 

 

 

 

Наставничко веће 

Педагошки колегијум 

 

 

 

 

Током  

школске 

2014/15.год. 

 

 

 

 

 

 

Током  

школске 

2014/15.год. 
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VII ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: РЕСУРСИ 

Редни 

број 
ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 

1.  

 

1.1.Побољшати 

материјално-техничке 

ресурсе школе 

 

У финансиском извештају се 

налазе подаци о набавкама 

током школске године. 

 

 

 

 

Сви запослени 

 

 

 

 

Август,септе

мбар 2014. 

год. 

 

 

 

 

 

1.3. Уређење школског 

простора и дворишта 

 

 

 

 

Предвиђени пројектни 

задаци су реализовани и 

налазе се у извештају о раду 

школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретаријат за 

образовање и Агенција 

за инвестиције 

 

 

 

 

 

Март-август 

2015. 

 
 

3.10 Извештај о раду тима за самовредновање 

 

Активности Носиоци посла Време 

Сачињен је  план  Тима  за вредновање и самовредновање за 
школ. 2014/15. годину. 
Изабране су нове области за самовредновање: Етос и 
Руковођење и подељени су задаци међу члановима. 
Сачињен је извештај о самовредновању за област Постигнућа 
ученика и издвојене јаке и слабе стране. 
Извршена је анализа структуре и садржаја Школског програма, 
Годишњег плана и Развојног плана. Израђен је нови Развојни 
план и акциони план школског развојног плана на основу анализе 
резултата самовредновања и сагледавањем јаких и слабих 
страна. 
 

ТИМ за 
самовредновање 

Септембар – 
новембар 2014.год. 
 

У оквиру  Извештаја о раду школе, чији је саставни део анализа 
успеха ученика, урађена је упоредна анализа успеха по 
разредима. На основу добијених података, стручна већа су 
континуирано пратила постигнућа ученика. Анализа је показала 
да нема битних одступања у оценама ученика и да је средња 
вредност и даље висока (4,48). 

Педагошки колегијум 
Педагог , Психолог 
Стручна већа 

Септембар 2014. год. 
У току школске године 

Анализиране су припреме и протоколи посећених 
нестандардних, огледних и осталих часова, са циљем 
проширивања знања и мотивисање за унапређење наставног 
процеса. Анализом је утврђено да је потребно даље радити на 
функционалним знањима ученика, упућивању ученика на 
различите изворе знања и на самооцењивање ученика. 

наставници, ПП служба 
Директор 

У току школске године 

Самовредновање области Етос.  
Тим за 
самовредновање 

Децембар- јун 2015. 
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Активности Носиоци посла Време 

Сачињен је  план  Тима  за вредновање и самовредновање за 
школ. 2014/15. годину. 
Изабране су нове области за самовредновање: Етос и 
Руковођење и подељени су задаци међу члановима. 
Сачињен је извештај о самовредновању за област Постигнућа 
ученика и издвојене јаке и слабе стране. 
Извршена је анализа структуре и садржаја Школског програма, 
Годишњег плана и Развојног плана. Израђен је нови Развојни 
план и акциони план школског развојног плана на основу анализе 
резултата самовредновања и сагледавањем јаких и слабих 
страна. 
 

ТИМ за 
самовредновање 

Септембар – 
новембар 2014.год. 
 

Анализа и израда извештаја, издвајање јаких и слабих страна 
уочених процесом самовредновања. 

Тим за 
самовредновање 

Јун 2015. 

Током јуна ученици су се определили за изборне предмете.  
Извршена је евалуација Савета родитеља. 

ПП служба, ТЗЗ, 
Наставничко веће 
Савет родитеља 

Април-јун 
2015. 

 
Тим за самовредновање је одлучио да у школској 2015/16. 
години  самовреднује области Ресурси и Руковођење. 
 

- тим за 
самовредновање 

Август  2015. 

  
 

Закључци – област Постигнућа ученика 

1. Оцена и успех  

2. Квалитет знања 

3. Пријемни и квалификациони испити 

4. Мотивисаност ученика 

5. Вредности код ученика 

 

Потребно је унапредити : 

Евиденција о широј литература за самостално  стицање знања и вештина 

Евиденција о учешћу у прављењу програма школских ваннаставних активности. 

Евиденција о активностима које су иницирали ученици 

Брошура о школским активностима 

 

Нешто мања примењивост у пракси је код тврдњи која се односе на прихватање 

ученика за промену рада на часу, бирање примера и задатака занимљивих за ученике, да 

упућују ученике на ширу литературу неопходну за стицање додатних знања и вештина. 

Најмањи проценат позитивних одговора односи се на тврдњу „Познајем Буквар 

дечијих права“( 47,27% присутно у потпуности) и „У игри и учењу, придржавам се 

правила из Буквара дечијихправа“( 50,91% присутно у потпуности), па би се у наредном 

периоду требало бавити овом област. 

Тврдња која је процентуално најмање присутна у пракси јесте она која се односи на 

упознавање ученика са правилима из Повеље о дечјим правима УН. Мали проценат 

сматра да ова тврдња није присутна уопште 4,35%, док да је мање присутна сматра 17,39% 

анкетираних 

Велики број ученика учествовао је на школским, општинским и градским 

такмичењима, али пласмани ученика нису високи. Пласман ученика на републичким 

такмичењима је испод 1% од укупног броја ученика, а на градским изнад 1%, па пласмане 

ученика на такмичењима можемо сврстати у ниво остварености 3. 
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Јаке стране уочене самовредновањем: 

 

Оцене и успех: 

 

 Просечна оцена по разредима код одељења нижих разреда се креће у распону од 

4.59 до 4.85. , што значи да је просечна оцена виша од 3.75 тако да њихов успех 

можемо сврстати у НИВО ОСТВАРЕНОСТИ 4. 

 Просечна оцена по разредима код одељења виших разреда се креће у распону од 

4.05 до 4.35, тако да и њихов успех можемо сврстати у НИВО ОСТВАРЕНОСТИ 4 

. 

 Виши разреди из руског језика, енглеског језика, музичке, ликовне културе, 

физичког васпитања, историје, биологиоје, техничког и информатичког 

образовања постигли просечну оцену НА НИВОУ ОСТВАРЕНОСТИ 4. 

 Из српског језика, математике, физике и хемије и географије просечна оцена је НА 

НИВОУ ОСТВАРЕНОСТИ 3. 

 На основу овога може се приметити да ученици боље савлађују наставне 

садржаје који на проверу стављају њихове вештине.Из оних наставних садржаја 

где се тражи логично размишљање, повезивање, закључивање и знање показују 

лошије резултате. 

 Сумирајући просечне оцене за све предмете, просечна оцена по предметима за 

ученике виших разреда у претходне четири године је на НИВОУ ОСТВАРЕНОСТИ 

4. 

 Ученици млађих разреда, за претходне четири школске године су из свих предмета 

имали просечну оцену на НИВОУ ОСТВАРЕНОСТИ 4. 

 Пошто је за протекле четири школске године просечн успех било 4.46, општи 

успех ученика можемо сврстати у НИВО ОСТВАРЕНОСТИ 4. 

 Просечна пролазност ученика насвим класификационим периодима за ученике 

виших разреда је изнад 87%, што би по нашем мишљењу требало сместити у 

НИВО ОСТВАРЕНОСТ 3. 

 Просечна пролазност ученика на крају школске године за ученике виших разреда је 

100%, НИВО ОСТВАРЕНОСТИ 4.  

 Просечна пролазност ученика на свим класификационим периодима за ученике 

нижих разреда је 100%, НИВО ОСТВАРЕНОСТИ 4. 

 Просечна пролазност ученика на крају школске године за ученике нижих разреда је 

100% , НИВО ОСТВАРЕНОСТИ 4. 

  По појединачним предметима просечна пролазност ученика виших разреда на  

свим класификационим периодима од 98-100% је била из ликовне културе, музичке 

културе, биологије, српског језика, руског језика,  енглеског језика, техничког 

образовања,  физичког васпитања и изборних предмета. 

 Пролазност од 93-97% је забележена из предмета: историја, географија, физика, 

математика и хемија. 

 Најмања пролазност је забележена из предмета: математика, физика, 

географија и хемија. 

 По појединачним предметима просечна пролазност ученика нижих разреда по 

класификационим периодима била је стопроцентна 
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 На основу анализа података и по разредима, предметима и класификационим 

периодима за претходне четири године подручје вредновања ОЦЕНЕ И УСПЕХ 

сместили смо у НИВО ОСТВАРЕНОСТИ 4. 

 

Пријемни и квалификациони испити и такмичења: 

 

 Школа бележи константно висок успех ученика на пријемним и квалификационим 

испитима . Просечан број бодова на завршном испиту је изнад 60%, па ово 

подручје вредновања можемо сместити у НИВО ОСТВАРЕНОСТИ 4. 

 

Слабе стране: 

 

 Велики број ученика учествовао је на школским, општинским и градским 

такмичењима, али пласмани ученика нису високи. Пласман ученика на републичким 

такмичењима је испод 1% од укупног броја ученика, а на градским изнад 1%, па 

пласмане ученика на такмичењима можемо сврстати у ниво остварености 3. 

 

Kвалитет знања  

 

Јаке стране: 

 Ученици сматрају да пријемни испит за средњу школу могу да положе са знањима 

која стекну у школи 

 Ученици повезују знања стечена у различитим наставним прдметима 

 Знања стечена у школи ученицима омогућавају да се боље сналазе у садашњем и 

будућем приватном и професионалном животу. 

 

 

Слабе стране: 

 

 У потребљивост  стечених ученичких знањаби  требала да буде боља посебно у 

сналажењу у новим и непознатим ситуацијама, у развоју самосталности.  

 Ученицима су  потребни додатни часови да би задовољили захтеве наставника и 

националног тестирања.  

 

 

Мотивисаност ученика 

 

Јаке стране : 

 

 Ученици су упознати са ваннаставним активностима које организује школа, и оне 

одговарају њиховим интересовањима. 

 Распоред часова је добро организован и води се рачуна да се ваннаставне 

активности одржавају у тачно одређено време без поклапања са часовима 

редовне наставе.  

 Добровољно се без притиска наставника за секције одлучује 93,2% ученика. 

 Ученици наводе да су им часови додатне наставе занимљиви и да им ти часови 

помажу да се усаврше и стекну додатна разноврсна знања. 



73 
 

 Велики проценат ученика сматра да наставници адекватно припремају ученике за 

такмичења. 

 Такође ученици сматрају да је уложен труд и постигнут успех на такмичењима 

адекватно награђен оценама и признањима.  

 Наставници подстичу ученике на мисаону активност 

 Употребљавају различите методе и облике рада и прате и вреднују  напредовање 

ученика. 

 Охрабрују ученике да постављају питања и нуде објашњења 

 

Слабе стране : 

 

 Наставници ретко бирају примере и задатке који су занимљиви за ученике 

 Наставници често не користе бројна наставна средства да би занимљивошћу и 

очигледношћу привукли пажњу, мотивисали  и одржали мотивацију ученика за 

рад. 

 Наставници недовољно упућују ученике на ширу литературу неопходну за 

самостално стицање додатних знања и вештина. 

 

Вредности код ученика  

 

Јаке стране: 

 

Већина ученикаје сагласна да је веома важно знати правила рада у пару и групи, да 

јебитно слушати другог док говори, да треба другима помагати и чинити добро, да треба 

знатизахвалити се другима, разликовати лепо и ружно изражавање, да познају Буквар 

дечјих права, дапрепознају ситуације у којима деца и одрасли крше дечја права, да се 

придржавају правила изБуквара дечјих права у игри и учењу, да умеју да чувају природу и 

своју животну средину, да водерачуна о хигијени и здрављу, да познају празнике и обичаје 

људи у нашем крају, да умеју дачувају своју и туђу имовину и да умеју да испланирају 

своје време. Све наведене тврдње ученицисматрају присутним у пракси и придржавају их 

се. Најмањи проценат позитивних одговора односи се на тврдњу „Познајем Буквар 

дечијих права“( 47,27% присутно у потпуности) и „У игри и учењу, придржавам се 

правила из Буквара дечијихправа“( 50,91%присутно у потпуности), па би се у наредном 

периоду требало бавити овом област. 

На основу ових одговора можемо закључити да ученици имају позитиван став 

премаважности датих тврдњи као и о применљивости у пракси. Позитивнији је став 

премаважности,него према њиховој реалној применљивости у пракси.  

 

Област Етос  

 

Јаке стране  

 

 Међуљудски односи су на задовољавајућем нивоу  

 У школи се негује позитивна социјална клима, сарадња, толеранција, уважавање 

 Добра сарадња са родитељима  

 Добра информисаност родитеља о активностима  и делатностима школе  

 Постојање докумената којима је уређена понашање и  
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одговорност ученика и свих запослених у школи  

 Планско и добро организовано дежурство наставника  

 Предвиђене мере за дискриминаторско понашање у  

школи  

 Постојање великог броја секција и ваннаставних  

 активности  

 Школа је безбедна и сигурна средина за све  

 Јасно изражен негативан став према насиљу  

 Школа има основна и посебна обележја 

 Богата инклузивна пракса 

 Организација заједничких активности ученика и наставника 

(приредбе,изложбе,спортске игре) 

 Садржајна сарадња са локалном заједницом 

 

Слабе стране 

 

 Непотпун Правилник о награђивању ученика и запослених 

 Недовољна промоција резултата ученика 

 Недовољно учешће ученика у креирању слободних активности 

 Недовољно присутно самооцењивање и избор задатака 

 
Предлог мера за унапређивање кључне области ЕТОС: 

 

- Оформити Комисију за израду Правилника о награђивању ученика од првог до 

осмог разреда ( овом Правилнику прикључити већ постојећи Правилник о избору 

ђака генерације ). 

- Побољшати рад секција- испитати интересовања ученика анкетирањем, 

инензивније праћење рада секција 

- Континуирано промовисање постигнућа ученика, формирање простора у холу за 

ученичка постигнућа. 

- Увођења „Тихог кутка“ посебно у одељењима млађих разреда, и испитивање 

ефеката истог на атмосферу у учионици. 

- Побољшати организацију простора у учионицама- увођење изложбеног простора, 

витрине за тематско излагање ученичких радова, магнет табле, формирање центара 

интересовања уз могућност коришћења различитих извора знања и сл. 

- Ангажовање педагошких асистената и студената- волонтера са Факултета за 

специјалну едукацију и рехабилитацију 

- могућности за избор задатака према нивоима постигнућа и за самооцењивање 

ученика. 

- Организовати  активности у којима ће учествовати родитељи, ученици и 

наставници заједно. 
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3.11 Извештај о раду педагошког колегијума 

 

Педагошки колегијум је координирао рад стручних органа школе и радио по плану, 

предлагао и доносио закључке о којима је информисано наставничко веће. 

Педагошки колегијум је у току школске 2014/2015 године оджао 7 састанака. 

На састанцима су обрађиване следеће теме: 

 Припрема израде и праћење реализације школских програма 

 Образовни стандарди 

 Активности у оквиру самовредновања 

 Активности у оквиру развојног планирања 

 Активности у оквиру инклузивног образовања 

 Планови рада допунске и додатне наставе 

 Планови рада и организација секција 

 Такмичења ученика 

 Организациона питања (ритам радног дана, прославе, екскурзије и наставе у 

природи) 

 Правилник  о оцењивању 

 Кодексом о понашању ученика, наставника и родитеља 

 Програм „ Школа без насиља“ 

 Професионално информисање ученика 

 Припремна настава за ученике 8. разреда 

 Анализа постигнућа ученика на пробном завршном испиту 

 Активности у оквиру завршног испита ученика 8. Разреда 

 Предлози мера за побољшање успеха и дисциплине ученика 

 Одређивање  ментора 

 Избор уџбеника и лиературе 

 Утврђивање календара писмених и контролних задатака 

 Реализација Развојног плана школе 

 Утврђивање предлога решења о 40-часовној радној недељи 

 Утврђивање мера за унапређење рада школе, 

 Сарадња са родитељима 

 Професионално усавршавање запослених- израда портфолиа- стручног 

профила запослених 

 Коришћење ICT у редовој настави 

 Предлог набавке потребних наставних средстава 

Педагошка документација и евиденција су уредно вођене. 
 

3.12 Стручни сарадници 

 

Психолог и педагог су континуирано деловали превентивно и саветодавно код 

неприлагођеног понашања ученика, пратећи и подстичући њихов развој и сазревање, 

откривајући тешкоће уз пружање потребне психолoшко-педагошке подршке на 

превазилажењу проблема. Појачан је превентивни саветодавни рад са ученицима ризичног 

понашања због реализације пројекта реконструкције школе и одвијање наставе у другим 

школама.  
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У оквиру Тимa за заштиту ученика од злостављања сачињен је План и Програм за 

заштиту ученика од злостављања и занемаривања и редовно су реализовани састанци ТЗЗ 

и ВТ уз анализу случајева насиља. У оквиру програма УНИЦЕФ „Школа без насиља“ 

након сертификације 2011. године поново су са ученицима прорађена најважнија школска 

правила и вредности, превентивне радионице и радионице Вршњачког тима, 

проанализирани случајеви насиља и процедуре, плакати и евиденционе листе за заштиту 

ученика од злостављања, флајер за родитеље „Зауставимо насиље заједно“ у оквиру 

ширења интерне и екстерне мреже. Са ученицима ВТ, Ученичког парламента и члановима 

новинарске секције разговарано је о идејама нај порука и поступка против насиља, 

спортским такмичењима и начинима навијања уз поштовање правила игре. Родитељи су о 

примени програма редовно и благовремено обавештавани. Као координатор ТЗЗ психолог 

школе је повезивала програм „Школа без насиља“ са реализацијом програма рада УП и 

ваннаставним активностима, програмом локалне заједнице «Путујем, упознајем душу 

планете», програмом ДКЦ «Клуб међународног пријатељства» и «У сусрет матури». На 

ВТ реализоване су радионице превенције дигиталног насиља уз учешће ученика у 

истраживању негативног утицаја медија. 

 Од почетка школске године реализује се и наставак Програма „Оснаживање 

породица – љубав и границе“ УНОДЦ  „Вештине у адолесценцији“. Психолог школе 

Наташа Јовановић реализује програм у одељењу 6/3, а педагог Кристина Булатовић у 

одељењу 7/1. Психолог школе је представљала резултате у реализацији Програма УНОДЦ 

представницима МПН и ТР пред регионалну конференцију и урадила извештај за  

школски лист и сајт школе.  

У превенцији дигиталног насиља психолог школе учествовала је на Сајму књига у 

радионици Гете института „Примена компјутерских игара у образовне сврхе“ . Стечена 

сазнања су имплементирана у сарадњи са проф. информатике и библиотекарком. 

Развијан је иклузивни приступ у раду са децом. Као координатор Тима за ИО, 

педагог школе прати реализацију плана активности школског тима за инклузију; помаже у 

изради педагошких профила и индивидуалних образовних планова, и заједно са 

психологом прати њихову примену и евалуацију Индивидуалних образовних планови за 

децу која имају проблема у учењу и понашању, као и за талентоване ученике. Психолог 

школе је код талентованих ученика на тиму за ИО указала на начине подстицања 

иницијативе, стваралаштва и сарадње код ученика.  

У сарадњи са директором и осталим члановима колектива,  радиле су на 

афирмисању и промоцији школе у ужој и широј друштвеној средини (кроз средства јавног 

информисања, учешћем на стручним скуповима и семинарима, израдом промотивног 

штампаног и видео материјала, презентација школе за будуће прваке, ажурирањем 

школског сајта и др.). 

Редовно су пратиле групну интеракцију у структуираним одељењима ученика и 

боравка у школи предлажући решења за побољшање. 

Снимана су интересовања ученика за секције и осмишљено коришћење слободног 

времена и подстицано укључивање ученика у секције и културно-уметничке активности 

ван школе при организацији „Пријатељи деце„ и „Дечијем културном центру„ . 

Посећивани су и евалуирани часови додатне, допунске наставе, секције. Анализирани су 

протоколи са посећених часова са циљем снимања јаких и слабих страна поводом 

предузимања мера за побољшање наставе и постигнућа ученика.  

Педагог школе је током септембра, одржала часове о Техникама учења у свим 

одељењима петих разреда. Била је школски координатор истраживању у оквиру  
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КОМЕНИЈУС пројекта Унапређивање образовне ефикасности основних школа. 

Истраживање се односило на школске и наставне факторе који утичу на постигнућа 

ученика. Истраживање су спроводили Факултет педагошкх наука  Универзитета у 

Крагујевцу и Институт за педагошка истраживања из Београда. За потребе истраживања 

обрађивала је и достављала податке о ученицима, родитељима, постигнућима на пробном 

и на завршном испиту. Прикупљала је и уносила податке за потребе пројекта Бесплатни 

уџбеници. Била је члан комисије за избор Ђака генерације и предложених наставника за 

доделу Светосавске награде. Такође, педагог је била координатор на завршном испиту, 

члан за дешифровање и унос података . 

Подстицано је укључивање ученика у различите акције за помоћ  деци са 

тешкоћама у развоју кроз посете часовима ОЗ и изради планова социјализације (заштите), 

саветодавни рад.
 

Почетком септембра месеца психолог школе је као координатор ТиПо (тима за 

професионалну оријентацију) реализовала програм ГИЗ – „Професионална оријентација 

на прелазу из основне у средњу школу“. Психолог је предложила тему заједничке акције 

из ПО „Планетаријум занимања-радознала каријера“ (ликовни и литерарни радови о 

занимањима у будућности). Предложене су и радиоонице ПО на млађим узрастима кроз 

формирање центара интересовања и тематску наставу. Школа је регистрована у  

електронском ПОИС систему, поднет је извештај, координиране су акције посете Сајму 

књига, фестивалу науке, ДКЦ „ Клубу међународног пријатељства“ и програму „У сусрет 

матури“, „Позориште и образовање“, реални сусрети са представницима занимања из 

Савета родитеља.   

Координиран је рад Савета родитеља уз активно учешће на свим одржаним 

састанцима, примењен и анализиран евалуациони упитник.  Остварује се стална и 

непосредна сарадња са специјализованим стручним установама и интерресорном 

комисијом општине на плану решавања проблема ученика са специфичним тешкоћама у 

развоју, поремећених породичних односа код ученика из културно-педагошки 

нестимулативних средина уз пружање адекватне додатне психо-социјалне и здравствене 

помоћи.  

Кроз психолошке радионице подстицана је социјална интеграција, социјално 

сазревање, инклузивна социјализација и култура изграђивања односа према моралним и 

другим вредностима. Кроз идивидуалан и групни саветодавни рад пружана је помоћ и 

подршка ученицима са емоционалним и тешкоћама у учењу. 

Ученицима је пружана помоћ кроз координацију у реализовању активности 

Ученичког парламента и Вршњачког тима кроз различите облике оснаживања. 

Ученици се стално информишу, групно и индивидуално, о питањима превенције 

болести зависности, о безбедности и о начинима реаговања у ситуацијама притиска. 

Стално је пружана помоћ у менторском раду са наставницима, приправницима, 

студентима. 

У циљу праћења и унапређивања васпитно-образовног рада, психолог и педагог су 

иницирале и активно воде активности из школског развојног плана, начина оцењивања, 

учествују у свим повременим и сталним комисијама, тимовима и стручним телима.  

Посећивани су и анализирани часови са психолошко-педагошким циљем према 

стандардима квалитета васпитно-образовне праксе.  

Психолог и педагог школе су  присуствовале семинарима и континуирано се 

стручно усавршавале (извештај о похађаним семинарима налази се у портфолију). У 
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оквиру школског Развојног плана похађале су семинар: „Утицај емоционалне 

интелигенције на управљање одељењем, групом и процесом учења“.  

Психолог и педагог су конципирале нови акциони план Развојног плана рада 

школе, Школски програм и Годишњи план рада. 

Континуирано су сарађивале са свим стручним већима при изради новог школског 

програма са акцентом на планирање засновано на међупредметним компетенцијама.  

Унапређиване су форме извештавања о раду и вођење педагошке евиденције. 

Руководе тимом за самовредновање – уз настојање да ови процеси заживе и буду 

повезани и у функцији ефикасне наставе у школи. 

 

3.13 Рад библиотеке 

 

Основна функција школске библиотеке је образовно – васпитна, што подразумева 

улогу библиотеке у остваривању програмских циљева и задатака основног образовања. 

Показатељи остварености васпитно-образовних циљева дефинисани су у оквиру 

неколико критеријума: уређеност фонда, рад са ученицима, сарадња са наставницима, 

информационо-документациони рад и културни и јавни рад. 

У тежњи да изађе у сусрет свим својим корисницима библиотека ће и даље 

настојати да има своју активну улогу у васпитно- образовном процесу. 

Последњи инвентарни број је 20.255. на крају првог полугодишта . 

Током октобра месеца и сајамских дана, директор школе је одобрио куповину већег  

броја наслова  (259) у укупном износу од 170.647,00 динара. 

Тиме је школска библиотека значајно обогатила свој књижни фонд са (216) нових 

наслова . 

Од ове куповине 43 књиге ће бити подељене награђеним ученицима и 

наставницима за Светог Саву. 

Преко школске библиотеке врши се дистрибуција: “Школарца“ и „Витеза“,сарадња 

је била веома коректна . 

Током септембра месеца планирана је и извршена набавка стручне литературе и 

часописа за ученике, наставнике и стручне сараднике. 

Настављена је сарадња са институцијама културе у локалној самоуправи; (Градска 

библиотека „Вук Караџић“ и Пријатељи деце Звездаре)  

 

25.11.2014. (четврти час пре подне) 

Свечани пријем првака у школску библиотеку. 

III2 одељење са наставницом Зорицом Сандић припремило је занимљив пригодни 

програм за добродошлицу. 

У другом делу млада Софија Петровић је игроказима представила своју прву књигу 

„Драмице“. 

Поред ученика и учитеља првог разреда свечаном пријему је присуствовао 

директор, психолог и библиотекар. 

 

26.11.2014. 

Ученицима трећег и четвртог разреда дечији писац Игор Коларов, је 

интерактивном методом представио своју књигу „Клизаве приче“. Укључујући ученике у 
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живописне приче сусрет са писцем је протекао у доброј атмосфери, што се веома допало и 

деци и учитељима. 

Предшколци су средом, током децембра месеца, у школској библиотеци 

разговарали о књигама и  читању са библиотекаром. Други део часа је читана бајка по 

њиховом избору. 

 

27.1.2015.  За Светог Саву су додељиване књиге најбољим ученицима, том 

приликом су награђивани и запослени. 

Роалд Дал и његов богат стваралачки опус je тема коју је обрађивало седам ученика 

IV3, у оквиру библиотечке секције. 

Секција је деловала у периоду октобар – фебруар (читање дела Роалда Дала, 

дискутовање и анализа прочитаног, презентовање). 

Радионица „Читај обогати себе!“ је одржана почетком фебруара у IV3, IV2, IV1 

одељењу. На радионици поред презентовања књига,развила се и жива дискусија са 

мноштвом постављених питања на тему Роалд Дал и његов богат стваралачки опус. 

Деца којој је представљен Роалд Дал су из школске библиотеке позајмили све 

наслове овог  плодоносног ствараоца и показали видну заинтересованост за његов 

књижевни опус. 

У договору са директором школе због предстојећих грађевинских радова у школи, 

дата је могућност да наши ученици изнајме више наслова из школске библиотеке. 

Ученици су на продужен временски рок (фебруар – октобар) у просеку задуживали 10 до 

15 различитих наслова. 

Такође, због предстојећих грађевинских радова у школи у последњих десет дана 

фебруара библиотекар школе и наставници из продуженог боравка су спаковали цео 

књижни фонд у картонске кутије. 

Од 1.3.2015. библиотекар школе је свакодневно ангажован у ОШ „Браћа Барух“ на 

пословима (координатор,вођа смене) што је укључивало праћења ученика аутобусом , 

дежурство за време великог и малих одмора , заменама одсутних наставника,вођење 

евиденције о евентуалним проблемима и оправданом напуштању наставе ,позивање 

родитеља ученика, ради безбедног одласка кући итд. 

У новим условима рада (свеобухватно реновирање школе) библиотека од марта 

више није обављала своју основну делатност, осим набавке књига за потребе запослених и 

награђивање ученика. 

10.12.2014. набављене су 83 књиге  и плаћене су 57.104 дин. 

15.12.2014.                         48                                    17.000 

27.01.2015.                         11                                    27.500 

24.05.2015.                         48                                    41.673 

09.06.2015.                         58                                    30.400 

 

Наиме, школске 2014/15. Директор школе је одобрио куповину, 507 наслова, у 

износу од 316.824 динара. 

Ученицима је за успехе у раду поклоњено 149 књига, а  фонд школске библиотеке 

је  је обогаћен за 358 нових наслова. 

По процени извођача радова, нову школску годину 2015/16. наставићемо у 

матичној школи, што ће омогућити да се књижни фонд стави у функцију читаоцима, а 

библиотека да  поново има активну улогу у васпитно – образовном процесу. 
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3.14 Извештај о раду логопеда у оквиру тима за подршку  

 

У току школске 2014/15. године, логопедске вежбе као облик превентивно-

корективног рада, обухватале су рад са ученицима ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“, који 

имају потребу за додатном подршком, од првог до осмог разреда. 

Циљ логопедског рада је пружање стручне подршке ученицима, наставницима и 

стручним сарадницима, родитељима, како би ученици са посебним потребама што 

ефикасније и лакше функционисали у школи. Циљ рада је превенција и корекција у 

области моторичког и когнитивног функционисања, говорно-језичког развоја, 

интерперсоналне комуникације и социјалних интеракција и подстицање општег развоја 

ради што ефикаснијег савладавања наставних садржаја и захтева. 

На логопедски третман, а на основу мишљења ИРК, као и Тима за инклузивно 

образовање, укључено је 7  ученика, са по једним или два часа недељно, али је детектован 

и одређени број ученика са дислексијама и дисграфијама, као секундарним 

манифестацијама језичко-фонетских структура.                                                 

II разред    – 1 ученик                                                  мишљење ИРК - 3 ученика 

III разред   – 3 ученика                                                у процедури - 4 ученика 

IV разред   – 1 ученик                                                  ИОП 2 – 3 ученика                                              

VII разред  – 1 ученик                                                   

VIII разред – 1 ученик                                               

     

Са ученицима је рађено на развоју аудитивне и визуелне перцепције и 

дискриминације, усмеравању и стабилизацији пажње, анализи и синтези речи и реченица, 

богаћењу лексичког фонда, кориговању артикулационих поремећаја, уз корекцију читања 

и писања, као и на развоју самопоуздања ученика; а све у циљу развијања правилне 

артикулације и неговања културе говора, развоја социјалне компетентности и 

емоционалне стабилности детета, као и отклањања или ублажавања поремећаја и 

неправилности у говору. 

План и програм рада логопеда обухватао је: 

- утврђивање говорно-језичког статуса ученика (логопедску дијагностику) 

- припремне и директне логопедске вежбе (корекцију говора) 

- израду индивидуалног програма подршке за ученике 

- саветодавно-инструктивни рад са ученицима 

- праћење постигнућа ученика са посебним образовним потребама 

- саветодавно-инструктивни рад са наставницима и стручним сарадницима школе 

(информисање наставника и стручних сарадника о посебним образовним 

потребама и способностима ученика, начину функционисања, потенцијалима и 

ограничењима, могућностима и перспективама) 

- подршку у методичко-дидактичкој организацији часа 

- учешће у раду Стручног тима за инклузију у оквиру школе 

- учешће у изради, реализацији и праћењу индивидуалних образовних планова 

- саветодавно-инструктивни рад са родитељима 

- обуку родитеља за самостални рад са дететом 

- операционализацију и праћење спровођења школске инклузивне политике 

- учешће у раду стручних органа школе 

- стручно усавршавање 

- истраживачки рад 
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- вођење педагошке документације 

 

У току школске године вођена је уредна администрација и документација 

логопедског рада која обухвата: дневник рада са списком и распоредом часова долажења 

ученика на вежбе, праћење развојног статуса ученика, регистровање сарадње са 

родитељима и стручним сарадницима школе, као и индивидуалне свеске о раду са сваким 

ученицима. 

Написана су два чланка за школски часопис „ Кораци '' – „ Хиперкинетички 

поремећај код деце  '' и „ Комуникација-језик-говор ''. 

24. и 25.04.2015. год. – асистент на пробном тесту, 15. 16. и 17.06.2015. год. – 

асистент на завршном тесту ученици осмог разреда.                                                                                                                                                                                                           

Ученици су редовно и радо долазили на логопедске вежбе, активно учествовали у 

њима и врло често сами предлагали активности. Код свих ученика приметан је напредак 

који се огледа у: 

- потпунијем сензомоторном и психомоторном искуству 

- бољој линеацији и графомоторици 

- побољшаном вербалном и невербалном изражавању и комуницирању 

- бољем когнитивном функционисању 

- усвојеним одређеним социјалним и адаптивним вештинама 

Сарадња са наставницима, стручним сарадницима и родитељима, била је 

константна и добра, што је резултирало тиме да рад Тима за инклузивно образовање 

школе буде још ефикаснији, што се огледа кроз бољу и прецизнију израду оперативних 

планова активности и индивидуалних образовних планова, као и бољу методичко-

дидактичку организацију часа. У перспективи, постоји даља могућност увођења 

информационих технологија у раду са овом децом, јер је такав начин рада и стицања и 

усвајања знања деци данас веома близак. 

Све ово указује на потребу за логопедом као стручним сарадником и сталним 

чланом  Тима за инклузивно образовање, због специфичности терапијских модела који се 

користе у раду са децом са посебним потребама, као и ученицима са сталним 

потешкоћама у праћењу и усвајању наставног програма (дислексија, дисграфија, 

диспраксија, поремећаји пажње, леворукост,итд.). 

                                                                                        

3.15 Извештај о раду Школског одбора 

 

На основу решења Скупштине Града Београда о именовању чланова Школског 

одбора Основне школе „Иван Горан Ковачић“ број 112-660/14-С-22.07.2014. године, 

именован је Школски одбор у следећем саставу од 9 (девет) чланова: 

Представници  школе: 

1. Ирена Деспотовић, проф. математике, 

2. Мира Симић, проф. разредне наставе, 

3. Милутин Костић, проф. физичког васпитања 

Представници Савета  родитеља: 

1. Слободан Трмчић 

2. Михаило Стошовић 

3. Јелена Миловановић 

Представници локалне самоуправе: 
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1. Бора Станојковић 

2. Радинка Вулета 

3. Марко Петровић 

Прва конститутивна седница  у новоименованом сазиву одржана је дана 25.08.2014. 

године.  На основу Пословника о раду ШО, изабран председник ШО г-дин Михаило 

Стошовић а Ирена Деспотовић, за заменика председника. 

Овој седници  присуствовали су и  чланови  претходно именованог сазива те је г-ђа 

Славица Брђовић, председник ШО у прошлом сазиву, том приликом  истакла да јој је рад 

у ШО и директором школе протекао у прелепој атмосфери и да са  радошћу одлази јер је 

ШО тако добро радио.  Током рада ШО у претходном сазиву, истакнута је одлична 

сарадња са директором школе, који  је показао изузетну  вештину у руковођењу школом. 

 

 

Битна карактеристика рада новоименованог  ШО,   који је  у школ. 2014/15. години 

односно до 26.06.2015. години одржао 9 седница огледа се: 

 у међусобно усаглашеним  ставовима чланова који  се тичу доношења 

одлука у унапређивању рада школе, 

 у  пружању велике подршке директору школе у спровођењу заједничких 

циљева, а који се тичу добробити школе и ђака; 

 У  ОСТВАРИВАЊУ ПОМОЋИ  УЧЕНИКА ЧИЈИ СУ РОДИТЕЉИ 

СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИ а тиче се финансирања уџбеника са родитељског рачуна;  

 

Циљеви који су ШО и директор школе заједнички поставили, тицали су се 

унапређења свих сегмената рада школе:  

 образовно-васпитног рада, водио рачуна о потреби  упућивања запослених 

на стручне семинаре 

  уведен је други ОБАВЕЗНИ изборни страни језик – НЕМАЧКИ ЈЕЗИК од 

школ. 2014/15. Године  

  услова рада: набављене су ђачке столице и наставна 

средства(видеопројекат, лаптоп, ласерски штампач, телевизори, 

 подизања нивоа безбедности ученика, 

 отворености школе према свету и сарадњи наших ученика и наставника са 

школама и културним институцијама у иностранству, кроз интезивно учење страних 

језика, упознавања ученика са културама других народа, размену посета, 

 побољшања материјалног положаја школе и обезбеђивања материјалних 

средстава ради остваривања постављених циљева – давањем у закуп просторија школе, 

 унапређење сарадње са родитељима и мотивисање родитеља да у оквиру 

својих и могућности да помогну школи 

 

На основу чл. 57 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гл. РС“, 

бр. 72/09, 52/11, 55/13) ШО је, у сарадњи са директором и секретаром  школе,  донео 

следећа  општа акта: 

 Правилник о раду (12.09.2014.) 

 Правилник избору ученика генерације (21.05.2015.) 

 Школски развојни план за период важења од школ. 2014/15 -2018/19. године 

 Школски програм за период важења од школ. 2014/15 -2018/19. године 
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ШО је у складу са Законом,  а у сарадњи са директором, стручним сарадницима и 

секретаром, доносио и друге акте школе - Школски програм од 1. до 8. разреда, Годишњи 

план рада школе те је  усвајао Извештаје о њиховом остваривању. Исто тако је редовно, на 

крају сваког класификационог периода разматрао и  анализирао Извештаје о успеху и 

владању ученика и предлагао мере за побољшање успеха и владања ученика, уз пуну 

сарадњу и уважавање сугестија Савета родитеља школе. Разматрао је извештаје о 

такмичењима ученика, о току и резултатима завршног испита за упис у средње школе. 

ШО  у сарадњи са директором и  шефом рачуноводства, сваке календарске године 

доноси Финансијски план школе и усваја годишњи Извештај о финансијском пословању 

школе као и План јавних набавки. 

ШО је на почетку школ. 2014/15. године учествовао у припреми школе за њен рад, 

бавећи се пословима из своје надлежности како је прописано чл. 57 Закона о основама 

система образовања и васпитања (Сл.гл. РС., бр.72/09, 52/11 и 55/13). 

У циљу реализације Пројекта санације, адаптације и реконструкције школе,  ШО на 

6. седници одржане дана 30.01.2015. године : 

1. доноси Одлуку  да се од 01. марта месеца 2015. године васпитни процес 

одвија у следећим школама: за ученике првог разреда у ОШ „Иван Горан Ковачић“ , за 

ученике од другог до четвртог разреда у ОШ „1300 капалара“, општина Звездара, и за 

ученике од петог до осмог разреда у ОШ „Браћа Барух“ ,општина Стари Град; 

2. даје сагласност да се дана 01.03.2015. године, почне са извођењем радова по 

Пројекту  санације, адаптације и реконструкције школе, односно да се извођач радова 

уведе у посао; 

 

Захваљујући успешности  директора као менаџера школе и  великог  залагања 

директора  као и подршци  ШО да Школа  изгледа и функционише  као место где се 

основно образовање остварује  најсавременијим  наставним средствима,  у школ. 

2015/16. години, реализован је Пројекат санације, адаптације и реконструкције 

школе. Овим Пројектом, школа је добила и лифт  за децу са посебним потребама  те 

је тако ОШ „Иван Горан Ковачић“ постала школа будућности  која одговара 

стандардима европске уније.  

 

          

Председник ШО 

          

                Михаило Стошовић 
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4 Посебни програми 

 

4.1 Извештај стручног тима за ИО за школску 2014/2015. 
годину 

 

Тим за ИО одржао је 8 састанка у току школске 2014/15 године, док су одељенска 

већа по потреби сазивала састанке на којима су израђивали индивидуализоване планове за 

евидентиране ученике. 

 

Активности 
Време 

реализације 
Носиоци активности 

Информисан је Педагошки колегијум и 

Наставничко веће о садржајима и 

активностима које следе у наредном 

периоду 

Август Тим 

Информисан је Школски одбора, Савет 

родитеља, Ђачки парламент о садржајима и 

активностима у оквиру ИО 

Септембар Педагог школе 

Приликом пријема првака родитељи су 

упознати са планом и програмом школе и 

начином адаптације првака у школску 

средину ( одржана је приредба и 

родитељски састанак на ком су родитељи 

добили флајере и свеске за прваке ) 

Септембар 
Директор, ПП служба, 

учитељи  I разреда 

На првом састанку тима, предложени су и 

прихваћени  нови чланови, како би помоћ  и 

подршка ученицима била што обухватнија. 

Одређени су стални и повремени чланови 

Тима. 

Септембар  Тим  

Заводу за унапређивање образовања и 

васпитања упућен је захтев за доделу пет 

педагошких асистената. 

Септембар  ПП служба 

Извршена је идентификација деце са 

тешкоћама у учењу, сметњама у развоју и 

даровите деце –сачињени су педагошки 

профили и индивидуални образовни 

планови. 

Септембар, 

октобар 

Наставници, Стручна већа, 

одељенске старешине,  ПП 

служба 

Затражено је мишљење Интерресорне 

комисије за 5 ученика и поновно мишљење 

за два ученика. 

Октобар/децембар Тим  

Реализован је састанак са представником 

Школске управе,  тема: Разматрање 
октобар Тим за ИО 
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законске регулативе која се односи на 

инклузивно образовање. 

Формирани су тимови за пружање подршке 

ученицима – ИОП 

Oктобар, 

новембар 
Тим за ИО 

Прати се спровођење ИОП-а, по потреби се 

врши ревидирање 
У току године Тим за ИО 

Логопед и психолог из логопедског центар 

Чабаркапа, одржали су предавање 

„Поремећај пажње“, за наставнике. 

Новембар  
Наставници, директор,  ПП 

служба 

Сарадња са педагозима са Института за 

педагошка истраживања, „ Социјална 

интеракција деце са сметњама у развоју“ 

Децембар Педагог, директор, учитељи 

4/3 и ¾ 

Педагог школе са члановима тима је 

организовала стручну помоћ наставницима 

у пружању подршке у процесу учења – 

укључивање што више наставника у 

инклузивном образовање 

У току године Тим за ИО 

Наставници размењују искуства у 

прилагођавању поступка у редовној настави 

и ваннаставним активностима и помажу  

ученицима у савладавању  техника учења  

У току године 
Директор, тим,  ПП служба, 

наставници 

Координација Тима за ИО, Тим за заштиту 

деце (ТЗЗ), за самовредновање, за развојно 

планирање и за развој школског програма 

У току године ПП служба 

Развија се квалитетна комуникација школе 

и родитеља : Савет родитеља добија 

адекватне информације у вези активности 

које се спроводе у области ИО  

У току године 
Сви запослени у школи, 

Савет родитеља 

Удрузење „Плави круг“, одржало је 

предавање о дијабетесу за све 

заинтересоване наставнике. 

Децембар  
Наставници, директор, ПП 

служба 

Сарадња са центром за социјални рад, 

прослеђено мишљење за 5 ученика. 

Током школске 

године 
ПП служба и ОС 

Извршена је анализа и разматрано је 

полагање завршног испита ученика осмих 

разреда којима је потребна додатна 

подршка. Једној ученици ће се 

прилагођавати тестови на завршном испиту, 

а предложено је да асистенте на завршном 

испиту има 6. ученика. 

Децембар  
Тим за ИО, одељењске 

старешине 

Промоција инклузивног образовања- сајт 

школе, школски лист. 
У току године 

Директор, тим,  ПП служба, 

наставници 

Одржан је састанак тима за ИО са 

одељењским старешинама 8. разреда 

поводом организације завршног испита за 

ученике којма је потребна додтна подршка. 

Март – мај Чланови тим за ИО, 

одељењске старешине 8. 

разреда, педагог школе 
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Одабрани су асистенти. 

Одељењске старешине и педагог школе 

одржали су индивидуалне састанке са 

родитељима ученика за које ће бити 

потребно прилагођавање завршног испита 

како би их информисали о потребној 

документацији. 

Тим је сачинио закључак о остварености 

исхода и делотворности видова 

прилагођавања за ИО. 

Припрема завршног испита за осми разред 

из српског језика, математике и 

комбинованог теста;  

Израда тестова за пробни завршни и за 

завршни испит. 

Једна ученица  је радила прилагођен тест из 

српског  језика, математике  и комбиновани 

тест уз помоћ асистента. Четири ученика 

који су радили индивидуализовано због 

тешкоћа у писању и читању, радили су 

регуларан тест из српског језика,  

математике и комбиновани тест уз помоћ  

асистента. 

Мај - Јун 2015. Чланови тима за ИО, 

одељењске старешине 8. 

разреда, наставници 

математике, српског језика, 

биологије, физике, хемијхе, 

географије и историје 

 Анализа рада тима   ИО за протеклу годину 

и предлози  за наредну . 

Јун, јул Тим за ИО 

 
 

4.2 Извештај тима за друштвено користан рад 

 

Током школске 2014/15. године ученици и наставници су раализовали више 

друштвено корисних активности. 
 

 Активности Реализатори 
Време 

реализације 

1

. 

Прикупљање новинске хартије, 

старих књига и педагошке 

документације у сврхе рециклаже. 

 

Јелена Поповић, 

Радмила Павловић,   

Весна Нинковић, 

Радомир Цојић 

Ученици и 

наставници свих 

одељења разреда. 

Током целе године 

2

. 

 Предавања и едукација ученика од 5-

8. разреда из области утицаја медија 

на младе  

 

Нађа Снегић 

(ученица) 

Кристина Булатовић 

(педагог) 

Септембар, 

Децембар 
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Јелена Поповић 

(професор) 

3

. 

Продајна Новогодишња изложба 

дечјих радова  

Учитељи из боравка, 

учитељи, 

Вереца Ђурђевић 

Ликовна секција; 

Одељењска 

заједница 53 

Одељењски 

старешина Јелена 

Поповић 

 

Децембар 

4

.  

Учешће у акцији сакупљања 

новогодишњих пакетића за 

сиромашну децу. 

Учитељи, ученици 

млађих разреда и 

педагог школе. 

Децембар 

5

. 
Ускршњи базар 

Учитељи, 

Учитељи из боравка, 

Ученици малђих 

разреда од 2-4. 

 

Април 

6

. 

Радионица „Кретивана рециклажа“ са 

ученицима другог и четвртог разреда 

и изложба радова у холу школе 

Весна Нинковић 

наставник разредне 

наставе 

Новембар 

Децембар 

7

. 
Акција „Чеп у џеп“ 

Општина Звездара, 

педагог, запослени и 

ученици  

Септембар- март  

8

.  

Помоћ у паковању и сређивању 

кабинета приликом пресељења у 

друге школе. 

Ученици, 

наставници, домар 

школе 

Фебруар  

9

.  

Помоћ у премештању клупа и 

уређењу простора за полагање 

завршног испита. 

Ученици 4. и 8. 

разреда 
Јун  

1 
Чишћење отпада из школског 

дворишта у школи „1300 каплара“ 

Весна Нинковић 

наставник разредне 

наставе 

Наставници из 

боравка, 

Наставник верске 

наставе Зоран 

Ћучковић 

Март–јун 

1 
Хуманитарни турнир за помоћ 

ученици ОШ „Јелена Ћетковић“ 
Ученици  Јун 
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4.3 Пријатељи деце 

 

Месец септембар је протекао у припремама ученика за обележавање Дечје недеље. 

Урађена је припрема за извођење приредбе поводом пријема првака у организацију 

„Пријатељи деце“ . 

У сарадњи са Црвеним крстом објављен је почетак акције солидарности „Деца -

деци“- прикупљање школског прибора и уџбеника. 

„Поздравимо прваке“ – изложба ликовних радова. 

Хор – припрема за Дечју недељу. 

Приредба поводом ученика 1. разреда- наступ хора ученика млађих разреда. 

Месец октобар протекао је у обележавању Дечје недеље. 

Активности у време Дечје недеље од 6. до 12. октобра 2014.године. 

Први дан – Дан дечијих права.  

Други дан – Изложба дечјих радова. 

Трећи дан – Спортски дан у школи, „ Спортом против насиља.“ 

Ученици другог разреда наступали су у КЦ „ Вук Караџић.“ Представили су се 

окретним играма. 

Четврти дан – приредба поводом  пријема првака у Пријатеље деце. Тим поводом 

су учествовали ђаци од 1. до 4. разреда и школски хор. 

Пети дан – хуманитарна акција „ Наше мало неком пуно значи.“-прикупљање 

ђачког прибора и свезака. 

У оквиру ликовне секције израђени су панои на задату тему. 

Дечја пијаца-продужимо Дечју недељу. Ученици старијег узраста израђивали су 

дечје радове и продавали их испред зграде општине. 

У организацији са Црвеним крстом организована је Акција солидарности „Деца –

деци“ (прикупљање школског прибора и уџбеника) . 

Конкурс „ Мали Пјер“, објављивање 20. конкурса за дечју карикатуру. 

Позоришна представа у ДКЦ-у, ,, Лепотица и звер“ 

У месецу новембру  је одржано школско такмичење соло певача и малих вокалних 

састава, на ком су наступали ученици који ће представљати школу на предстојећем 

Општинском такмичењу. 

Дечји дан библиотеке – у сарадњи са библиотеком „ Вук Караџић.“ 

Припрема експоната за новогодишњи базар. 

Посета песника Игора Коларева. 

Припрема хора за светосавску приредбу и такмичење „ Златна сирена.“ 

У месецу  децембру месецу одржавају се новогодишњи програми у школама, 

општини. 

Новогодишњи продајни базар ученика од првог до осмог разреда. 

Израда новогодишњих паноа у оквиру ликовне секције. 

У сарадњи са Црвеним крстом реализована је и спроведена хуманитарна акција,„ 

Пакетић пун љубави.“ Прикупљени су слаткиши и играчке за децу.   

Општинско такмичење ,, Распевано одељење” у Позоришту “Пан театар.”  Ученици 

III2 освојили су 2. место. 

Дечје музичке свечаности Демус 2014/ 2015.  

У  месецу јануару је изведена приредба поводом Дана Светог Саве за ученике од 1. 

до 8. разреда. 
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На приредби су наступали хорови  ученика млађих и старијих разреда.Репертоар је 

обухватао  

духовне хорске композиције из пера српских композитора и народне духовне 

песме. Тим поводом у холу школе приређена је ликовна изложба дечјих радова. 

Одржано је школско такмичење из математике. 

У месецу фебруару је организовано Општинско такмичење Демус на коме је 

наступало девет ученика наше школе: 

 Седам  ученика освијило је награде: Прво место- Нађа Поточник 3-2, Маша 

Обрадовић 5-3. Друго место- Јана Живковић  2-3, Вања Буквић 3-4, Јулија Рајковић 5-2, 

Вељко Савић 5-2.  

Треће место је освојила Миа Петковић 5-2. 

 Одржано је Школско такмичење рецитатора. Прво место деле два ученика,  

Јован Марковић 4-4 и Немања Стокановић 3-2.  

Учешће ученика на конкурсу карикатуре ,, Мали Пјер”. 

У месецу  марту одржано је  Градско такмичење Демус, наступала су два ученика: 

Maша Обрадовић 5-3, освојила је 1.место; 

Нађа Поточник 3-2, освојила је 2.место. 

Ученици 3. и 4. разреда посетили су Београдску филхармонију и етнографски  

музеј. 

У месецу априлу  реализована је  Изложба радова ученика млађих разреда поводом 

Васкрса , постављена у дворишту школе “ 1300 Каплара”.  Одржан је, већ традиционално, 

маскембал  ученика  трећег и четвртог разреда у школском дворишту. 

У позоришту ,, Вук Караџић’’ ученици су гледали представу ,, Киша”. 

Учешће ученика у програму Први глас Звездаре. Такмичење је одржано у  

КЦ “ Вук Караџић”. Наступала су четири ученика наше школе, а ученица Нађа 

Поточник освојила је 2.место( rранг општинског такмичења).  

У месецу мају одржана су Ђачка песничка сусретања. Учествовало је пет ученика  

2. и 4. разреда. Ученица Тијана Чуровић 2-1, освојила је 3. место за песму  “Сати.” 

У месецу јуну одржано је Општинско такмичење у саобраћају. Одељење 3-1, 

освојило је друго место. На крају школске године одржане су завршне приредбе ученика. 

 

                                                                                        Зорица Сандић 

                                                                           

4.4 Извештај о раду Црвеног крста за школску 2014/2015. 
годину 

 

Септембар – акција сакупљања папира и картона. Наставници су из својих 

учионица и кабинета, током августа избацили старе свеске, папире, часописе и картоне у 

циљу рециклаже. 

Обављен је почетак акције – сакупљање уџбеника и школског прибора. 

Октобар – састанак у просторијама Црвеног крста. 

Децембар - спроведена акција – Један пакетић, много љубави. 

Као и ранијих година у фебруару месецу ове године објављен је почетак 

литералног и ликовног конкурса „Крв живот значи“, на којем због радова на 

реконструкцији наше школе, наши ученици нису учествовали, али су кроз наставу и 

свакодневну едукацију наставника научили много о важности ове акције. 
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У фебруару месецу наставница немачког језика Анита Илић је са ученицима 7. 

разреда посетила „Свратиште“, дом за дневни смештај деце у Крфској улици. Ученици су 

имали прилику да разговарају са децом која посећују овај смештај и да им донесу 

гардеробу коју су донели њихови другови и другарице из одељења. 

У фебруару месецу ученици 7. разреда су имали изложбу под називом „Здрав 

живот – Реци не дрогама! 

У ОШ „1300 каплара“ ђаци њихове школе су прихватили учешће у хуманитарној 

акцији прикупљања средстава за болесну девојчицу, под називом „Добротворна акција 

прикупљања средстава за хитну операцију Нине Спремовић оболеле од леукемије“. Наши 

ђаци 3. и 4. разреда нису учествовали, али су подржали акцију и донирали колико је ко 

могао. 

Поред ове хуманитарне акције ђаци наше школе су прихватили и учешће у 

хуманитарном турниру који је организовала ОШ „Јелена Ћетковић“, са истом жељом да 

помогне Нини Спремовић и прикупи потребна средства за њену операцију. 

Током целе школске године наши ђаци су скупљали чепове и подржали акцију 

„ЧЕП У ЏЕП“. 

Многи часови у нижим и вишим разредима посвећени су здравом живот, а теме су 

биле:  

Спортом до здравља 

Здрава храна 

Брига и личној хигијени  

Заштита и очување животне средине и  

Болести зависности 
 
 

Драгана Бајчета 

Невена Петровић 

Лазар Марковић 
   

 

4.5 Здравствено васпитање 

 

Активности предвиђене програмом здравственог васпитања су реализоване.  

У оквиру часова редовне наставе физичког васпитања, секција, часова одељењске 

заједнице и посебно организованих радионица реализован је садржај Здравственог 

васпитања. У одељењима 6/3, 7/1 и 7/2 педагог, психолог и нставница математике Ирена 

Деспотовић, спроводиле су до марта школске 2014/15. год превентивни програм Вештине 

адолесценције, који обухвата и превенцију од болести зависности. 

Наставници физичког васпитања, одржали су предавања за ученике са темама: 

корективно вежбање за превенцију кичменог стуба и правилно држање тела. 

Здравствено васпитање се остварује кроз континуирану сарадњу са Домом здравља 

општине Звездара. Реализовани су редовни и превентивни систематски прегледи ученика 

наше школе приликом којих је деци саветовано како да се понашају да би сачували своје 

здравње.  Извршена је редовна вакцинација ученика према плану Школског диспанзера, 

као и редовни стоматолошки преглед ученика. Један ученик шестог разреда је на захтев 

родитеља, а одлуком Наставничког већа ослобођен наставе физичког васпитања. 
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На часовима одељенске заједнице посебна пажња била је посвећена следећим 

темама: здрава исхрана, болести зависности, лична хигијена,слободно време и како да га 

користим, опасне игре, односи и поштовање међу половима, култура облачлења и 

развијање вештина конструктивног решавања проблема. 

Предвиђена тема Бити здрав, реализована је и кроз предавање родитеља о личној 

хигијени уста и зуба у првом разреду. 

За ученике млађих разреда организовано је предавање о саобраћају “Пажљивко“ . 

Удружење „Плави круг“, у библиотеци школе одржало је едукативно предавање о 

дијабетесу за наставнике. 

У камерној сали, у сарадњи са Домом здравља Звездара и општином Звездара, 

одржано је предавање за родитеље и запослене о Психоактивним супстанцама, на ком су 

кроз практичне савете слушаоци могли да стекну знања о изгледу дрога, препознавању 

првих симптома зависника итд. 

Хигијенски услови су одржавани на високом нивоу редовном набавком хигијенског 

материјала за учионице и тоалете и редовним одржавањем просторија. 

Реализоване су превентивне радионице  програма „ Школа без насиља „ на 

часовима ОЗ и по потреби где је било случајева насиља. Ученица Нађа Снегић 8/1, 

одржала је предавање за ученике петих и седмих разреда и Вршњачки тим на тему „ 

Утицај медија на младе“, са циљем да својим вршњацима скрене пажњу на опасност 

дигиталног насиља. 
 

4.6 Извештај Комисијe за културну и јавну делатност 

 

У току школске 2014/15. године тим за културну и јавну делатност школе радио је 

по плану и програму.   

На првом састанку утврђено је четрнаест чланова тима: 

1. Мирјана Марковић 

2. Наташа Станојковић 

3. Снежана Костић – Хавари 

4. Драгана Бајчета 

5. Мирјана Ћорилић 

6. Верица Ђурђевић 

7. Светлана Коркановић 

8. Свјетлана Ненадић 

9. Весна Нинковић 

10. Радмила Павловић 

11. Јелена Танасијевић 

12. Невенка Стефановић 

13. Кристина Булатовић 

14. Наташа Јовановић 

Утврђени су руководиоци: 

1. Светлана Коркановић за старије разреде 

2. Свјетлана Ненадић за млађе разреде 

Извештај је урађен на основу извештаја наставника и наставника разредне наставе, 

направљен је и усвојен годишњи план рада. Чланови тима су упознати са истим. 
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Септембар – преглед реализованих активности 
Приредбе: 

- 01.09.2014. Свечани пријем првака 

Реализатори: наст. разредне наставе првог разреда 

Наступ хора  припремила: проф. музичке културе Светлана Коркановић                                                                                                                                

- 01.09.2014.  Агенција за безбедност саобраћаја – Манифестација пријема 

ученика 1. разреда - у присуству Високих званица. У свечаној сали школе 

наступао  је хор ученика млађих разреда. Медијски пропраћенo.                                                                                              

Наступ хора припремила: проф. музичке културе Светлана Коркановић 

Изложбе: 

- Добродошлоца првацима – изложба ученичких радова са часова изборне 

наставе – Цртање, сликање и вајање. 

Реализатор: наст. ликовне културе Верица Ђурђевић 

Радионице: 

- 17.09.2014. Пријатељи деце Звездаре органозовали радионицу „Израда 

конструкција од папира“ у Пан театру. 

Реализатори: наст. разредне наставе Душица Мрдак, Биљана Јовић и 

Свјетлана Ненадић 

- 25.09.2014. „Лутка као мотивационо средство“ 

Учествовала:  наст. разредне наставе Биљана Антонијевић 

Округли сто: 

- 22.09.2014.У оквиру личне професионалне филозофије психолог школе Наташа 

Јовановић је учествовала на Округлом столу у оквиру програма Битеф 

полифоније „Позориште и образовање“. 

 

Октобар – преглед реализованих активности 
 

Приредбе и фестивал 

 

- 06.10.2014. Угледни час на тему „Путујем упознајем душу планете – Русија“ 

одржан у свечаној сали школе. 

У сарадњи са амбасадама и звездарским школама за ученике седмог и осмог 

разреда, организован је пројекат „Путујем, упознајем душу планете“ . Реализатори: проф. 

географије Јелена Поповић, проф. руског језика Драгана Бајчета; сарађивали су и проф. 

Снежана Марковић, наст. ликовне културе Верица Ђурђевић и родитељ Јулија Даниловић. 

Техничка подршка: Радомир Цојић и Драгутин Ћакић 8-3. 

- 07.10.2014. „Трка мира“                                                                                                   

На платоу испред Општине Звездара одржана је приредба где су ученици другог разреда 

наше школе плесали „Латино“. 

Органозатор: Пријатељи деце 

- 09.10.2014. Приредба поводом обележавања Дечје недеље; пријем првака у 

организацију Пријатељи деце; Ученици трећег и четвртог разреда  су им пригодним 

програмом пожелели добродошлицу.                                                                На датој 

приредби су наступали: хор ученика млађих разреда , хор ученика старијих разреда и 

чланови секције музичке културе. 

Наступ хора припремила: проф. музичке културе Светлана Коркановић 

Организатор приредбе: наст. разредне наставе Зорица Сандић и Ивана Томићевић 
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- 09.10.2014. Трг испред Општине Звездара био је позорница на којој су деца 

из звездарских школа и вртића, заједно са ученицима другог разреда наше школе, 

отворили Звездарски фестивал плеса колом „Боерка“. 

Органитатор приредбе: Пријатељи деце 

- На међународном фестивалу руског језика, који је орфанизовао Московски 

институт отвореног образовања, катедра ЈУНЕСКО, наши ученици Данило Даниловић 6-2 

и Ива Тулимировић 8-2 освојили су прва места. 

Проф. руског језика Драгана Бајчета 

 

Изложбе 

- Дечја права - изложба ученичких радова са часова изборне наставе – Цртање, 

сликање и вајање 

Реализатор: наст. ликовне културе Верица Ђурђевић 

 

     
- 06.10.2014. Дан дечјих права, изложба дечјих радова у холу школе на тему 

„Свако дете срећног лица чува једна породица“. 

Најбоље радове по оцени стручног жирија послали смо на наградни конкурс 

Пријатеља деце Звездаре. 

Реализатор: наст. ликовне културе Верица Ђурђевић 

Радионице 

- 08.10.2014. Музичка школа „Владимир Ђорђевић“ реализовала је радионицу 

у којој су учествовали ученици првог разреда наше школе. На занимљив начин, 

ученицима је приближена класична музика. 

- 29.10.2014. „Био једном један лав“ 

 Књижевно - ликовна радионоца посвећена деци, учитељима, библиотекарима и 

Душку Радовићу. 

Радионице водиле: Јасминка Петровић, списатељка за децу, Бојана Лукић, 

визуелна уметница и Ивана Лукић, психолог 

Участвивала: наст. разредне наставе Свјетлана Ненадић 

- 29.10.2014. Психолиг школе Наташа Јовановић, библиотекар школе Радмила 

Пацловић и проф. руског језика Драгана Бајчета учествовале су у оквиру сајма књига у 

радионици Гете института „Компјутерске игрице у образовне сврхе“ са предлозима како 

наставне теме обрадити на нов, савремен начин. Искуства су подељена са педагогом, 

информатичарем и проф. српског језика. 

 

Хуманитарне акције 

- 07.10.204. Дан за добриту, „Деца деци“, прикупљање школског прибора за 

ученике из социјално угрожених породица. 

Књижевност – сусрети са писцима; промоција књига 

- 10.10.2014. Одржана је промоција књиге Ненада Галића „Штрумф 

Штуцко“у ОШ „Бошко Буха“. Ученици првог разреда наше школе присуствовали су датој 

промоцији. 

Тематско планирање. Огледни часови 

- Огледни час музичке културе на тему „Народна традиција – народна 

ношња“(  одржан 15.10.2014. )  у 5-1 у присуству педагога школе Кристине Булатовић. 

Корелација наставе музичке културе са наставом ликовне културе и физичког васпитања.  



94 
 

- Огледни час музичке културе „Српска народна традиција“(  одржан 

21.10.2014. ) у 6-2 у присуству психолога школе аташе Јовановић. Корелација наставе 

музичке културе са наставом српског језика и ликовне културе. 

Реализатор: проф. музичке културе Светлана Коркановић 

 

Посете 

- Ученици наше школе Пеђа Перић, Марта Радовановић, Миња Томић, Лука 

Дабетић и Игор Павловић, су са наставницом енглеског језика Мирјаном Ћорилић 8. 

октобра посетили амерички кутак, где је гостовао дечји писац Дејвид Џ. Смит. 

Презентаија је замишљена као интерактиван разговор са аутором о најчешћим питањима 

везаним та наш свет и о занимљивостима које свако од нас треба да зна. Презентација је 

обиловала сликама и видео материјалом. Овом приликом аутор је промовисао своју нову 

књигу „Да је свет једно село“. Ученици су учествовали у интерактивним презентацијама и 

на крају постављали питања аутору о инспирацији за књигу и мање познатим чињеницама 

које је изоставио у књизи. 

Да ли сте знали ово? 

Уколико замислимо да је Сунце величине грејпфрута, Земља би била велика као 

зрно соли, а Јупитер, иначе највећа планета, био би велики колико и зрно грашка. 

Реализатор: проф. енглеског језика Мирјана Ћорилић 

- 24.10.2015. - Ученици млађих разреда посетили ДКЦ и гледали представу 

„Лепотица и звер“. 

- Ученици седмог разреда посетили су Народно позориште и одгледали 

представу Покојник, Бранислав Нушић, у пратњи проф.српског језика Мирјане Марковић. 

Спортке манифестације 

 

- 10.10.2014. Спортски дан 

 

Новембар – преглед реализованих активности 
 

Представе 

- 05.11.2014. Удружење Мокрањац извело едукативну музичку представу за 

ученике другог разреда. 

Приредбе 

- Дан мајке! Хвала мама! 

Ученици наше школе били су у Руском дому и показали да виле, цене, а пре свега 

поштују своје мајке. 

Ива Гајић 6-2, Јелена Кривокапић 6-2 и Данило Даниловић 6-2 су короз песму и 

цртеже исказали своју љубав према мајкама. 

Реализатир: проф. руског језика Драгана Бајчета 

Изложбе 

- Изложба радова ученика петог разреда од сувог лишћа на тему „Линије у 

природи“ 

Реализатор: наст. ликовне културе Верица Ђурђевић 

            -     Изложба радова на енглеском језику представљена је у холу наше школе 

крајем                                                                         новембра 2014. године.                                                                                                                      

Ову изложбу припремили су ученици 6. и 8. разреда професорке енглеског језика Оливере 

Цветковић. Део изложбе, под називом „The future“ чине радови ученика 6. разреда, а други 
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део носи назив  „My favorite music“ и ту су представљени плакати које су израдили 

ученици 8. разреда. 

 

Књижевност – сусрети са писцима; промоција књига 

- 20.11.2014. Поводом  Светског дана детета, у организацији Пријатеља деце 

Звездаре, наши ученици су присуствовали промоцији књиге „Игра одрастања – девет 

нивоа до победе“, Иване Лукић. 

Промоција је одржана у библиотеци – галерији „Бранко Миљковић“. 

Са нашим ученицима била је и библиотекар школе Радмила Павловоћ. 

- 25.11.2014. Поводом Светског дана детета уприличене су: 

Свечани пријем првака; учитељица Зорица Сандић ( 3-2 ) припремила занимњљив 

пригодни програм за добродошлицу;  а у завршном делу млада Софија Петровић је 

„игроказима представила своју прву књигу „Драмице“. 

- 25.11.2014. Сусрет ученика 3. разреда у школској библиотеци,  где је дечји 

писац Игор Коларов интерактивном методом представио своју књигу „Клизаве приче“. 

Реализатор: библиотекар школе Радмила Павловић 

- 26.11.2014. Сусрет ученика четвртог разреда са дечјим писцем Игором 

Коларовим који је у школској библиотеци представио своју књигу „Клизаве приче“. 

Реализатор: библиотекар школе Радмила Павловић 

- 26.11. 2014. Предшколци су разговарали о књигама и читана им је Хајди по 

њиховом избору. 

 

Тематско планирање, Огледни часови 

- У оквиру тематског планирања поводом обележавања стогодишњице од 

првог светског рата, реализована су два Огледна часа у одељењима 6-1 и 6-3. Урађена је 

драматизација одломка из романа „Време смрти“ – Добрице Ћосића – Ваљевска седница. 

У оквиру часова одељенске заједнице 5-1 и 5-2 разреда реализован „Воћни дан“. 

Реализатор: проф. српског језика Снежана Костић – Хавари 

 

Децембар – преглед реализованих активности  
 

Књижевност – сусрети са писцем; промоције књига 
- 03.12.2014. Сусрет ученика четвртог разреда са дечјим писцем Игором 

Коларовим који је представи књигу „Клизаве приче“. 

Игор Коларов је такође представио  «СМС приче»  и  «Аги и Ема» роман – 

ученицима 4. разреда. 

Реализатори: стручно веће наставника разредне наставе и библиотекар школе 

Радмила Павловић 

Изложбе 

- Уређење паноа у холу школе – приказ презентација ученика на енглеском 

језику. 

Реализатори: проф. енглеског језика Оливера Цветковић у сарадњи са наст. 

Ликовне културе Верицом Ђурђевић 

- Поводом Нове године у холу школе постављени пригодни радови ученика 

Реализатор: наст. Ликовне културе Верица Ђурђевић 
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Трибине 

- 08.12.2014. Психолог школе Наташа Јовановић присуствовала је трибини 

ДКЦ –  „Позориште, развој, заједница“ – Castillo Theatre New York. 

Приредбе и фестивали 
- 09.12.2014. У великој сали Руског дома за науку и културу у Београду на 

концерту ученика српских школа, који уче руски језик окупило се око четири стотине 

гостију. Ученици су презентовали  богат, костимирани програм, посвећен Русији и српско 

– руском пријатељству, а међу њима смо били и ми.  

Програм под називом „Кључеви од душе“ подржали су ученици из шеснаест 

српских школа, а наша школа осим што је имала част да учествује у једној таквој 

манифестацији може и да се похвали да су програм водили ученици наше школе. Наш 

ученик Данило Даниловић 6-2 доказао је да се, осим много талента које поседује, одлично 

сналази и као водитељ једне тако значајне манифестације. Подршку му је пружио Руски 

хор наше школе. 

Још једном смо показали да познајемо руску културу и да своју љубав према 

Русији и руској култури желимо да поделимо са другима, а својим талентом улепшамо 

свечаности као што смо и до сада радили.    

Фестивал руско – српске културе свечано је отворен 23.12.2014. у Галерији 

Прогрес. Руски хор наше школе наступао је на отварању дате манифестације, којој је 

присуствовао и амбасадор Руске федерације у Београду. 

Реализатор: проф. руског језика Драгана Бајчета 

Округли сто 

- 09.12.2014. Округлом столу на тему „ОГЛЕД ТРОЛИСТ“ за развој 

иницијативе, стваралаштва и сарадње код  ученика. 

Циљ: интерсекторско повезивање образовања и културе кроз идеју „КУП за 

културу у просвети“! 

Тематско планирање. Огледни часови 

- Огледни часови физичког васпитања на тему „Валцер“  одржани  у 6. и 8. 

разреду у пероду од 15. до 20.12.2014.  Корелација наставе физичког васпитања са 

наставом музичке културе и ликовне културе. 

Реализатори: проф. физичког васпитања Милутин Костић, проф. музичке културе 

Светлана Коркановић и наст. Ликовне културе Верица Ђурђевић 

- У корелацији са наставом историје и српског језика ученици цртају ликовне 

радове посвећене српској уметности средњег века. 

Реализатори: проф. историје Јоца Стојков и наст. ликовне културе Верица 

Ђурђевић 

Посете 

- 16.12.2014. Ученици млађих разреда присуствовали новогодишњем 

програму „Новогодишња заврзлама“ у ДКЦ. 

- 04.12.2014. Седми разред у БДП одгледао представу Анђели чувари. 

Новогодишњи базар 

- 26.12.2014. Ученици су урадили предмете у домену примењене уметности. 

Реализатори: наст. ликовне културе Верица Ђурђевић и стручно веће наставника 

разредне наставе 

Приредбе поводом Нове године 
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- 26.12.2014. Новогодишња приредба ученика 4-1 

- 26.12.2014. Новогодишња приредба ученика 4-2 

- 29.12.2014. Новогодишња приредба ученика4-4 

Напомена: ученици првог разреда организовали приредбе за родитеље приликом 

поделе ђачких књижица. 

 

Јануар – преглед реализованих активности 

 
Светосавска академија 
- Свечана академија ( 27.01.2014.) организатори наставници разредне наставе 4. 

разреда. Учествовали су ученици од1. До 4. разреда. Наступ хора припремила проф. 

музичке културе Светлана Коркановић. 

Координатор: наст. разредне наставе Свјетлана Ненадић 

- Прославу Светог Саве ( 27.01.2015. ) режирала је проф. српског језика Снежана 

Костић – Хавари, а школски лист ( бр. 25 ) уредила је проф. српског језика Мирјана 

Марковић. 

- Хор ученика млађих и старијих разреда успешно је интерпретирао три песме 

духовног садржаја. Наступ припремила проф. музичке културе  Светлана Коркановић. 

- Чланови секције музичке културе су изражајно интерпретирали песму Тебе појем, 

Стевана Стојановића Мокрањца. Наступ припремила проф. музичке културе  Светлана 

Коркановић. 

- Остали чланови  стручног већа за српски језик и стране језике ( Оливера Мирић, 

Мирјана Ћорилић и Драгана Бајчета ) дали су свој допринос приликом припреме новог 

броја школског листа попуњавајући своје рубрике. 

Ликовна култура 

- Изложба ликовних радова ученика 

- Сценографија на бини свечане сале школе 

- Декорација хорских хаљина 

Реализатор: наст. ликовне културе Верица Ђурђевић 

Спортске манифестације 

- За прославу Светог Саве организован је турнир ( 7. и 8. разреда ) у кошарци и  

одбојци. 

- У недељи пред Светог Саву девојчице 7. разреда против 8. разреда – одбојка,                                       

дечаци кошарка.        

Реализатор: проф. физичког васпитања Милутин Костић 

 

Фебруар – преглед активности 

 
Као подстицај читању, библиотечка секција и библиотекар школе су реализовали 

радионицу „Читај, обогати себе“ (реализована је у фебруару), за сва четири одељења 

четвртог разреда. 

Културне манифестације 

Драмско вече реализовано у 5-1 ( кратке драмске форме ). Пред родитељима 

гостима 09.02.2015.године  изведен је програм који је припремила проф. Снежана Костић 

– Хавари. 
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- Јавни час ученика 4. разреда – Презентација школе за родитеље предшколаца, 

одржан ( 19.02.2015. ).  

Координатор: наст. разредне наставе Свјетлана Ненадић 

- У библиотеци „Невен“ одржана је манифестација Дан матерњег језика на којој су 

учествовали ученици 5. и 6. разреда. У припреми и реализацији учествовале проф. српског 

језика Снежана Костић – Хавари и проф. руског језика Драгана Бајчета.-23.02.2015. 

Такмичења 

- Општинско такмичење соло певача и малих вокалних састава ДЕМУС 

одржано је 25.02.2015. у МШ „Владимир Ђорђевић“.  

 Наступ припремила проф. музичке културе Светлана Коркановић. 

- На датом такмичењу је уз клавирску пратњу проф. музичке културе Светлане 

Коркановић, наступало девет ученика: 

1. Нађа Поточник 3-2 

2. Јана Живковић 2-3 

3. Вања Буквиић 3-4 

4. Кристина Марјановић 5-1 

5. Миа Петковић 5-2 

6. Јулија Рајковић 5-2 

7. Вељко Савић 5-2 

8. Александра Васиљевић 5-2 

9. Маша Обрадовић 5-3 

Преглед освојених награда 

- Прво место: Нађа Поточник 3-2; Маша Обрадовић 5-3 

- Друго место: Јана Живковић 2-3; Вања Буквић 3-4; Јулија Рајковић 5-2: 

Дует Јулија Рајковић 5-2 и Вељко Савић 5-2 

- Треће место: Миа Петковић 5-2 

- Школско такмичење рецитатора одржано је 24.02.2015. године. На такмичењу је 

учествовало укупно 12 ученика; комисију су чиниле наставнице Наташа Станојковић, 

Мирјана Марковић и Снежана Костић – Хавари, педагог Кристина Булатовић и психолог 

Наташа Јовановић. 

- Пласман на општинско такмичење остварили су Никола Максимовић, 6-3 и Ива 

Петковић, 8-3. Сви ученици – рецитатори су похваљени. 

Представе 

- Ученици 4. разреда посетили УК „Вук Kaраџић“ ( 09.02.2015. ), где су гледали 

представу „Магареће године“ у извођењу позоришта „Бошко Буха“. 

- Позориште  „Пан театар“ гостовало је у нашој школи ( 11.02.2015. ); ученици 2. 

разреда гледали су представу „Царево ново одело“. 

- Позориште  „Пан театар“ гостовало је у нашој школи ( 12.02.2015. ); ученици 1. 

разреда гледали су представу „Ал је леп овај свет“. 

Координатор: наст. разредне наставе Свјетлана Ненадић 

- Ученике 7. разреда ( њих 40 ), 18.02.2015. водила је у УК „Вук“ проф. Мирјана 

Марковић. Гледала се представа „39 степеника“ у продукцији позоришта „Бошко Буха“.  

Изложбе 

- Ликовни радови наших ученика ( Јелене Кривокапић, 6-2 и Иване Игњатовић, 6-1 

).  послати су у Руски дом на изложбу, која је постављена поводом Дана победе. 

- Ученици трећих разреда од 15.02. – 28.02. реализовали изложбу дечјих радова на 

тему Стари занати. 
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Радионице 

- Креативна радионица за предшколце ( одржана 26.02.2015. ); они су са својим 

васпитачима посетили одељења 4. разреда учествовали у истој. 

Координатор: наст. разредне наставе Свјетлана Ненадић 

 

Март – преглед активности 

 
Такмичења 

- Градско такмичење соло певача и малих вокалних састава ДЕМУС одржано 

је 23. 03. 2015. у ДКЦ. Наступале су две ученице и постигле запажене резултате: 

- Прво место: Маша Обрадовић 5-3 

- Друго место: Нађа  Поточник 3-2  

Наступ припремила: проф. музичке културе Светлана Коркановић. 

Конкурси 

- Литерарни конкурс На тему „Она је моја најдража“ ( у организацији друштва 

учитеља Тополе ): учествовали су ученици од 2. до 4. разреда, при чему је похваљен рад 

ученице Лане Миловановић 2-3. Девет ученика добило је захвалнице за свој рад. 

- Ликовни и литерарни конкурс поводом Дана школе: учествовали су ученици од 1. 

до 8. разреда; најуспешнији радови објављени су на сајту школе. 

Координатор: наст. разредне наставе Свјетлана Ненадић, Снежана Костић, 

Мирјана Марковић, Наташа Станохјковић. 

Посете 

- Хуманитарни концерт ученик ОШ „1300 каплара“: присуствовали су ученици 3. и 

4. разреда. 

- Култура као васпитна акција у условима реконструкције школе: психолог 

школе Наташа Јовановић је ( 27.03.2015.) организовала посету ( 180 ) ученика 3. и 4. 

разреда Београдској филхармонији; ученици 3. и 4. разреда су на нестандардном часу 

музичке културе ( тема: Како се слуша концерт), слушали  симфонијски скерцо 

Чаробњаков ученик, Паула Дикаа и нарацију глумца Бојана Перића. 

- Истог дана, ( пре посете Београдској филхармонији ), ученици су посетили 

Педагошки музеј, где су учествовали у радионици калиграфије; ученици 4. разреда су 

присуствовали нестандардном часу српског језика ( тема: Лепо писање ), а ученици 3. 

Разреда су посетили Етнографски музеј. 

Координатор: наст. разредне наставе Свјетлана Ненадић 

Огледни часови 

- Проф. музичке културе Светлана Коркановић је 24.03.2015. године  у 6-2 одржала 

Огледни час музичке културе на тему Петар Илич Чајковски. Психолог школе Наташа 

Јовановић присуствовала је датом часу, реализованом у корелацији наставе музичке 

културе са наставом руског језика; проф. руског језика Драгана Бајчета. 

18.03.- Музички тобогана, ДКЦ, ученици 1. разреда. 

24.03. Такмичење у спеловању, енглески језик, ученици 3. разреда. 

Организатор: проф. Енглеског језика Мирјана Ћорилић. 
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Април – преглед активности 

 
Фестивали 

- Учешће ученика у програму Први глас Звездаре у оквиру Звездаријаде 

фестивала културе младих: проф. музичке културе Светлана Коркановић  је са 4 

ученице ( Нађа Поточник 3-2,  Нађа Тодоров 5-1, Анастасија Винић 5-1 и Јулија Рајковић 

5-2 ) учествовала на општинском такмичењу Први глас Звездаре, у оквиру Зврздаријаде – 

фестивала културе младих. Музичко такмичење је одржано 28.04.2015. на сцени „Култ“ 

у установи културе „Вук караџић“, у организацији Градске општине Звездара.                                                               

Нађа Поточник, ученица 3-2 је интерпретирала народну изворну песму и  освојила друго 

место у категорији Основне школе.                                                                                     

Наступ припремила проф. музичке културе Светлана Коркановић. 

Конкурси 
- Литерарни конкурс – 13 београдски фестивал писаца за децу „Витезово пролеће“; 

учествовали су ученици 2. и 4. разреда. Два ученика су добила диплому за свој рад: 

Александар Лелић 2-3 и нађа Милошевић 4-1. 

- Ликовни конкурс „У сусрет Ускрсу“: учествовали су ученици од 1. до 4. разреда. 

Ученица Лена Видић 2-4 освојила је награду. 

- Међународни ликовни конкурс Светосавског звонца „Отац“: учествовали су 

ученици од 2. до 4. разреда. 

- 24.04.2015. „Лик Русије“: освојена 1.награда за филм поводом „Седамдесет 

година од победе над фашизмом“. Ученик Данило Даниловић 6-2 је награђен за најбољи 

састав.  

Координатор: наст. разредне наставе Свјетлана Ненадић 

Манифестације 

- Маскенбал, одржан ( 01.04.2015. ); учествовали су ученици од 2. до 4. разреда. 

- Ускршњи базар, одржан ( 08.04.2015. ); учествовали су ученици од 2. до 4. 

разреда. 

Координатор: наст. разредне наставе Свјетлана Ненадић 

Посете 

- Ученици 3. pазреда посетили су УК „Вук Караџић“, где су у извођењу позоришта 

„Бошко Буха“,  гледали представу „Киша“. 

- Ученици 1. разреда су ( 22.04.2015. ) посетили Етнографски музеј.  

 

Мај – преглед активности 

 
Координатор: наст. разредне наставе Свјетлана Ненадић 

Конкурси 

- Ове године ученици 6. и 8. разреда наше школе са наставницом руског језика, 

Драганом Бајчета, припремили су кратак филм посвећен Дану победе над фашизмом. Тако 

су 14. маја ученици могли да погледају и уживају у занимљивом и поучном филму, на 

коме су њихови вршњаци вредно радили током ове школске године. Премијери филма 

придружила се и наша бивша наставница руског језика, Снежана Марковић, а крај филма 

пропраћен је аплаузом и осмесима одушевљених ђака.  

- Ликовни конкурс „Безбедност у саобраћају“; ученица Нађа Михајловић 3-1 је 

освојила 2. Награду. 
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- Ликовни конкурс ДКЦ поводом манифестације „Радост Европе“. 

Посете 

- 09.05.2015. Психолог  школе Наташа Јовановић је са председницом савета 

родитеља Виолетом Максимовић и учеником Петром Максимовићем из одељења 7-1, 

учествовала на радном састанку евалуације YHODC програма „Оснаживање породица – 

Љубав и границе“ са представницима Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја Снежаном Вуковић и Бориславом Максимовићем. Циљ је био презентовање 

примера добре праксе и идеја за даље ширење програма у превенцији насиља и повећања 

безбедности у школама. 

                                                                                                                                                               

- Ученици 4. разреда су  ( 29.05.2015. ) посетили Музеј науке и технике.  

Координатор: наст. разредне наставе Свјетлана Ненадић 

22.05.2015. -На ђачким песничким сусретањима ученица Таја Ћуровић, 2-1, 

освојила је 3. место на Општини. 

 

Јуни – преглед активности 

 
Конкурси; такмичења 

- Приредбе 

- 04.06. 2015.Ученици 1-2 су  реализовали приредбу за крај 1. разреда. 

- 05.06.2015. Ученици 1-1 су  реализовали приредбу за крај 1. разреда. 

- 08.06.2015. Ученици 4-2 су  реализовали приредбу за крај 4. разреда. 

- 09.06.2015. Ученици 4-1 су реализовали приредбу за крај 4. разреда. 

- 09.06.2015. Ученици 4-4 су реализовали приредбу за крај 4. разреда. 

- 10.06.2015. Ученици 4-3 су реализовали приредбу за крај 4. разреда. 

- I фестивал – конкурс хорова „Руска песма“: ( 05.06.2015. )  проф. руског језика 

Драгана Бајчета је наступала са хором на такмичењу хорова у оквиру конкурса ( „Борба 

хорова“ ); хор је освојио 3. место. 

- Истог дана ученице 6-1, Теодора Тадић и Ивана Игњатовић, учествовале су на 

такмичењу рецитације поводом дана руског језика. Ученица Ивана Игњатовић је освојила 

3. место. 

- Данило Даниловић, ученик 6-2, учествовао је на Међународном такмичењу у 

Москви «Билингва» и освојио 2. место. 

 

22.06.2015. Изашао 26- и број часописа Кораци. 

 

Закључак: на основу прегледа остварених активности наставника разредне наставе 

и професора, констатовали смо да је наш рад са ученицима у оквиру различитих области 

успешан. 

Светлана Коркановић 

координатор тима за културну и јавну делатност  
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4.7 Извештај о реализацији програма социјалне заштите 
ученика на крају школске 2014/15. године 

 

Програм социјалне заштите подразумева пружање помоћи и оснаживање ученика 

за самосталан и продуктиван живот и регулисање питања социјалне искључености. Овим 

програмом се жели заштитити право сваког ученика на квалитетан живот и рад у школи и 

оспособити га за самостално и несметано укључивање у васпитно-образовни процес.  

Програм социјалне заштите реализован је путем обезбеђивања доступности услуга 

и права на социјалну заштиту свих ученика, пружања помоћи свим ученицима у 

превазилажењу социјалних и животних тешкоћа и рада на спречавању злостављања 

ученика и отклањању њихових последица.  

Програм социјалне заштите се остваривао путем часова одељенске заједнице, као и 

на часовима Грађанског васпитања. Такође, настојали смо да укључимо родитеља и остале 

релевантне институције наше општине у читав процес превазилажења социјалних и 

животних тешкоћа ученика. Уз помоћ Центра за социјални рад и Црвеног крста, школа је 

пружила помоћ ученицима лошијег материјалног статуса у виду набавке школског 

прибора, књига радног карактера, делимичног или потпуног особађања исхране у школи. 

Школа је финансирала уџбенике из страних предмета и радне свеске за седам ученика. 

На захтев Центра за социјални рад, ПП служба је доставила мишљење за пет 

ученика и сарађивала са МУП-ом Звездара. 

 

4.8 Извештај о реализацији програма заштите животне 
средине  

 

Основни циљ програма заштите животне средине јесте развијање свести ученика о 

значају очувања животне средине, позитивног односа према природним ресурсима и 

развијање здравог начина живота. 

 

Програм здравствене заштите се током школске 2014/15. остваривао путем:  

 Часова редовне наставе (Свет око нас, Природа и друштво, Билогија);  

 Часова изборних предмета (Чувари природе, Грађанско васпитање); 

 Секција (Биолошка секција, Ликовна секција); 

 Ученичке организације („Пријатељи деце“, Ученички паламент); 

У оквиру овог програма обрађиване су теме којима се промовише здрав начин 

живота, развија  позитиван став и однос према животној средини, препознају се фактори 

који утичу на загађење животне средине, као и начини очувања животне средине 
 

 

Реализоване 
активности 

Реализатор Време реализације 

Праћење утицаја човека на 

животну 

средину(загађивање) 

Александра Јанковић Радић Током целе школске године 

у осмом разреду на редовној 

настави 

Светски дан заштите 

исхране 

Драгана Бајчета новембар 2014. 
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Проблеми локалне заједнице 

(проблем наркоманије) 

Анита Илић Током целе школске године 

на часовима грађанског 

васпитања 

Утицај хране на здравље 

(воћни дан) 

Мирјана Ћорилић Током другог полугодишта 

у 5-2 сваки понедељак 

Храна –бројиве и не бројиве 

именице(угледни час) 

Мирјана Ћорилић фебруар 2015. 

Светски дан вода-

истраживачки задатак и 

израда паноа 

Александра Јанковић Радић 

Свјетлана Ненадић 

март 2015. 

Сортирање и поновна 

употреба отпадног 

материјала 

Сви чланови колектива фебруар-март 2015. 

Дан планете земље-

радионица, истраживачки 

задатак 

Александра Јанковић Радић 

Анита Илић 

 

април-мај2015. 

Светски дан екологије 

израда паноа 6. и  8.разред 

Александра Јанковић Радић 

 

мај-јун2015. 

 

Најлепши радови су фотографисани, стављени на сајт школе, као и у школски 

часопис. 

Кроз часове редовне и изборне наставе, као и кроз рад секција и ученичких 

организацаја, настојало се да се ученицима укаже на повезаност између очувања животне 

средине и очувања здравља и живота људи.  

Координатор активности:  

Александра Јанковић Радић, проф. биологије 
 

4.9 Извештај о реализацији програма школског спорта и 
спортских активности  

 

Учешће на општинским такмичењима из кошарке, фудбала, одбојке и рукомета, са 

следећим резултатима: 

На Општинском такмичењу у одбојци, друго место заузели дечаци 5. и 6. разреда; 

На Општинском такмичењу у одбојци, друго место заузели дечаци 7. и 8. разреда, а 

треће место девојчице; 

На Општинском такмичењу у кошарци, треће место заузели дечаци 5. и 6. разреда; 

На Општинском такмичењу у кошарци, друго место заузели дечаци 7. и 8. разреда, 

а прво место девојчице 7. и 8. разреда; 

На Општинском такмичењу у фудбалу, друго место заузели дечаци 7. и 8. разреда и  

девојчице 7. и 8. разреда; 

На новогодишњем турниру у кошарци учествовали су дечаци 7.и 8. разреда и 

ученици 5. и 6. разреда у малом фудбалу. 

- Спортске активности поводом школск еславе Светог Саве- учешће на турниру 7 и 

8 разреда у кошарци и 5 и 6 разреди у малом фудбалу, турнир у шаху; 

- Хуманитарни турнир у циљу прикупљања средстава за хитну операцију Нине 

Спремовић у ком су учествовале школе са Звездаре; 
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Поводом Дана школе, организоване су следеће активности;: 

- турнир у стоном тенису 

- турнир у баскету 3:3 

- турнир у малом фудбалу 4+4:4+1 

Ученици наше школе учествовали су и на Београдском маратону. 
 
 

4.10 Извештај о реализацији програма сарадње са 
породицом  

 

У школи се подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно 

старатељима ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и 

поверења.  

 Сарадња са родитељима се остваривала на више нивоа и у оквиру различитих 

активности. Пре свега, родитељи су активном улогом у Савету родитеља били  укључени 

у доношење одлука око безбедносних, наставних, организационих и финансијских 

питања. Наставници су остваривали континуирану сарадњу са родитељима путем 

редовних родитељских састанака и Дана отворених врата. Забележен је велики број 

индивидуалних консултација са ПП службом, директором школе и наставницима путем 

отворених врата. Настојали смо да родитеље што више укључимо у активности које се 

реализују у школи, те су преузели активну улогу у припремању Новогодишњег базара, 

родитељ стоматолог одржао је предавање о хигијени уста и зуба у првом разреду, у 

сарадњи са родитељем удружење „Плави круг“ одржало је предавање о дијабетесу и 

настојали да својим идејама дају допринос реализованим активностима. Родитељи се 

укључују и у реализацију програма професионалне оријентације кроз могућност 

представљања својих занимања деци и реалне сусрете. Представници Савета родитеља и 

Школског одбора су са психологом школе Наташом Јовановић као координатором Савета 

родитеља учествовали на Трибини „ Учешће родитеља у васпитно-образовном систему“ 

коју је организовао Градски секретаријат образовања.  

Сарадња са породицом је подразумевала и континуирану комуникацију, 

консултовање и саветовање са директором и ПП службом школе. Родитељи су били 

укључени у прикупљање података о психофизичким способностима детета, о социјалним, 

здравственим и породичним приликама, као и мишљењима и ставовима родитеља о 

ефикасности васпитно-образовног рада школе. Нарочито се инсистирало на сарадњи са 

родитељима ученика који имају одређених тешкоћа у развоју, учењу и понашању, ради 

њиховог превазилажења и правилног раста и развоја детета. 

Сарадња са породицом се континуирано остварује са циљем унапређивања 

квалитета образовања и васпитања као и обезбеђивања свеобухватности  и трајности 

васпитно – образовних утицаја. 
 
 

4.11 Извештај о реализацији програма сарадње са 
јединицом локалне самоуправе 

 

Међу бројним чиниоцима који доприносе остваривању Годишњег плана рада 

школе, посебно место заузима сарадња са јединицом локалне самоуправе. Та сарадња се 
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сваке године садржајно богати, а конкретни облици сарадње су планирани на нивоу 

стручних органа, одељенских заједница, ваннаставних акивности, ученичких 

организација, посебних програма васпитно-образовног рада и школе у целини. 

Као и предходних година, и ове школске године наша школа имала је низ 

заједничких активности и програма у сарадњи са Пријатељима деце на Општини 

Звездара, организацијом која се бави бригом о деци и заштитом права деце. Трибине и 

радионице које доприносе подизању нивоа свести о болестима зависностима, важним 

факторима који утичу на здраво одрастање, семинар УНОДЦ „Вештине у адолесценцији“  

- организовала је Општина Звездара. На припремном састанаку за регионални семинар на 

тему „Превентивне стратегије и доносиоци одлука“ – МПН и ТР и УНОДЦ у организацији 

општине Звездара учествовала је психолог школе. Изведена је  приредба поводом пријема 

првака у организацију „Пријатељи деце“. На састанку вршњачког тима договорена је 

израда плаката о дечјим правима.  

У сарадњи са Црвеним крстом Звездара реализоване су бројне хуманитарне акције 

кроз које су промовисане хумане љуске вредности. Реализоване и спроведене: _ 

Прикупљање школ. прибора и гардероба за соц. угрожене ученике током септембра и 

октобра 

 Продаја Новогодишњих честитки у сарадњи са Уницефом- новембар, 

децембар 

 26.12.2014. – Новогодишњи базар. 

 У децембру је реализована акција „Један пакетић, пуно љубави“. 

 Током целе школске године траје акција “Чеп у џеп“. 

 Организовање едукативних семинара и обука ученика из области прве помоћи; 

Реализовано је  такмичење за ученике четвртог разреда- „ Шта знаш о Црвеном 

крсту и давалаштва крви“ и ликовни и литерарни конкурс „ Крв живот значи“; 

Кроз програм здравственог васпитања тежи се подизању здравствене културе, као и 

безбедности у саобраћају и подизању саобраћајне културе. 

 1.9.2014. – Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије организовала је 

почетак кампање „Пажња сад“ за већу безбедност деце у саобраћају. Децу је поздравила 

маскота кампање, Пажљивко и одржао им час о безбедности деце у саобраћају 

(интерактивна представа у трајању од 15 мниута). Након тога су погледали анимирани 

филм „Пажљивко“ и учествовали су у практичној вежби школске саобраћајне патроле. 

Сви ученици су добили промотивни материјал намењен већој безбедности деце у 

саобраћају и Буквар „Пажљивкова правила у саобраћају 

У оквиру програма УНИЦЕФ „Школа без насиља“ након сертификације 2011. 

године поново су са ученицима прорађена најважнија школска правила и вредности, 

превентивне радионице и радионице Вршњачког тима, проанализирани случајеви насиља 

и процедуре, плакати и евиденционе листе за заштиту ученика од злостављања, флајер за 

родитеље „Зауставимо насиље заједно“ у оквиру ширења интерне и екстерне мреже. Са 

ученицима ВТ, Ученичког парламента и члановима новинарске секције разговарано је о 

идејама нај порука и поступка против насиља, спортским такмичењима и начинима 

навијања уз поштовање правила игре. Као координатор ТЗЗ психолог школе је повезивала 

програм „Школа без насиља“ са реализацијом програма рада УП и ваннаставним 

активностима, програмом локалне заједнице «Путујем, упознајем душу планете» - 

Русија, програмом ДКЦ «Клуб међународног пријатељства» и «Позориште, развој, 

заједница и образовање». На ВТ реализоване су радионице превенције дигиталног 

насиља и негативног утицаја медија. 
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.Програми волонтерских акција 

 Ученици су информисани о конкурсу – „Најволонтерска акција“  из 

програма локалне заједнице.  

 Ученици су информисани о активностима организације „Пријатељи деце“ – 

зимски распуст – мој избор (креативне радионице) 

Општински фестивал науке - Школа је регистрована у ПОИС систему, 

координиране су акције посете Сајму књига, Фестивалу науке, ДКЦ „ Клубу 

међународног пријатељства“ , радионице архитектуре у оквиру „Дечијег клуба“, реални 

сусрети (посета рачунарске гимназије) ...  
 

4.12 Извештај о реализацији програма васпитног рада  

 

Осим образовне функције коју има, школа остарује и васпитну функцију, односно, 

поред развоја интелектуалних могућности ученика, утиче и на васпитање вредности, 

учење моралних начела, као и на подстицање социјалног и емоционалног развоја ученика. 

Током првог полугодишта школске 2014/15.године континуирано се радило на 

прилагођавању ученика на школу и школске активности. Ове активности су 

подразумевале, пре свега, упознавање ученика са школском зградом и школским 

окружењем, упознавање са правилима понашања у школи, формирање радних навика, као 

и дискутовање о текућим питањима и рад на евентуалним проблемима у прилагођавању 

ученика.  

Активности овог типа су се односиле најпре на ученике првог разреда и ученике 

који су се накнадно уписали у нашу школу, са циљем њихове што боље социјализације и 

развијања осећања припадности школи. 

Од марта месеца са почетком реализације пројекта реконструкције школе настава 

се одвијала у школама „1300 Каплара“ и „Браћа Барух“. Ученици првих разреда остали су 

у нашој школи али су променили просторије ( адаптација кабинета за ТиО и зборнице). За 

путовање ученика обезбеђен је превоз аутобусима, израђен план полазака и група. У оба 

правца ученике су пратили наставници, пп служба и школско обезбеђење. Интезивирана 

су дежурстава и координација свих актера образовно васпитног рада. У овом периоду 

били су појачани васпитни рад и безбедност ученика, како би ученици лакше 

функционисали у новом окружењу. 

  

Анализом извештаја о раду наставника, као и извештаја стручних актива по 

предеметима, закључујемо да су наставници посебну пажњу посветили бољој 

социјализацији ученика, као и њиховог психофизичког и моралног развоја и усвајања и 

развоја људских вредности на часовима одељенских заједница.  

Неке од тема које су обрађиване на часовима одељенске заједнице су:  

 Најчешћи конфликти и како их решавати, 

 Кодекс понашања, 

 Развијање вештина конструктивног решавања проблема,  

 Развијање вештина комуникације,  

 Слободно време и како да га користим,  

 Односи између полова, 

 Приче о пријатељству, 

 Понашање на јавном месту, 
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 Култура облачења, 

 Насиље и облици насиља, утицај медија на насиље, 

 Болести зависности, 

 Правила понашања ученика, вредности, 

 Вештине у адолесценцији, 

 Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика. 

 

Путем инструктивно-педагошког рада, а кроз континуирану сарадњу са 

родитељима, посебна пажња је посвећена унапређењу комуникације између ученика, 

начину превазилажења међусобних конфликата и начина излажења на крај са одређеним 

животним проблемима. Кроз отворен и пријатељски став, запослени у школи су настојали 

да ученицима школу представе не само као образовну институцију, већ као пријатно место 

за живот где се промовишу и изузетно цене вредности попут правичности, толеранције, 

демократичности и поштовања различитости. 
 

 

4.13 Извештај о реализацији програма примене Конвенције  
о правима детета  

 

У интересу индивидуалног али и глобалног развоја, неопходно је да деца разумеју 

своја права, да науче да саосећају са онима којима су та права ускраћена и да предузимају 

акције у корист сопствених и права других.  

Ученици првог разреда су упознати са Конвенцијом о правима детета путем читања 

Буквара дечијих права, а ученици осталих разреда кроз разноврсне дечије игре које се 

тичу права детета на часовима на млађем узрасту и кроз различите радионице и дискусије 

на часовима одељенске заједнице. Права детета су се ученицима представљала и путем 

часове Грађанског васпитања, и кроз рад Вршњачког тима. Током Дечије недеље ученици 

млађих разреда израђивали су плакате на тему „ Дечија права“. 

 

4.14 Извештај о сарадњи са школама  

 

Сарадња са школама нам пружа могућност међусобне размене информација, 

односно  размене примера добре праксе и у сврху је унапређивања васпитно-образовног 

рада у школи.  

У првом полугодишту 2014/15.године настојали смо да одржимо и учврстимо 

сарадњу са школама са општине Звездара и града. Стручни сарадници су писуствовали 

састанцима актива стручних сарадника, неке од најважнијих тема биле су: „Пружање 

додатне подршке ученицима са смњетњама у развоју у ОШ“ , „ Спољашње 

вредновање квалитета рада школа – прва искуства“ , „Настава оријентисана на 

учење“, „Самовредновање-самооцењивање ученика“  
Настојимо да одржимо сарадњу и са средњим стручним школама и гимназијама 

ради релизације пројекта „Професионалне оријентације“. Психолог школе координатор 

ТиПо у програму „Професионална оријентација на прелазу из основне у средњу школу“ – 

ГИЗ учествовала је на 2 менторска састанка у МОШ „Стеван Синђелић“ и предложила 

заједничку акцију ликовног стваралаштва Планетаријум занимања – радознала каријера“. 
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Са осталим школама са наше општине успостављале су се везе на размени 

искустава око израде и реализације пројеката ( ДИЛС, «Школа без насиља», «Вештине 

адолесценције» , «Дигитална учионица»), организовања Спортског Дана, изложби 

ликовних радова, хуманитарних акција, активности Ученичког Парламента, реализације 

програма «Пријатеља деце» и сарадње са Дечијим културним центром. 

Школа је наставила успешну сарадњу са Руском школом при амбасади Руске 

федерације у Србији. Размена искустава ученика и наставника наставиће се писаним 

путем или непосредним контактом, уколико за то постоје материјалне могућности. 

Због реконструкције школе, настава се од марта месеца одвијала у основним 

школама «1300 Каплара»  (ученици 2, 3, и 4 разреда) и «Браћа Барух» ( ученици 5, 6, 7, и 8 

разреда). Тиме је пружена могућност за интензивнију размену искустава и идеја уз 

могућност израде заједничких пројеката. 
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5 Програм стручног усавршавања наставника 

и унапређења васпитно-образовног рада  

 

 

План стручног усавршавања, као интегрални део васпитно-образовног процеса 

одвија се у два вида: 

а) ван школе 

б) унутар школе 

 

У табели се налази преглед посећених семинара, стр. трибина и скупова које су 

посетили запослени у ОШ „Иван Горан Ковачић“ токoм школске 2014/15. године. 
 

 

НАЗИВ СЕМИНАРА, СТРУЧНЕ 

ТРИБИНЕ  
УЧЕСНИЦИ 

Семинар „Утицај емоционалне интелигенције 

на управљање појединцем, групом и процесом 

учења“  

 

26 учесник 

Конференција  „Проблеми у реализацији 

школског спорта“ , УПФК 

 

1 учесник 

 

Семинар  „Педагошка документација за 

наставни предмет физичко васпиање“ 

1 учесник 

 

Семинар „Сарадња школског библиотекара и 

наставника у развијању  читалачке културе и 

информ. медиске писмености ученика“  

1 учесник 

 

Други интернационални сипозијум за 

директоре основних и средњих школа, тема 

„Права дигитална школа“ 

1 учесник 

 

Друштво за српски језик и књижевност, 

Републички зимски семинар 
3 учесника 

Славистичко друштво Србије, „Унапређивање 

професионалних компетенција и организација 

наставе“. 

1 учесник 

 

„Вештине адолесценције“, Lions quest, 

општина Звездара 
3 учесника 

Промоција уџбеника- БИГЗ 19 учесника 

Промоција уџбеника - ЗУНС 12 учесника 

Трибина „Савремена образовна технологија 

ИКТ- у настави“ 
9 учесника 

Трибина „Научно описмењавање ученика“ 3 учесника 



110 
 

Радионица „Израда конструкција од папира“ 3 учесника 

Семинар „Од текста до представе“ 2 учесника 

Семинар „Лутка као мотивационо средство“ 2 учесника 

„Развионица“ 1 учесник 

ИКТ обука  1 учесник 

„Принципи диференцијације у настави“ 1 учесник 

„Поремећај пажње“, логопедско едукативни 

центар Чабаркапа 
21учесник 

Удружење Плави круг, предавање о дијабетесу 8 учесника 

Трибина за родитеље „Улога родитеља у 

превенцији негативних облика поначања код 

деце и младих-употреба дувана, алкохола и 

психоактивних супстанци“ 

5 учесника 

Трибина за родитеље „Учешће родитеља у 

образовно-васпитном систему“ – Градски 

секретаријат за образовање 

 

3 учесника 

Семинар „ Методе и облици ефикасне наставе“ 30 учесника 

Удружење наставника немачког језика, 

стручни семинар 
1 учесник 

Семинар „ Примена информатичких 

технологија у настави ТИО- иновативни 

приступ са практичним применама“ 

1 учесник 

Семинар „ Часови у функцији знања и 

примене- ја то умем и могу сам“ 
1 учесник 

Семинар „ Облици и закони мишљења у 

настави математике“ 
2 учесника 

 Семинар „ Компетенције за подршку развоју 

личности ученика“ 
4 учесника 

 Трибина „Учење кроз игру“ 12 учесника 
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6 Рад на програмима и пројектима  

 

 Континуирано је спровођен  сертификован пројекат МПН и УНИЦЕФ-а „Школа 

без насиља“. Реализовани су сегменти програма : израда програма рада Тима за 

заштиту од злостављања и Вршњачког тима ( састанци су на захтев ученика 

одржавани уз померања и уклапања са динамиком осталих активности у школи ) . 

Анализиране су од стране ТЗЗ и ПП службе евиденционе листе за заштиту ученика 

од злостављања. Ученици ВТ – вршњачки тим препознају као нешто што је 

корисно за њих, процењујући да ради добро и укључује велики број деце. 

Реализацијом програма смањено је вршњачко насиље посебно физичко, као и 

вербално насиље од стране наставника према ученицима. Кроз превентивне 

радионице и саветодавни рад се ради на успостављању правила и вредности, на 

спречавању и даље присутних појава насиља као што су: вређање, исмевање, 

оговарање. На састанку ВТ директор школе је предложио формирање ђачких 

патрола за побољшање безбедности током школских одмора. Родитељи су 

благовремено и континуирано информисани о свим активностима, али ученици 

процењују да родитељи још нису довољно заинтересовани за заједничке акције што 

је и даља тежња програма. Покренута је акција формирања тима за реализацију 

акција спречавања појава насиља у оквиру Савета родитеља као и видљивости 

тимова. Наведено подразумева стално повезивање свих активности у школи и 

ажурирање сајта. За школски лист и сајт психолог школе је урадила прилог о 

превенцији насиља и реализацији програма «Вештине адолесценције». Стално се 

повезују активности ВТ и Ученичког парламента на плану квалитетног провођења 

слободног времена где се организацијом културно – спортских акција и дебата 

замењују активности које могу да изазову насиље. Тако је психолог школе у оквиру 

развојног планирања покренула идеју «КУП за културу у просвети». 

Имплементиран програм локалне заједнице – општине Звездара «Путујем, 

упознајем душу планете» је реализован, само са амбасадом Русије. У школској 

библиотеци реализоване су радионице на тему „ Читај обогати себе“. У сарадњи са 

„Инцест траума центром“ на ВТ и Ученичком парламенту реализоване су 

радионице против дигиталног насиља уз координацију психолога школе Наташе 

Јовановић и проф. географије Јелене Поповић. Превенција дигиталног насиља 

била је и тема 4. конференције УНИЦЕФ којој је присуствовала координатор 

програма „ Школа без насиља“ психолог Наташа Јовановић. Уз усмерење 

педагошко-психолошке службе школе ученица 8-1 Нађа Снегић имала је 

презентацију за ВТ и остале ученике у школи на тему „Утицај медија на насиље“ у 

оквиру акционог развојног плана рада школе. Разматран и усклађен Правилник о 

васпитно – дисциплинским мерама и одговорности ученика у складу са школским 

правилима и потребама школе има могућност даље дораде кроз акционе планове. 

На тимовима, одељенским и наставничким већима сви запослени се подсећају на 

процедуре против злостављања, правила и вредности. 

 

 Примењују се у саветодавном раду са ученицима и родитељима кроз рад 

психолошке службе делови програма УНОДЦ „Оснаживање породица – љубав и 

границе“ и наставак „Вештине у адолесценцији“, једанпут недељно у 
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одељењима 6/3 ( реализује психолог школе) ,7/1(реализује педагог школе) и 7/3 

(реализује одељенски старешина Ирена Деспотовић); Због реконструкције школе 

од марта је реализација програма прекинута због пресељења. Психолог је 

учествовала у евалуацији примене програма. 

 

 Са ученицима 8. разреда реализован је крозкурикуларно програм „ Професионална 

оријентација на прелазу из основне у средњу школу“ – ГИЗ (завршна фаза). 

Координатор ТиПо психолог Наташа Јовановић присуствовала је свим одржаним 

менторским састанцима предложивши тему за заједничку акцију, ликовно-

литерарни конкурс «Планетаријум занимања – радознала каријера» ( занимања у 

будућности). Школа је регистрована у ПОИС систему, а акције реалних сусрета 

описане су у школском листу и на сајту школе. Једна од њих је представљање 

занимања у оквиру програма ДКЦ «Клуб међународног пријатељства» и «У сусрет 

матури». Предложене су и манифестације професионалног информисања кроз 

формирање центара интересовања и тематске часове на млађим узрастима 

применом стечених знања са семинара «Корак по корак» - ЦИП.Наведене теме 

уведене су у акциони развојни план рада школе, а због реконструкције школске 

зграде, акценат је био на реализацији реалних сусрета ученика са различитим 

занимањима; Реализација завршне фазе програма се одвијала у отежаним условима 

због одвијања наставе у другим школама. Ученици осмих разреда су присуствовали 

презентацији средње Правне школе, средње школе Дрво арт и сајму образовања. 

 

 

 Реализација Пројеката санације, адаптације и реконструкције школе започела  је 

2.03.2015. године. 

 Пројектом су обухваћене следеће интервенције: 

 

АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО 

 

 Санирање влаге у подрумским просторијама и свечаној сали, фискултурној сали и 

учионицама за техничко образовање  у приземљу објекта. 

 Санација свих учионица: демонтажа постојећих подова са свим слојевима и њихова 

замена каучук подном облогом. Скидање старе боје са зидова, глетовање и поновно 

бојење зидова и плафона. 

 Замена плафона у учионицама и ходнику изнад и у фискултурној сали. 

 Санација просторија администрације (секретаријат, опште службе и зборница): 

демонтажа постојећих подова са свим слојевима и њихова замена храстовим 

паркетом I класе. Скидање старе боје, глетовање и поновно бојење зидова и 

плафона. 

 Санација санитарног чвора и чајне кухиње у улазном холу: замена инсталација, 

постављање хидроизолације, замена подних и зидних керамичких плочица, замена 

санитарне опреме и галантерије. 

 Санација фискултурне сале и справарнице: комплетна демонтажа свих слојева 

постојећег пода и постављање новог еластичног спортског пода са свим потребним 

слојевима.  
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 Санација свечане сале – санација- замена подова, зидова и плафона, демонтажа 

постојеће бине и монтажа нове. 

 Кухиња – скидање свих постојећих подова са свим слојевима до подне 

конструкције, постављање хидроизолације и свих слојева до завршне обраде 

гранитним плочицама. Санација зидова, плафона (решавање проблема појаве влаге) 

и постављање зидних керамичких плочица. Санација система вентилације. 

 Трпезарија - скидање свих постојећих подова са свим слојевима до подне 

конструкције, постављање хидроизолације и свих слојева до завршне обраде 

керамичким плочицама. Санација зидова (решавање проблема појаве влаге) и 

постављање зидних керамичких плочица. Санација плафона. 

 Хоризинталне комуникације – замена подова, санација зидова и замена тршчаних  

плафона. 

 Санација спољног степеништа и подова атријума. 

 Облагање бочних зидова улазног трема керамиком. 

 Замена унутрашње столарије и браварије. 

 Комплетна санација фасаде унутрашњих дворишта – атријума 

 Замена постојећег кровног покривача од поцинкованог  челичног лима. 

 Преглед комплетне фасадне лимарије и замена дотрајалих делова, опшивки и 

олучних хоризонтала и вертикала. У олуцима предвидети грејаче ради спречавања 

стварања ледених наслага за време хладних зимских дана. 

 Путнички лифт у објекту, а у оквиру уређења терена једна инвалидска  платфoрма.  

 

ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

 Инсталације водовода и канализације 

 Санација санитарног чвора и чајне кухиње у улазном холу: замена инсталација, 

постављање хидроизолације, замена подних и зидних керамичких плочица, замена 

санитарне опреме и галантерије. 

 Нова хидрантска мрежа са посебним водомером и новим распоредом хидраната, 

који покрива целу површину објекта, у свему према условима ЈКП „Београдски 

водовод и канализација“. 

 Инсталација воде за топлотну подстаницу као засебна мрежа са сопственим 

водомером. 

 Провера и решење одвођења атмосферских вода са крова и површина око објекта и 

спортских терена 

 У циљу заштите укопаних етажа од подземних и процедних вода, размотрити 

трајно дренирање вода око објекта одговарајућим дренажним системом. 

 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

 Унутраше електроенергетске  инсталације: осветљења, прикључница, технолошких 

потрошача, изједначења потенцијала, громобрана и уземљивача. 
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 Испитати капацитет главног напојног кабла од ПК до главног напојног ормана 

објекта (ГРО). 

 Мерење утрошка електричне енергије у објекту врши се преко више бројила. Треба 

предвидети мерење на једном месту. 

 Како школа има потрошаче посебне намене (пекара, фискултурна сала...), треба 

предвидети разводне ормане (РО) са контролним мерењем електричне енергије. 

 Све дрвене разводне ормане заменити лименим и урадити одговарајуће шеме, које 

ће бити трајно постављене на вратима унутар ормана. 

 Проверити капацитет каблова од ГРО до свих РО. 

 Извршити замену свих старих каблова без уземљења и предвидети нове према 

одговарајућим прописима и стандардима. 

 Извршити прорачун електричног осветљења и у складу са тим извршити корекцију, 

односно замену броја светиљки. 

 Предвидети опште и противпанично осветљење у складу са наменом појединих 

просторија. 

 Све каблове који су вођени видно убацити у зид. 

 Изршити потребна мерења за инсталацију громобрана и уземљења и у случају 

потребе испројектовати нове инсталације. 

 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

 Заједничка комуникациона мрежа (структурно кабловски систем) 

 Инсталација за пријем и дистрибуцију РТВ сигнала 

 Стабилни систем за дојаву пожара  

 Систем IP видео надзора 

 Систем разгласа  

 Систем противпровалне заштите 

 Инсталација школског звона и сатни систем 

 

МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

 Oбјекат ОШ „Иван Горан Ковачић“ се напаја топлотном енергијом из система 

даљинског грејања Београдских електрана, преко топлотне подстанице која је 

лоцирана у подруму школе. 

 Преглед и провера термотехничких инсталација. Замену старих и дотрајалих 

делова инсталације централног грејања. Неприступачни цевни развод у поду 

заменити видним цевним разводом.  

 Вентилација блокираних просторија или просторија чија намена то захтева, а у 

којима није изведена вентилација.  
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УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА 

 

 У оквиру дворишта формиране целине за спортске и моторичке активности, и 

целине за слободно играње. У оквиру простора за спортске и моторичке активности 

- терен за кошарку, мали фудбал/рукомет, одбојку, линијску атлетску стазу и 

реквизит за игру и развој моторике деце.  

 Регулација и нивелација - усмеравању атмосферске воде природним путем од 

објекта ка травнатим површинама или ка риголама, решеткама и сливницима. 

 Ограда – замена постојеће ограде око дворишта.  

 Материјализација -  противклизни материјали адекватне намене (рециклирана гума 

на деловима за игру и око реквизита, акрилна спортска подлога на спортским 

теренима и сл.)  

 Мобилијар – опремање дворишта неопходним архитектонско-грађевинским 

елементима, као и елементима урбаног мобилијара (клупе, ђубријере, осветљење). 

Спортске терене опремљени потребним реквизитима (голови, кошеви, мреже и сл, 

као и реквизит за игру и развој моторике). 

 Зеленило –сачувана постојећа стабла , а постојећу зелену површину замењена 

адекватнијом и лакше одрживом површином. 
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7 Школски маркетинг 

 

Почетком школске 2014/15. године израђен је нови школски сајт, предвиђен 

акционим планом, школског развојног плана. На њему се могу наћи све актуелне и важе 

информације из школског живота.  

У току школске 2014/15 изашла су 2. броја часописа Кораци. Часопис поред радова 

ученика, садржи обиље информација о активностима у школи, културним и историјским 

занимљивостима и одражава живот и рад школе. 

Флајер о раду школе и „Свеска за прваке“ су допуњени актуелностима и имају 

сврху представљања школе код уписа првака.  

У складу са активностима у школи сарађивали смо са новинарима различитих 

медија (РТС, Студио Б, Дечја телевизија, Ултра, Б 92, Happy TV, Вечерње новости, 

Блиц...). 
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8 Предлог мера за унапређење рада у 

наредном периоду 

 

 Образовни процес заснивати на систематском праћењу и процењивању квалитета у 

складу са Образовним стандардима 

 Образовни процес усмерити на процес и исходе учења 

 Успоставити хоризонталну и вертикалну повезаност измеђи различитих наставних 

предмета чиме ће се засновати образовање на интегрисаном наставном програму 

 Поштујући наставни план и програм, диференцирати захтеве како би били у складу 

са способностима ученика (диференцијација,индивидуализација, индивидуални 

образовни план) 

 На Стручним већима усаглашавати критеријуме оцењивања у складу са 

Правилником о оцењивању издатом од стране Министарства просвете и науке 

 Водити рачуна о оптерећености ученика на писменим проверавањима, поштујући 

распореде писмених задатака и контролних вежби 

 Подстицати иновације у наставном процесу 

 Развијати позитиван став ученика према школи, мотивацију за учење и стицање 

знања кроз наставу и ваннаставне активности 

 У процесу наставе ученике више мисаоно ангажовати и интелектуално 

осамостаљивати 

 Развијати тематску наставу, израду пројеката тимски рад код ученика и наставника, 

односе сарадње 

 Подстицати ученике да објективно процењују своја знања 

 Систематски пратити и анализирати напредовање ученика у учењу и владању 

 Обогаћивати васпитни рад са ученицима на часовима одељењских заједница, 

правилним избором тема и редовно вршити анализе одељењских заједница на 

нивоу Одељењских већа 

 Подстицати развој дечјег стваралаштва и креативности 

 Развијати културно-забавни живот ученика у школи и ван ње организацијом 

различитих облика дружења 

 Развијати и неговати партнерски однос школе и родитеља у циљу постизања 

квалитетних исхода како на образовном тако и на васпитном плану 

 Редовно информисати родитеље о успеху и владању ученика на родитељским 

састанцима, дану отворених врата и Дану отворене школе 

 Стално праћење реализације Плана и програма за заштиту деце од насиља, 

злостављања и занемаривања и остваривање пројекта „Школа без насиља“ 

 Инсистирање на поштовању Школских правила од стране ученика, запослених и 

родитеља 

 Осавремењавање наставе увођењем ИТ и учења на даљину 

 За квалитет образовања и васпитања у школи одговорност треба подједнако да деле 

запослени, родитељи, локална заједница и други 
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У Београду, август 2015.  

 

                                                                                             Директор школе 

 

                                                                                       _____________________ 

                                                                                             Миомир Драгаш 

 

 
 

 
 

 

 
 


