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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 предходних неколико година, потребно је извршити
реорганизацију наставног процеса.
У оквиру текућег и инвестиционог одржавања школе у току школске године настављено је са
неопходним опремањем школе, јер су пројектом реконструкције, санације и адаптације
отклоњeни сви недостатци. Настављено је са опремањем савременим наставним средствима
и обучавањем наставног и другог особља за бољу искоришћеност опреме и средстава.
Анализирајући период од увођења савременог 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 .
Школска библиотека је након реновирања опремљена одговарајућим намештајем, средства је
обезбедио Секретаријат за образовање.
Набављене су књиге, уџбеници приручници за наставнике.
Школа има 65 компјутера који су умрежени и повезани на интернет.
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.

1.2 Кадровска питања
Настава је била стручно заступљена у свим предметима. У току школске године су настале
кадровске промене: на породиљском одсуству су биле 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.
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 рад Стручних 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, стручно усавршавање наставника, такмичење ученика, реализација редовне,
додатне, допунске наставе, слободних активности, рад у тимовима
и комисијама,
самовредновање и развојно планирање.
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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.
Годишњи план рада за школску 2015/16. годину и Школски програми (и анекс за 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. Прву смену похађају ученици III, V и VII разреда, а
другу смену ученици IV, V и VIII разреда. Ученици I и II разреда похађају наставу само пре
подне.
Продуженим боравком обухваћено је 193 ученика првог и другог разреда. Распоређени су у
шест васпитних група. Због велике потребе родитеља, поједини ученици трећег разреда
придружили су се постојећим групама, па је боравком је обухваћено укупно 198 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.
Остварена је свакодневна сарадња са родитељима, кроз индивидуалне разговоре, родитељске
састанке и писменим информисањем.
Наставници 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.
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1.4 Бројно стање ученика
Школске 2015/2016. године школу је похађало:
таб.1.

Р. Бр.
1
2
3
4
Укупно
5
6
7
8
Укупно
9
10
11
12
Укупно
13
14
15
16
Укупно
Укупно
17
18
19
20
Укупно
20
21
22
Укупно
23
24
25
Укупно
26
27
28
Укупно
Укупно
Укупно

Разред
I
I
I
I
I
II
II
II
II
II
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
I -IV
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
V - VIII
I - VIII

Одељење
1
2
3
4
4
1
2
3
4
4
1
2
3
4
4
1
2
3
4
4
16
1
2
3
4
4
1
2
3
3
1
2
3
3
1
2
3
3
13
29

Број ученика
30
30
30
30
120
24
24
26
24
98
29
29
29
27
114
23
24
22
23
92
424
22
24
24
22
92
28
27
25
80
22
24
25
71
27
27
25
79
322
746
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Дечака
17
16
16
16
65
11
12
14
14
51
15
15
14
12
56
14
13
10
14
51
223
10
14
11
12
47
14
12
11
37
12
15
17
44
16
19
17
52
180
403

девојчица
13
14
14
14
55
13
12
12
10
47
14
14
15
15
58
9
11
12
9
41
201
12
10
13
10
45
14
15
14
43
10
9
8
27
11
8
8
27
142
343

2. Организација образовно-васпитног рада
. Образовно-васпитне делатности су организоване у складу са КАЛЕНДАРОМ
ВАСПИТНООБРАЗОВНОГ РАДА ОСНОВНИХ ШКОЛА за школску 2015/2016.годину. Прво полугодиште је почело
01.09.2015. год. а завршило се 29. 1. 2016. године. Друго полугодиште је почело 17. фебруара и
трајало је за ученике 8. разреда до 31. маја, а за ученике од првог до седмог разреда до 14. јуна 2015.
године. Одступања у календару није било. 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 13453 часа, а у старијим разредима је одржано 14249 часова. 73 часa је разлика од
планираних због одсуствовња наставника за време такмичења или краћих боловања (таб.2.).

2. 1 Реализација наставе
Планирани часови обавезне наставе, за млађе разреде, су реализовани са 13453 часова,
а у старијим разредима је одржано 14249 часова. 70 часова је разлика од планираних због
оправданог одсуствовања наставника (таб.2.).
таб.2.
РАЗРЕД
1.
2.
3.
4.
1. - 4.
5.
6.
7.
8.
5. – 8.
1. – 8.

ПЛАНИРАНО
3120
3384
3420
3528
13452
4356
3384
3384
3196
14320
27772

РЕАЛИЗОВАНО
3119
3386
3420
3528
13453
4340
3362
3372
3175
14249
27702

РАЗЛИКА
-1
+2
/
/
+1
-16
-22
-12
-21
-71
70

Изборни
предмети

128

Верск а н.

128

Грађанско
в.

128

Физичко
В.

432

Музичка к.

144

Ликовна к.

144

Природа и
друштво

око
Свет
нас

288

Математи
ка

720

Српски
језик

Енглески
језик

288

Планир.

720

Планирано
/реализиов
ано

Преглед планираних и реализованих часова за млађе разреде.

8

432

129

125

128

/

+1

-3

/

288
/

145

720
/

+1

288
/

144

720

+2, -3

/

реализовано

/

1. разред

Разлика
/

/

/

/

/

/

/

576

1008

576

1728

560

560

956
13452

/

+1

+2

+1

-3

/

/

576

/

2880

реализовано

/

/

Укупно
реализовано
1152

9
360

144

144

432

144

288

288

720

288

Планир.
360

144

144

432

144

288

288

720

288

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

720

252

144

144

432

144

288

288

720

288

720

реализовано

720

252

144

144

432

144

288

288

720

288

720

Планир.

/

/

/

/

/

+2

/

/

/

/

/

/

+2

/

/

2880

216

144

144

434

144

288

288

720

288

720

реализовано

/

216

144

144

432

144

288

288

720

288

720

Планир.

2. разред

3. разред

4. разред

+4,-3

Разлика

10
/

/

/

-8

+2

/

-6

-2

/

-3

/

-5

-6

-3

-4

/

-7

-9

-5

Укупно
реализован
о
106

106

72

454

464

504

918

140

142

921

924

919

1842

417

632

780

773

597

601

202
98
102
202
204
204
204
405
201
204
203
34
34
204
/
105
99
/
34
34

-4
/
-2
/
/
/
-3
-3
/
-1
/
/
/
/
+3
-3
/
/
/

реализовано
-2

Планир.

920

34

34

/

102

102

/

204

34

34

204

204

204

408

204

204

204

204

102

102

204

/

/

-1

/

-2

-1

/

/

/

/

/

-3

-2

/

/

-2

/

-1

реализовано
36

36

107

108

/

214

35

36

216

216

216

432

213

214

216

216

106

108

215

36

36

108

108

/

216

36

36

216

216

216

432

216

216

216

216

108

108

216

432

7. разред

432

Планир.

-4

/

/

/

/

/

-1

/

-2

/

/

-2

/

-2

-1

/

-2

/

-3

-1

-1

-1

-6

36

36

/

108

107

216

214

36

36

214

216

214

431

/

214

216

213

107

107

215

426

реализовано

408

36

36

/

108

108

216

216

36

36

216

216

216

432

/

216

216

216

108

108

216

432

Планир.

402

/

/

/

-4

/

/

-2

-1

/

/

/

/

-2

/

/

/

-2

-6

/

/

+1

36

36

36

140

144

288

286

35

36

288

288

288

574

/

/

144

142

282

288

288

721

реализовано

-6

36

36

36

144

144

288

288

36

36

288

288

288

576

/

/

144

144

288

288

288

720

5. разред

1981

Планир.

-11

ЦСВ

Хор

Шах

Информатика

Из. спорт

Немачки језик

Руски језик

Грађа-нско В.

Верска Н.

Физичко В.

ТИО

Биологи-ја

Матема-тика

хемија

физика

Геогра-фија

историја

МузичкА К.

ЛиковнА К.

Енглески језик

Српски језик

Планирано/ре
ализиовано

Преглед планираних и реализованих часова за старије разреде

6. разред

8. разред

14213

73,+2

2.2 Изборна настава
Изборна настава у 1. разреду одвијала се кроз 4 програма: Поуке о вери, Грађанско васпитање, Лепо
писање, Чувари природе.
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 васпитања, Верске наставе, Страног
језика, Изаборног спорта, Цртања, сликања и вајања , Информатике и рачунарства, Хора и Шаха.
Изборна настава у 6. разреду реализована је из Грађанског васпитања и Верске наставе, Страног
језика, Изборног спорта, Цртања, сликања и вајања , Информатике и рачунарства, Хора и Шаха
У 7. разреду су реализовани: Верска настава, Грађанско вапитање, Страни језик, Изборни спорт,
Цртање, сликање и вајање и Информатика и Рачунарство.
У 8. разреду се реализује Верска настава, Грађанско вапитање, Страни језик, Изборни спорт, Цртање,
сликање и вајање, Информатика и рачунарство, Хор, Шах. (таб.3.)

Табела 3
РАЗРЕДИ
ПРЕДМЕТИ
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
ВЕРСКА НАСТАВА
РУСКИ ЈЕЗИК
НEMAЧКИ ЈЕЗИК
ФИЗИЧКО В.-И
ЗБОРНИ СПОРТ
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
НАРОДНА ТРАДИЦИЈА
ЛЕПО ПИСАЊЕ
РУКА У ТЕСТУ
ШАХ
ИНФОРМАТИКА
ЦРТАЊЕ,СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ
ХОР

1.
70
48

30

2.
30
68

3.
36
78

4.
48
44

24
27

38

20
21

47

76

51

5.
13
79
34
66
79

6.
17
63
25
55
72

7.
25
47
70

8.
23
56
78

80

80

90
6
51
32
10

11

11
23
38
7

35
38

4
34
33
2

Укупно уч
262
483
207
121
311
112
48
90
174
21
143
141
19

2.3 Допунска и додатна настава
Додатна настава за ученике са посебним способностима и интересовањима реализована је у 4.
разреду из математике са 144 часа са 36 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.).

ДОПУНСКА НАСТАВА

ДОДАТНА НАСТАВА

Табела 4

Млађи разреди

Предмети

Број
часова

Број
Учен.

Старији
разреди
Број
Број
часова Учен.

Табела 5

Млађи разреди

Предмети

Број
часова

Српки језик

234

53

96

130

Српски језик

Математика

214

34

267

106

Математика

144

Енглески језик

36

7

141

84

Енглески језик

36

Руски језик

72

7

Немачки језик

57

Хемија
Физика

Географија

Укупно

484

94

Број
Учен.

Старији
разреди
Број
Број
часова Учен.
170

48

36

266

51

7

40

13

Руски језик

72

13

31

Географија

40

10

31

33

Историја

36

24

75

19

Физика

72

24

Биологија

151

22

11

16
Хемија

26

10

873

215

750

Укупно

396

180

43

2.4 Слободне активности
У току школске 2015/16. године, 335 ученикa старијих разреда биo је укључено у неке од 18
понуђених секција. У оквиру секција реализовано је 709 часова. У млађим разредима, слободне
активности су одржаване у оквиру одељења и реализовано је 575 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), итд.

2.5 Припремна настава
Припремна настава реализована је за све заинтересоване ученике. Одржано је: 47 часова из српског
језика којима је присуствовало 53 ученика, 18 часова из математике које је похађало 38 ученика, 7
часова из историје којима је присуствовало 8 ученика, 57 часова из географије којима је
присуствовало 37 ученика, 10 часова из биологије које је похађало 30 ученика, 13 часова из хемије
којима је присуствовало 20 ученика, 10 часова из физике које је похађало 20 ученика.
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2.6. Изведени излети и екскурзије
Због неусклађености Правилника о излетима и екскурзијама и школе у природи и Закона о буџету и
јавним набавкама, школске 2015/16. године није било могуће реализовати планиране излете и
екскурзије.

Били смо у посети:
-

-

-

-

25. 9. 2015. – ученици старијих разреда у пратњи наставнице биологије и наставника
физике посетили су „Ноћ истраживача“
7. 10. 2015. – Реализована је приредба „Велики за мале“поводом пријема првака у
организацију „Пријатељи деце“ општине Звездара
7. 10. 2015. – Ученици из Ученичког парламента су присуствовали трибини за младе
„Кладионица и замке интернета“ у Пан театру, у организацији општине Звездара
9. 10. 2015.- У оквиру Дечје недеље ученици млађих разреда учествовали на
манифестацији „Фестивал плеса“
9. 10. 2015. – ученици учествовали у радионици Козметичко стваралаштво у пратњи
наставнице хемије
16. 10. 2015.- Ученици осмог разреда су гледали представу „Мајстори, мајстори“
позоришта „Бошко Буха“ у УК „Вук Караџић“ у пратњи наставнице српског језика
М.Марковић
20. 10. 2015. – Ученици другог разреда су посетили Етнографски музеј
15.10.2015 - Ученици другог разреда су посетили Астрономску опсерваторију
21.10. 2015. – Ученици шестог разреда су у пратњи наставница Мирјане Ћорилић и
Драгане Бајчете у биоскопу гледали филм „Марсовац“
27.10. 2015.- Ученици млађих разреда су у Дечјем културном центру гледали
представу „Породица Кременко- Љубавни јади малог Бам- Бама“
28.10. 2015. – Ученици шестог и седмог разреда у пратњи наставница М. Ћорилић и
Д. Бајчете посетили Сајам књига
31.10.2015.- Ученици старијих разреда посетили Руски дом у оквиру манифестације
„Борба хорова“
5. 11. 2015.- ученици осмог разреда су у пратњи наставнице М. Марковић посетили
Унивезитетску библиотеку „С. Марковић“ и обишли легат (спомен- собу) Исидоре
Секулић
17.-20.11. 2015. – ученици првог разреда су у библиотеци „Вук Караџић“ имали
сусрет са књижевницом Јасминком Петровић
18. 11. 2015.- ученици старијих разреда су у пратњи наставница Јелене Поповић и
Снежане Костић Хавари посетили позориште „Душко Радовић“ и гледали представу
„Тинејџ клуб“
24. 11. 2015.- Ученици млађих разреда су посетили Звездара Театар и гледали
представу „Чардак ни на небу ни на земљи“
4 . и 6. 12. 2015.- Ученици старијих разреда су посетили „Фестивал науке“ у пратњи
предметних наставника физике, биологије и школског психолога
23. 12. 2015. - у оквиру радионице „Школа за Деда Мраза“ ученици првог разреда су
посетили ТЦ „Ушће“
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-

-

-

26. 12. 2015. – Посета Руском дому- Новогодишња приредба, представа и додела
пакетића за Нову годину
14. 1. 2016.- ученици млађих разреда су на платоу испред ГО Звездара учествовали у
манифестацији „Трг бајки“
21. 1. 2016. – ученици старијих разреда у пратњи наставница Тање Станковић,
Невенке Стефановић и психолога Наташе Јовановић посетили Дечји културни
центар и присуствовали предавању на тему „Куба- земља салсе“
28. 1. 2016. – ученици млађих разреда су гледали представу „Мала сирена“ у УК „Вук
Караџић“ у продукцији позоришта „Бошко Буха“
25.3.2016.- ученици првог разреда посетли Београдску филхармонију и слушали
концерт Музика из филма о Хари Потеру
1.4.2016.- ученици млађих разреда учествовали у Шеширијади
19.5.2016.- ученици млађих разреда су гледали позоришну представу „Звездарски
витез“, позоришта Бошко Буха у УК „Вук Караџић“
24.5.2016.- ученици другог разреда су гледали позоришну представу „Том Сојер и
ђавоља посла“, позоришта Бошко Буха
5.6.2016.-ученици првог разреда посеили су Центар за образовање и културу Раковица
и
учествовали на првој смотри „Чаролија рециклаже помаже природи“ у
организацији ДУБ-а
7.6.2016.- ученици другог разреда су гледали позоришну представу „Царев заточник“,
позоришта Бошко Буха
8.6.2016.- ученици другог разреда посетили су ботаничку башту Јевремовац
Ученици шестог разреда посетили позориште „Бошко Буха“ и гледали представу
„39 степеника“у претњи наставнице Јелене Поповић

Школу су посетили:
-

-

-

17.и 18. 9. 2015.- Одбојкашки клуб „Железничар“ је у млађим разредима реализовао
час физичког васпитања
17. 9. 2015.- Школу су посетили евалуатори из различитих европских земаља у оквиру
SICI радионице на тему „Лидерство наставника“. Том приликом су посетили часове,
разговарали са ученицима, наставницима, управом школе и пп службом и критике су
биле позитивне
14. и 21. 10. 2015.- у оквиру пројекта „Вредне, златне руке дарују вам звуке“ ученици
Музичке школе „Владимир Ђорђевић“ одржали мини концерте у Свечаној сали наше
школе за ученике 1. и 2. разреда
21.10. 2015. - писац Слободан Станишић је посетио школу и дружио се са нашим
ученицима
28. и 29.10. 2015.- У оквиру примера добре праксе часовима у млађим разредима
присуствовали су учитељи запослени у српским школама у Мађарској
2. 11. 2015. - Реализовано је предавање „Заштита од пожара“ у организацији
ватрогасаца ДВД Звездара
4. 11. 2015.- Припадници МУП-а реализовали су предавање о наркоманији за ученике
4. разреда
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-

4. 11. 2015. -ученици млађих разреда гледали су представу „Чаробно кресиво“ у
реализацији Пан Театра
26. 11. 2015. - припадници саобраћајне полиције за ученике млађих разреда одржали
су предавање „Безбедност деце у саобраћају“
30. 11. 2015. – Реализован је јавни час читања са ученицима млађих разреда у
организацији Издавачке куће „Propolis books“
9. 12. 2015. – Изведена је представа „Звездан“ у организацији школе глуме „Арлекин“
у извођењу ученика 3. разреда за ученике 3. и 4. разреда
29. 12. 2015.- у школи је традиционално организован Новогодишњи базар који су
посетили бројни родитељи наших ученика
8.3.2016.- предавач Михајловић Божидар одржао је предавање за ученике четвртог
разреда на тему „Процеси производње“
16.3.2016.- Организовано је предавање о штедњи
30.3.2016.- Одржана је радионица у библиотеци „Читај, обогати себе“ на тему
„Деца читају српску историју“-представљање књига писца Слободана Станишића
21.4.2016.-студенти ФАСПЕР-а посетили одељења млађих разреда
18.5.2016.- Ученици трећег разреда присуствовали предавању „Шта знаш о
саобраћају“
20.5.2016.- припадници саобраћајне полиције одржали предавање радионицу за
ученике првог разреда „Безбедност деце у саобраћају“
24.5.2016.-родитељ предавач Саша Плећевић одржао предавање „Здрава храна-здрав
живот“ за ученике
13.6.2016.- школа глуме „Ћирине авантуре“ реализовала представу за ученике млађих
разреда у којој су учествовали ученици трећег разреда, полазници школе

2.7.Успех и владање ученика на крају шк. 2015/16. године
Успех ученика 1. разреда
У првом разреду има 120 ученика.Сви су радили,трудили се и напредовали у складу са
својим могућностима.Наставни садржаји су у потпуности реализовани.Часови допунске
наставе су се редовно одржавали и похађали су их ученици којима је потребна додатна
подршка у раду и учењу.
Успех и владање по одељењима
Српски језик
Почетно читање и писање
Преписује
речи
и
реченице од
научених
слова
Не преписује

1.-1
30 ученика

1.-2
30 ученика

1.-3
30 ученика

1.-4
30 ученика

Укупно
120
ученика

-

-

-

-
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речи
и
реченице
Пише
по
диктату
реченице од
научених
слова
Пише
по
диктату
реченице са
грешкама
Пише
по
диктату речи
- Не пише по
диктату
Чита

/
24 ученика

23 ученика

18 ученика

24 ученика

89 ученика

5 ученика

6 ученика

11 ученика

6 ученика

28 ученика

1 ученик

1 ученик

-

-

2 ученика

/

-

1 ученик

-

1 ученик

26 ученика

27 ученика

23 ученика

27 ученика

2 ученика
1 ученик

6 ученика
-

2 ученика
1 ученик

103
ученика
12 ученика
4 ученика

-

1 ученик

-

1 ученик

Шчитава
2 ученика
- Чита слово 2 ученика
по
слово
везујући
у
реч
Чита слово
/
по слово уз
помоћ
Математика
- Сабира и
одузима до
100
без
прелаза
преко
десетице
Сабира
и
одузима
до100 без
прелаза
преко
десетице са
грешкама
Решава
текстуалне
задатке
самостално
Решава
текстуалне
задатке уз
помоћ

1.-1
25 ученика

1.-2
22 ученика

1.-3
21 ученик

1.-4
24 ученика

Укупно
92 ученика

5 ученика

8 ученика

21 ученик

6 ученика

40 ученика

25 ученика

21 ученик

22 ученика

24 ученика

92 ученика

4 ученика

8 ученика

7 ученика

5 ученика

24 ученика

16

наставника
- Не решава 1 ученик
текстуалне
задатке

1 ученик

1 ученик

1 ученик

4 ученика

Из области уметности , физичког васпитања и света око нас , сви ученици су напредовали и
постигли максимум у оквиру својих могућности.
Сви ученици имају примерно владање.

Успех ученика од 2. до 8. разреда
Кроз табелу бр. 6 пратимо успех ученика у осталим разредима. Од 626 ученика, 625 ученика су
успешно завршили разред (99,84%). Један ученик је завршио разред са негативним успехом. Највећи
број ученика има одличан успех – 462 (73,80%),, затим врлодобар - 153 (24,44%), добар – 44 (7,03%),
довољан успех има један ученик. У млађим разредима успех ученика је дистрибуиран на следећи
начин: највећи број је одличних - 265 (87,17%), врлодобрих је - 39 (12,83%). У старијим разредима,
највећи број је одличних ученика – 197 (61,18%), врло добрих - 114 (35,40%), добрих је – 44(13,66%),
довољан је један ученик (0,31%) и неоцењен је један ученик 0,31%.
Табела 6
УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШК. 2013/14.ГОДИНЕ
Раз
ред

Бр.
Уч

Позити

%

Одл.

%

Вр.
доб.

%

Доб.
рих

%

До
вољ
ан

%

Недов

%

Не
оц

%

Сред
ња
Оц.

2

98

98

100

90

91,84

8

8,16

/

/

/

/

/

/

/

/

4,87

3

114

114

100

103

90,35

11

9,65

/

/

/

/

/

/

/

/

4,82

4

92

92

100

72

78,26

20

21,74

/

/

/

/

/

/

/

/

4,73

2-4

304

304

100

265

87,17

39

12,83

/

/

/

/

/

/

/

/

4,81

5

92

92

100

45

48,91

32

34,78

15

16,30

/

/

/

/

/

/

4,19

6

80

80

100

47

58,75

30

37,50

3

3,75

/

/

/

/

/

/

4,43

7

71

70

98,59

39

54,93

32

45,07

7

9,86

1

/

/

/

/

/

4,10

8

79

79

100

66

83,54

20

25,32

19

24,05

/

/

/

/

/

/

4,12

5-8

322

321

99,69

197

61,18

114

35,40

44

13,66

1

0,31

1

0,31

/

/

4,21

2-8

626

625

99,84

462

73,80

153

24,44

44

7,03

1

0,16

1

0,16

/

/

Средња оцена млађих разреда је 4,81, у старијим разредима је 4,21, а средња оцена успеха у
школи је 4,51
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4,51

енглески језик

математика

природа и
друштво

ликовна
култура

музичка
култура

физичко
васпитање

рука у тесту

народна
традиција

чувари природе

4,75

4,58

4,92

/

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

/

4,85
4,90

4,92
4,83

4,54
4,87

4,79
4,75

4,71
4,87

/
/

5,00
5,00

5,00
5,00

5,00
5,00

5,00
/

5,00
/

/
5,00

4,81
4,88

4,75
4,85

4,58
4,73

4,70
4,69

4,79
4,81

/
/

4,95
5,00

4,95
5,00

5,00
5,00

/
5,00

/
5,00

5,00
/

4,84
4,85

4,81
4,75

4,61
4,79

4,56
4,50

4,81
4,92

/
/

5,00
5,00

5,00
5,00

5,00
5,00

5,00
5,00

5,00
5,00

/
/

4,83
4,87

4,87
4,81

4,62
4,78

4,62
4,63

4,67
4,88

/
/

5,00
5,00

5,00
5,00

5,00
5,00

5,00
5,00

5,00
5,00

/
5,00

4,81

4,79

4,21

4,72

/

4,93

5,00

5,00

5,00

5,00

/

/

4,76
4,75

4,76
4,72

4,18
4,14

4,79
4,69

/
/

4,83
4,76

4,93
5,00

4,93
4,93

4,90
5,00

5,00
5,00

/
/

/
5,00

4,76
4,89

4,79
4,97

4,17
4,59

4,79
4,69

/
/

4,69
4,97

5,00
5,00

4,90
5,00

5,00
5,00

5,00
5,00

/
/

5,00
5,00

4,85
4,82

4,90
4,63

4,48
4,67

4,69
4,63

/
/

4,86
4,81

5,00
5,00

5,00
5,00

5,00
5,00

5,00
5,00

/
/

5,00
5,00

Полуг.

4,80

4,70

4,52

4,59

/

4,81

5,00

5,00

5,00

5,00

/

5,00

Крај
ш.г.
Крај
ш.г.
Полуг.

4,82

4,78

4,40

4,68

/

4,87

5,00

4,98

5,00

5,00

/

5,00

4,71

4,70

4,35

4,22

/

4,74

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

4,70
4,86

4,74
4,79

4,13
4,70

4,22
4,83

/
/

4,78
4,83

5,00
4,96

5,00
5,00

5,00
5,00

5,00
5,00

5,00
5,00

5,00
5,00

4,80
4,60

4,83
4,36

4,54
4,32

4,75
4,18

/
/

4,58
4,36

4,96
5,00

5,00
5,00

5,00
5,00

5,00
5,00

5,00
5,00

5,00

Полуг.

4,58

4,55

3,68

4,23

/

4,59

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

/

Крај
ш.г.

4,74

4,70

4,30

4,43

/

4,74

5,00

5,00

5,00

5,00

/

5,00

4,73

4,83

4,00

4,48

/

4,78

5,00

5,00

5,00

5,00

/

5,00

4,73

4,64

4,42

4,46

/

4,67

4,99

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

22

Крај
ш.г.
Полуг.

23

Крај
ш.г.
Полуг.

24

Крај
ш.г.
Полуг.
Крај
ш.г.
Крај
ш.г.
Полуг.

32

Крај
ш.г.
Полуг.

33

Крај
ш.г.
Полуг.

34
%
41
42

Крај
ш.г.

Крај
ш.г.
Полуг.

43

44
%

Крај
ш.г.

Полуг.
Крај
ш.г.

свет око нас

српски језик
4,83

Крај
ш.г.
Полуг.

31

средња оцена по
одељењу

Крај школске године
и полугодиште

одељење

4,87

21

%

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

18

ликовна култура

музичка култура

историја

географија

физика

математика

биологија

хемија

тио

физичко васпитање

руски /немачки језик

Изабрани
спортизабрани спорт

информатика

3,5
0

4,2
7

4,5
9

4,5
9

3,9
1

3,7
7

/

3,5
0

3,86

/

4,1
8

5,00

5,00/
4,45

5,00

4,4
0

4,6
0

4,31

3,7
3

4,2
7

4,6
8

4,6
8

3,8
2

4,1
3

/

3,5
9

3,95

/

4,2
3

5,00

5,00/
4,55

5,00

4,6
0

4,6
4

4,09

3,4
6

3,7
5

4,6
9

4,5
0

3,7
9

3,2
5

/

3,2
5

4,13

/

4,0
4

5,00

4,22/
4,47

5,00

4,6
7

4,8
8

4,11

3,4
6

3,9
1

4,6
7

4,5
4

4,0
4

3,3
3

/

3,1
7

3,88

/

4,2
5

5,00

4,11/
4,47

5,00

4,7
9

4,8
8

3,7
1
3,7
5
3,5
0
3,2
7

4,1
2
4,0
8
3,2
7
3,4
5

4,8
3
4,7
5
4,1
4
4,7
5

4,6
2
4,4
2
4,4
5
4,2
3

3,7
5
4,0
4
3,7
6
3,6
4

3,3
8
3,5
4
3,7
7
4,1
3

4,12

/

4,13

/

3,77

/

3,77

/

3,8
8
3,5
6
4,1
2
4,1
2

5,0
0
5,0
0
4,6
7
5,0
0

4,19

3,5
5

3,9
3

4,7
1

4,4
7

3,8
4

3,7
8

/

3,4
2

3,93

/

4,3
6

5,00

4,43/
4,30

5,00

4,2
7

4,8
8

4,25

3,8
9

3,8
9

4,4
3

4,7
1

3,6
4

3,5
0

4,4
3

3,2
9

4,36

/

4,2
1

5,00

4,50/
3,91

5,00

4,2
5

4,5
0

5,0
0/5,
00
5,0
0/5,
00
5,0
0/5,
00
5,0
0/5,
00
5,0
0
4,7
5
5,0
0
4,5
0
4,8
1/5,
00
5,0
0

4,34

4,0
4

4,0
4

4,5
3

4,6
8

3,7
1

3,6
8

4,3
9

3,3
9

4,50

/

4,3
9

5,00

4,83/
3,91

5,00

3,7
5

5,0
0

5,0
0

4,37

3,7
8

4,2
6

4,6
3

4,8
9

3,9
3

3,4
0

4,7
8

3,3
3

4,63

/

4,4
1

5,00

4,09/
4,06

5,00

4,6
0

4,9
1

4,45

3,7
0

4,3
0

4,9
3

4,7
8

4,1
5

3,6
7

4,5
9

3,4
8

4,96

/

4,4
5

5,00

4,18/
4,19

5,00

4,6
0

5,0
0

4,39

4,0
0

3,8
4

4,6
8

4,8
0

3,8
4

3,8
0

4,8
4

3,6
8

4,36

/

4,4
8

5,00

4,12/
4,12

5,00

3,9
3

5,0
0

4,49

4,0
8

4,0
8

4,8
8

4,8
4

4,0
4

4,1
2

4,5
0

3,6
0

4,76

/

4,5
2

5,00

4,38/
4,41

5,00

4,2
1

5,0
0

4,43

3,9
4

4,1
4

4,7
8

4,7
7

3,9
7

3,8
2

4,4
9

3,4
9

4,74

/

4,4
5

5,00

4,46/
4,17

5,00

4,1
9

5,0
0

4,1
3
4,1
3

4,0
4
4,0
9

4,5
0
4,5
5

4,2
7
4,6
8

3,9
1
3,9
5

3,8
6
3,4
1

4,4
1
4,6
8

2,8
6
3,3
2

3,5
0
3,4
5

3,8
2
4,2
3

5,00

4,14

5,00

5,00

4,23

5,00

3,9
1
4,2
7

4,6
4
4,6
4

3,3
9

3,7
9

4,2
9

4,2
9

4,0
0

3,7
0

4,3
3

3,1
3

3,9
1

4,1
7

5,00

4,00

4,96

4,2
2

4,7
1

51

52

4,30

53

4,26
4,06

54
4,09

%

61

/
/
/
/

3,5
8
3,3
8
3,2
7
3,5
5

4,5
4
4,5
4
4,1
8
4,4
1

5,00
5,00
5,00
5,00

4,75/
4,44
4,62/
4,19
4,57/
3,87
4,00/
4,00

5,00
5,00
5,00
5,00

62

63

%

4,14

71
4,25

72

4,16

19

3,82
4,09
3,92

Хор/шах

енглески језик

4,20

цсв

српски језик

средња оцена по одељењу на
полугодишту и крају године

одељење

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

5,0
0/5,
00
4,7
5/5,
00
5,0
0/5,
00
5,0
0/5,
00
4,8
7/5,
00
/
/
/

3,7
4

3,7
8

4,6
1

4,3
9

4,0
0

3,6
8

4,2
5

3,3
0

3,7
2
3,7
6

3,2
4
3,4
0

4,3
6
4,7
2

3,8
8
4,1
6

3,5
2
3,5
6

3,2
4
3,2
4

4,2
8
4,2
8

2,7
6
2,9
2

3,8
8

3,7
6

4,6
3

4,4
1

3,8
4

3,4
4

4,4
0

3,1
8

3,3
1
3,5
2

3,4
2
3,6
3

4,1
5
4,2
6

4,1
9
4,2
6

3,4
1
3,5
9

3,0
0
3,2
6

3,7
3
4,4
4

3,0
8
3,3
0

3,7
0
3,8
5

3,4
4
3,5
6

4,7
0
4,7
0

4,3
0
4,4
1

3,6
7
4,0
7

3,4
4
3,7
4

4,3
0
4,1
9

2,8
1
3,2
6

4,06

3,1
2

3,6
4

4,0
0

4,2
8

3,8
8

3,6
0

4,2
8

3,1
6

4,22

3,4
0

3,8
0

4,4
4

4,6
4

4,3
2

3,6
0

3,8
5

4,12

3,5
9

3,6
6

4,4
7

4,4
4

3,9
9

3,5
3

4,1
6

4,10
3,87

73
3,96

%

4,10
3,85

81
3,99
4,00

82
4,15

3,5
5

4,1
8

3,2
8
2,9
6

3,9
6
4,3
6

3,3
2

4,2
6

2,8
8
3,1
9

4,0
4
4,1
9

3,0
4
3,1
9

3,7
8
4,0
8

4,28

3,1
6

3,7
2

4,56

3,4
3

4,36

4,00
3,20
3,28
3,79
4,25
4,15
4,19
4,36

4,3
0

4,7
7

3,1
9
3,5
6

4,7
5
4,8
9

4,0
3

4,7
7

3,9
3
4,3
8

3,7
9
3,7
7

3,6
9
3,8
5

5,0
0
5,0
0

5,00

4,8
8

4,1
8

3,96

5,00

4,8
8

4,4
5

3,88

5,00

4,3
7

4,4
1

5,00

4,05

5,00

5,00

3,64

5,00

5,00

3,72

5,00

5,00

4,00

5,00

5,00

3,37

5,00

5,00

3,67

5,00

5,00

3,62

5,00

5,00

4,00

5,00

3,9
6

5,00

3,92

3,5
6

4,0
1

5,00

3,3
1

4,0
9

5,00

83

%

/
/
/
/
/
/
/
/
4,5
0/5,
00
4,5
0/5,
00
4,5
0/5,
00

Српски
језик
Матема тика

Енглески
Језик
Руски/не
мачки
јез.

Историја

Географија

Физика

Хемија

Биолог.

ТИО

Физичко
вас.

Ликовна
култ.

Музичка
Култ.
Изабран
и спорт

3,93

3,84

3,78

/

/

3,93

4,36

5,00

4,71

4,47

5,00

6

3,94

3,97

3,82

4,49

/

4,74

4,45

5,00

4,78

4,77

5,00

7

3,88

4,00

3,84

3,44

4,40

3,32

3,79

4,26

5,00

4,63

4,41

5,00

8

3,59

3,66

3,88

3,99

3,53

4,16

3,31

4,36

4,09

5,00

4,47

4,44

5,00

2014
/15

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

2015
/16

3,74

3,38

3,87

4,19/
4,24

3,91

3,64

4,35

3,32

4,21

4,29

5,00

4,65

4,52

5,00

-0,09

-0,08

+0,14

+0,07

-0,09

-0,01

+0,77

-0,19

-0,03

0,02

+0,09

-0,07

-0,01

+0,07

РАЗРЕД
5

3,55

разлика

УСПЕХ СТАРИЈИХ РАЗРЕДА ПО ПРЕДМЕТИМА (СРЕДЊА ОЦЕНА)
УПОРЕДНА ТАБЕЛА- КРАЈ ШКОЛСКЕ 2014/15. и 2015/16.ГОД.
Табела 7

3,42
3,49

4,14

3,18

3,76

3,43

4,43/
4,30
4,46/
4,17

У табели 7. дат је преглед средњих оцена појединачних предмета. Најмања средња оцена је
из хемије – 3,32, а највиша је из физичког васпитања – 5,00. У поређењу са предходном
20

школском годином, више су оцене из физике (+0,77) , енглеског језика (+0,14) , а ниже из
хемије ( -0,19), српског језика и историје (-0,09) .
У табели 8. и 9. дат је преглед разреда према средњој оцени и пролазности, за млађе и старије
разреде.
УПОРЕДНИ ПОДАЦИ О УСПЕХУ УЧЕНИКА ШКОЛСКА 2014/15. и 2015/16. ГОД. ПРЕМА
СРЕДЊОЈ ОЦЕНИ
Табела 8
ШКОЛСКА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ГОДИНА
4,91
4,79
4,64
4,37
4,17
4,08
4,11
2014/2015.
/
2015/2016.

/

4,87

4,82

4,73

4,19

4,43

4,10

4,12

РАЗЛИКА

/

-0,04

+0,03

+0,09

-0,18

+0,26

+0,02

+0,01

ПРЕМА ПРОЛАЗНОСТИ ( % )
ШКОЛСКА
ГОДИНА
2014/2015.

Табела 9

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

/

100

100

100

100

100

100

100

2015/2016.

/

100

100

100

100

100

98,59

100

РАЗЛИКА

/

/

/

/

/

/

-1,41

/

Гледано кроз вредности средњих оцена, може се рећи да је успех ученика, у односу на прошлу
школску годину, бољи у 3, 4 , 6, 7 и 8.. разреду, а слабији у 2. и 4. разреду. Одступања су највећа у 5.
и 6. разреду. Ако поредимо пролазност, нешто је слабија у 7. разреду због ученика који понавља
разред.
У табели 10. дата је ранг листа одељења према средњој оцени и пролазности, за млађе и старије
разреде.
Табела 10
РЕДНИ БРОЈ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
*** -100% пролазност

РАНГ ЛИСТА
ОДЕЉЕЊА
ПРЕМА СРЕДЊОЈ ОЦЕНИ
ПРЕМА ПРОЛАЗНОСТИ
МЛАЂИ
СТАРИЈИ
МЛАЂИ
СТАРИЈИ
51, 52, 53, 54, 61,
62, 63, 71, 73, 81,
22 (4,90)
63 (4,49)
***
82, 83 (100%)
33(4,89)
2 3(4,88)
21 (4,87)
42 (4,86)
24(4,85)
34 (4,82)
31(4,81)
32(4,75)
44(4,74)
41(4,71)
43(4,60)

62 (4,45)
61(4,34)
51(4,31)
53 (4,26)
71(4,25)
83(4,22)
82(4,15)
52(4,11)
72 (4,10)
54(4,09)
81(3,99)
73(3,96)

72 (98,59%)

21

2.8 Изостанци ученика
Укупан број изостанака је 47425. Од тога је оправданих 46312 и 1113 неоправданих
изостанака. Највећи број изостанака су направили ученици 7. разреда (9633), затим 8. разреда
(8406), 1. разреда (5791), 6. (5420) и 5. разреда (5335).
Највећи број неоправданих изостанака су направили ученици 8. (581),7. (269) и 5. разреда
(163). 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 2015/16. год. је 63,57, док је претходне школске
године био 75,60, а године пре тога 67,12.
У односу на претходну школску годину, укупни број изостанака се смањио за 5726 (на
нивоу млађих разреда за 3310, а на нивоу старијих разреда за 2416). Ситуација са
неоправданим изостанцима је другачија посебно у старијим разредима, где је укупан број
неоправданих порастао за 524 (највише у осмом разреду за 217).

Табела 11 (кретање бр. изостанака 2014/15 и 2015/2016.)
Разред

оправдани
2014/15

2015/16

1.

6062

5791

2.

6662

4765

3.

4401

4.

неоправдани
2014/15

укупно

2015/16

2014/15

2015/16

/

6062

5791

6

/

6668

4765

4800

2

1

4403

4801

4803

3265

5

9

4808

3274

1. – 4.

21928

18621

13

10

21941

18631

5.

5264

5172

/

163

5264

5335

6.

7729

5330

56

90

7785

5420

7.

8276

9364

159

269

8435

9633

8.

9362

7825

364

581

9726

8406

5. - 8.

30631

27691

579

1103

31210

28794

1. – 8.

52559

46312

592

1113

53151

47425

/
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2.9 Владање ученика
У табели 12 дат је преглед владања ученика. Од 746 ученика, примерно владање има 716
ученика (95,98%). Осамнаест ученика старијих разреда има врло добро владање (2,41%),
десет ученика имају добро владање (1,34%) и један ученик је неоцењен (0,13%). Код 19
ученика старијих разреда су изречене васпитне мере–укор одељенског старешине (2,55%), а
код 10 ученика осмог, седмог и петог разреда васпитна мера-укор одељењског већа (1,34%).
Табела 12
Васпитне
мере

Разред

Примерно

1.

120

Васпитно-дисциплинске
мере

Врло
добро

Добро

Задовоавајуће

Неоце
њен

Укор
одељ.
стар.

Укор
одељ.
већа

Укор
дирек.
школе.

Укор
Настав.
већа

Премештај
у другу
школу

2.

98

3.
4.

114
92

5.
6.

82
80

8
/

2
/

/
/

/
/

9
/

2
/

/
/

/
/

/
/

7.

63

6

1

/

1

6

1

/

/

/

8.

68

4

7

/

/

4

7

/

/

/

1. - 8.

716

18

10

/

1

19

10

/

/

/

%

95,98

2,41

1,34

/

0,13

2,55

1,34

/

/

/

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.

2.10 Упис ученика у средње школе
Од укупно 79 ученика осмог разреда, полагању завршног испита је приступило свих 79
ученикa. За два ученика је обезбеђена подршка приликом полагања завршног испита у виду
асистената и посебне просторије за полагање.
Свих 79 ученика је уписало средњу школу у првом уписном кругу.
Стaтистички пoдaци o пoстигнућимa учeникa
Просечан број бодова на завршном испиту
Српски језик
7,16
Укупно

Математика
5,55

Комбиновани тест
6,45
19,16

Од могућих 30 бодова, ученици наше школе су постигли у просеку укупно 19,16 бодова.
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Остварене жеље:
Уписана
жеља

% ученика

1.
2.
3.

25уч./31,65%
14 уч./17,72%
6уч./7,59

Више од половине ученика ( 56,96%) уписало је срењу школу на основу прве три жеље.
Ученик генерације, Вукова и посебне дипломе
Ученик/ца генерације: Игор Павловић 8/3
Додељено је 8 Вукових и 42 посебне дипломе.

2.11 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 2015/2016 ГОДИНИ
Ученик

Општински
ниво

Љубица Булатовиућ 4/3

2 место

Андија Лазић 5/2

1 МЕСТО

Данило Трпковић 5/3

2 место

Милица Ђоковић 5/4

2 место

Анђела Ђоковић 5/2

2 место

Милица Живановић 5/2

2 место

Реља Живковић 5/3

3 место

Ивана Сандић 8/3

3 место

Крејић Уна 8/2

3. место

Брчин Лола 8/1

3. место

Градски
ниво

Репуб.
ниво

1МЕСТО

2. место

Данило Даниловић, 7/2
Теодора Тадић, 7/1
Ива Гајић, 7/2
Ивана Сандић, 8/3

1. место
1. место
2. место
1. место
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2. место
2. место
2. место
2. место

учешће
/
учешће
учешће

„Књижевна
олимпијада
“

СРПСКИ
ЈЕЗИК

ЕГЛЕСКИ
ЈЕЗИК

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Предмет

Т
И
О

МАТЕМАТИКА

ИСТОРИ-ЈА

ГЕОГРАФИЈА

ХЕМИЈА

ФИЗИКА

БИОЛОГИЈА

Предмет

Општински
ниво

Градски
ниво

Репуб.
ниво

Милица Пап, 8/2
Никола Илић, 8/2
Ања Рађеновић, 5/3
Урош Полексић, 5/3

2. место
2. место
2. место
2. место

1. место
2. место
/
2. место
3. место

учешће
3. место
/
/

Милица Самарџија, 8/1

1. место

Никола Илић, 8/2

3. место

Ученик

Лука Вукосављевић 5/1
Уна Нешић 5/3
Матеја Зарић 5/3
Богосав Миленковић 5/1
Михајло Перовић 6/1
Војислав Адамовић 7/2
Александар Шћекић 7/1
Теодора Тадић

/
/

/

3. место
3. место
3. место
2. место
3. место
2. место
3. место
2. место

Игор Павловић 8/3
Александар Јањић 7/2
Реља Штиглић 6/3
Исидора Перовић 6/1
Лука Булић 6/3

2. место
1. место
3. место
3. место
похвала

Игор Павловић

1. место

Теодора Тадић

3. место

Теодора Тадић
Вељко Ђуричић 7/2
Алекса Стојанов 7/1
Никола Илић 8/2

3. место
3. место
2. место
2. место

Никола Јовановић 5/3

3. место

Уна Нешић
Никола Бајић 6/2

3. место
3. место

Игор Павловић 8/3

1. место

Марија Милетић 6/3

3. место
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1. место
похвала

3. место

1. место

Српски језик и
језичка култура

ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2015/2016 ГОДИНИ

ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2015/2016 ГОДИНИ

ЕКИПНА
ТАКМИЧЕЊА

Предмет

Општински
ниво

Ученик

Рукомет девојчице 7. И 8.
разред
Кошарка девојчице 7. И
8. разред
Кошарка дечаци 5 и 6.
разред
Кошарка дечаци 7. И 8.
разред

1. место

Репуб.
ниво

3. место

1. место
3. место
3. место

Ниво/пласман

Назив такмичења
/предмет

Најраспеваније
одељење
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
„Мислиша“-МД
„Архимедес“
математика,репу
блички ниво
Рецитатори,
Српски језик
Рецитатори,
Српски језик
Читалачка
значка
Читалачка
значка
Читалачка
значка
Читалачка
значка
Читалачка
значка
Ђачка песничка

Градски
ниво

Име и презиме ученика

Школско

Општинско

3/1

3. место

Миленко Вукшић 3/1
Јован Ковачевић 3/1
Ангелина Рајић 4/1
Филип Вујовић 4/2
Лука Мијаковац 4/3
Љубица Булатовић 4/3
Лука Топаловић 3/2

1. место
3. место
2. место
1. место
1. место
3. место

Градско

Републичко

3. место
3. место
3. место

Миа Брдар 4.3

1.место

Лена Видић 3.-4

1.место

Вукашин Срдић 1/1
Андрија Булатовић 1/1
Јована Чамагић 1/3
Ленка Кузмановић ¼
Одељење 2/3 за највише
прочитаних књига
Александра Давинић 7/1
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3. место

сусретања
Ђачка песничка
сусретања
Литерарни
конкурс „Балови
и балске
хаљине“
Литерарни
конкурс„Тајна
лепе старости“
Литерарни
конкурс„Тајна
лепе старости“
Ликовни
конкурс „Тајна
лепе старости“
Ликовни
конкурс „Тајна
лепе старости“
Ликовни
конкурс „Тајна
лепе старости“
Ликовни
конкурс
„Безбедност у
саобраћају“
„Безбедност
у
саобраћају“
,екипно
Музичка
култура
Соло певачи и
мали
локални
састави

Вукан Гравара 2.-2

1.место

Ангелина Рајић 4/1

1. место

Ники Николић 3.-3

3. место

Душан Марковић

3. место

Нађа Милошевић 5/1

1. место

Лада Благојевић 2.3

2. место

Мина Благојевић 3.3

3. место

Нађа Михајловић

2. место

Одељење 3/3

2. место

Љубица Булатовић 4/3

2. место

27

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 Школског одбора

У школ. 2015/2016. године, ШО је одржао седам (7) седница.
ШО је и даље доноси општа акта:
 Годишњи план рада школе за 2015/16. Годину,
 Акциони план Школског развојног плана за школ. 2015/16. Годину,
 Правилника о условима и начину коришћења мобилних телефона,
 Правилника о поступку унутрашњег узбуњивања,
 Правила заштите од пожара
 Финансијски план за 2016. Годину,
 Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке.
ШО је усвајао извештаје о раду школе и раду директора школе; доносио одлуке од значаје за
функционисање школе и безбедности ученика (одлука ШО да се, на предлог Савета
родитеља, ангажује обезбеђење школе те да износ од 1.000,00 дин., родитељи плаћају на
месечном нивоу).
ШО је спровео поступак за избор директора школе. Одлука ШО о избору Миомира Драгаша,
директора школе, да се изабере поново на дужност директора исте, потврђена је писменим,
број 119-00-00067/2016-07/793 од 12.05.2016. године од стране Министра просвете, науке и
технолошког развоја.
У самом ШО, дошло је до промена у једном члану, представнику запослених у школи.
Стога је, Решењем Скупштине Града Београда, бр. 118-554/16С од 18.07.2016. године,
разрешен дужности члана ШО Милутин Костић, проф. физичког васпитања ради одласка у
пензију а Решењем Скупштине Града Београда, бр. 118-555/16С од 18.07.2016. године,
именована је Биљана Антонијевић, наставник разредне наставе за члана ШО ОШ „Иван
Горан Ковачић“ .
Изузетна је сарадња, међусобно уважавање чланова ШО као и њихово поштовање
према запосленима у школи и директору школе. У изузетној конструктивној и
домаћинској атмосфери, ШО ради врло ефикасно, доносећи одлуке за добробит
школе, ђака и запослених.
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3.2 Извештај о раду Савета родитеља
У школској 2016/17. 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 2015/2016. 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, „ Вештине у адолесценцији” , „Дигитална школа – кликни
безбедно“... . представници Савета родитеља наше школе на општини су учествовали на
Трибинама и састанцима са циљем повећања безбедности у школама.
Након сертификације програма „ Школа без насиља „ у нашој школи 2011. год. чији
је координатор као и Савета родитеља била психолог школе Наташа Јовановић 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 лифлет са
процедурама за реаговање у случајевима насиља за родитеље (и у електронској форми).
Школа је спроводила сегменте програма Вештине адолесценције ( евалуациони упитник у 7.
-ом разреду и Оснаживање породица. Започета је реализација Програма радионица
превенције дигиталног насиља – МП и УНИЦЕФ ( одељење 5/4). Такође, психолог школе је
са председницом Савета родитеља Виолетом Максимовић учествовала на састанцима
општинског Савета родитеља са иницијативом и идејама за побољшање безбедности ученика
и решавања ризичног понашања деце. Психолог школе је Савет родитеља информисала
након учешћа на Трибинама: : „Како помоћи детету да ефикасније учи“ у сарадњи са
„Школом за родитеље“, гост: Јелена Холцер, „Инклузивном образовању у школама“ ,
„Информационе технологије у образовању“ – British Council, „Сајбер буквар“ у оквиру
програма УНИЦЕФ „Школа без насиља“ , Трибини о раду УП „Шта смо постигли и научили
– коцкање и замке интернета“ у општини Звездара, „Превенцији дигиталног насиља“ –
водитељ психолог Биљана Лајовић и Александра Калезић ШУ – УНИЦЕФ , Радионици
„Подршка родитељима пубертетског узраста“ – Ана Зрнић психотерапеут у ОШ „ Иван
Горан Ковачић“ у сарадњи са наставницом немачког језика Иваном Чаковић ( учесници су
били родитељи из одељења 5/1 ). Психолог школе је израђене процедуре против насиља у Еформи поставила на сајт „ Реци деци“ ДКЦ – Дечијег културног центра за потребе родитеља
на нивоу свих општина у граду.
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. 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. Истакнута је интерактивна,
добронамерна и предусретљива атмосфера на састанцима Савета.
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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. Родитељи су у евалуационом
упитнику Савета родитеља предложили веће ангажовање родитеља у дискусијама по
одређеним питањима уз консултације са ШО пре доношења одлука. Савет родитеља је дао
своје мишљење о избору уџбеника, часописа, о изборним предметима за школску 2016/17. и
неопходности постојања школског обезбеђења.
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 ( конкретним
пројектима) , већем укључивању деце у културне садржаје ван школе. Предлог родитеља је и
организовање прадавања НТЦ лакше учење, предавања за учитеље – мапе ума, као и
пажљивије разматрање механизама рада у одељењима где наставник не успева да има
ауторитет код ученика.

3.3 Извештај о раду Наставничког већа

Након свеобухватне реконструкције и адаптације школе, дана 01.09.2015.године је свечано
отворена наша школа уз присуство угледних званица – поштоваоца школе, других директора
школа са територију Општине Звездара,родитеља ученика и колектива школе.Наши ученици
су том приликом са својим наставницима ,спремили свечану приредбу.Општа констатација
присутних уз упућене комплименте,да је наша школа нова,спремна,једном речју,школа
будућности која је одлично припремљена и опремљена за рад са децом.
Имајући у виду да је наша школа међу шест одабраних за посету европске делегације дана
17.09. прва седница Наставничког већа одржана је 09.09.2015.године,чији је дневни ред
између осталог, био и информисање Наставничког већа о планираној посети ове делегације у
оквиру међународне конференције европских инспектора.
Друга седница Наставничког већа је претходила седници Школског одбора,одржана дана
15.09.2015.год са дневним редом који се односио на следеће:
-

Разматрање Извештаја о раду школе за школску 2014/15. годину
Разматрање Извештаја о раду директора школе за школску 2015/16.год.
Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2015/16. год.

Сва наведена акта су претходно била доступна члановима Наставничког већа на компјутеру
у зборници и то недељу дана пре одржавања седнице.
На овој седници , директор је указао да је веома важан сегмент вођења рачуна о
безбедности деце.
Наставничко веће је током првог полугодишта школске 2015/2016.године одржало (7)
седница и у потпуности реализовало свој план рада.То значи да су се састанци
Наставничког већа реализовали редовно,једном месечно и према текућој проблематици рада
школе.
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Све планиране активности доста успешно су реализоване уз заједнички труд и залагање,као
и поделу задужења.Посебна пажња је посвећена ангажовању ученика у слободним
активностима,анализи рада стручних већа,тимова и комисија,вођењу евиденције о
ученицима и њиховом оцењивању,реализацији Развојног плана школе,организацији
такмичења ученика на нивоу школе,дисциплини ученика,реализацији и координацији рада
тимова (Развојно планирање,Самовредновање,Заштита од насиља,ИО,Развоја школског
програма) анализи остварених резултата,пружању подршке ученицима,наставним и
ваннаставним активностима (планирању,реализацији,резултатима) вођењу електронског
дневника као и организацији прославе Дана Светог Саве.
Током другог полугодишта школске 2015/2016. године одржано је (11) седница
Наставничког већа.Све што је планом и програмом предвиђено је реализовано.Решавана су
текућа питања уз вредно ангажовање запослених.Рад са ученицима је и даље био на
посебном месту,као и паметно трошење слободног времена.
На осмој седници Наставничког већа (одржаној 23.2.2016.) четврта тачка дневног реда
4.Извештај директора школе о редовном инспекцијском надзору;
Директор је члановима Наставничког већа прочитао Извештај о редовном инспекцијском
надзору и напоменуо да инспекторка није имала ниједну меру,што је веома добро.
На овој седници Наставничко веће је разматрало;
1.Извештај о раду школе за прво полугодиште 2015/2016.године
2.Извештај о раду директора школе за прво полугодиште 2015/2016. год.
3.Извештај о самовредновању рада школе
(Извештаји под тачкама 1 и 2 могли су се прочитати на рачунарима у зборници)
У мају месецу било је извесно да су наши ученици постигли изванредне резултате на свим
нивоима такмичења, током школске 2015/2016. године.Награђено је 95 ученика
27.05.2016.(додељене су им 53 књиге и 42 похвалнице)
У јуну месецу је сачињен:
Избор чланова тимова и комисија за школску 2016/2017. годину
Годишњи програм рада стручних већа
Уџбеници – потребе наставника за уџбеницима и приручницима
Посебно се водило рачуна о реализацији Развојног плана школе,реализацији и кординацији
рада Тимова и комисија.Наставници су били стална подршка у припремању ученика за
такмичење,али и при анализи остварених резултата,како би наши ученици у будућности
постигли још боље резултате.Важно је напоменути да је најважније пружање подршке
ученицима у наставним ,као и ваннаставним активностима.
Као и у првом полугодишту и током другог полугодишта су редовно одржаване седнице
Наставничког већа.
Током школске 2015/2016.године одржано је 18 (осамнаест) седница Наставничког већа.
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3.4 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 2015/2016. године одржао 7 састанака.
На састанцима су обрађиване следеће теме:
 Разматрање и усвајање Годишњег плана рада за школску 2015/16. годину и Извештаја
о раду за претходну школску годину
 Праћење реализације школских програма и анекса за немачки језик
 Образовни стандарди - међупредметна корелација у оквиру рада стручних већа
 Реализација огледних часова и анализа посећених часова у складу са стандардима
квалитета рада установа
 Активности у оквиру самовредновања – извештај након посете саветника Европске
комисије
 Активности у оквиру развојног планирања
 Активности у оквиру инклузивног образовања ( идентификација ученика)
 Рад школских тимова и координација
 Планови рада допунске и додатне наставе
 Планови рада и организација секција уз праћење реализације ваннаставних
активности
 Такмичења ученика – талентовани ученици
 Организациона питања (ритам радног дана, распоред часова, прославе, екскурзије и
наставе у природи)
 Правилник о оцењивању и понашању ученика – разматрање мера за унапређивање
 Програм „ Школа без насиља“ , праћење реализације уз остале програме ( „Вештине у
адолесценцији) и пројекте
 Предлози мера за побољшање успеха и дисциплине ученика, редовности похађања
наставе
 Одређивање ментора и праћење приправника
 Избор уџбеника и стручне литературе
 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 – стручног усавршавања ( лични планови
стручног усавршавања запослених)
 Коришћење ICT у редовној настави
 Предлог набавке потребних наставних средстава
 Eстетско уређење ентеријера школе након реконструкције
 Предлози за доделу Светосавске награде за ученике
 Професионално информисање ученика
 Припремна настава за ученике 8. разреда
 Анализа постигнућа ученика на пробном завршном испиту и на завршном испиту
 Активности у оквиру завршног испита ученика 8. Разреда
 Утврђивање мера за унапређење рада школе
Педагошка документација и евиденција су уредно вођене.
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3.5 Извештаји о раду стручних већа
Извештај о раду Стручног већа наставника разредне наставе
Име и презиме председника стручног већа:СВЈЕТЛАНА НЕНАДИЋ
Чланови стручног већа:
1.Свјетлана Ненадић -руководилац
2. Драгана Аничић -записничар
3. Душица Мрдак
4.Биљана Антонијевић
5.Мира Симић
6.Слађана Чобановић –(на породиљском боловању)-Слађана Савовић (замена)
7.Сузана Тубић
8.Maрија Митровић
9.Виолета Новаковић(на боловању)-Биљана Јовић(замена)
10. Марија Мирковић(На боловању)-Лазар Марковић (замена)
11.Биљана Табаш
12.Олгица Вукадиновић
13.–Бојана Манчић (на боловању)-Невена Петровић,замена
14.Ивана Томићевић
15.Зорица Сандић
16.Јелена Танасијевић
17.Јелена Нешић (на породиљском боловању)
Састанцима су имале обавезу да присуствују и колегинице из боравка ,бар једна учитељица
из боравка.
Бр. планираних састанака за школску 2015/16 год. – 11 седница
Бр. одржаних састанака у првом полугодишту школске 2015/16 год. - 11 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.
Планиране активности
Реализоване активности (кратак опис)
према годишњем плану рада
01.9.2015.године –Свечано отварање школе,учествовали и
 Обележавање дечје
ученици млађих разреда
недеље
01.9.2015. године –Свечани пријем првака ,приредбу
припремиле учитељице првог разреда са ученицима петог
разреда
-прва недеља октобра 2015. године
Ученици млађих разреда учествовали на ликовним и
литерарним конкурсима „Моја породица” и „Тајна лепе
старости”.Комисија за избор најуспешнијих радова
пристиглих на конкурс „Тајна лепе старости” одлучила је да
похвали нашу школу за комплетно учешће наших ученика
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на конкурсу јер је доста пристиглих радова из наше школе
награђено и похваљено.
Поезија –млади:
3.место Ники Николић 3.-3 „ Тајна лепе старости” и Душан
Марковић „Стари змај”
Ликовно стваралаштво:
1.место - Мартин Стојановић 3.-1 и Нађа Милошевић 5.-1
2.место – Лада Благојевић 2.-3
3.место – Мина Благојевић 3.-3
Похваљени су : Лука Баштанин 2.-1,Марко Тошковић 3.-3 и
Матија Мирковић 3.-3
- Дан дечјих права,изложба дечјих радова у холу школе на
тему „Моја породица“.Најбоље радове по оцени стручног
жирија послали смо на наградни конкурс Пријатеља деце
Звездаре.
–Дан
за
доброту
,хуманитарна
акција
„Деца
деци“,прикупљање школског прибора за ученике из
социјално угрожених породица
-06.10.2015. – Спортски дан,четврти разреди
-06.10.2015. одржано школско првенство у шаху за ученике
млађих разреда
-07.10.2015.године -Школска приредба „Велики за мале“
У нашој школи одржана је приредба поводом пријема
првака у Пријатеље деце. Њихови другари из другог, трећег
и четвртог разреда, уз песму, плес, рецитације, реповање и
скечеве приредили су им угодну добродошлицу.
Организатор приредбе учитељице Зорица Сандић и Ивана
Томићевић у сарадњи са проф.музичке културе Светланом
Коркановић.
-09.10.2015.године –спортски дан,први разреди


Хуманитарне акције



Могућност извођења
наставе у природи,
излета,
екскурзија,посета



Спортски дан

-прикупљање школског прибора и гардеробе за социјално
угрожене ученике(септембар,октобар)
-акција „Чеп у џеп“,током године
-29.12.2015. Новогодишњи базар;учествовали ученици од
1.-4.разреда
-Хуманитарна
акција
прикупљања
помоћи
„Деца
деци“,један пакетић много љубави
-прикупљање помоћи мигрантима,гардероба и храна за децу
-26.4.2016. Ускршњи базар,учествовлаи ученици од 1.4.разреда
-20.10.2015. ученици 2.-2 посетили су изложбу „Култура
исхране у Србији” у Етнографском музеју
-Ученици 2.-4 посетили Ботаничку башту
-ученици 2.-1 посетили Ботаничку башту
-17.9.2015. године –на часу физичког васпитања
одбојкашки клуб „Железничар” на занимљив начин
представио се ученицима 1.-1 и упознао их са одбојком и
предностима бављења спортом
-18.9.2015. године –на часу физичког васпитања
одбојкашки клуб „Железничар” на занимљив начин упознао
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ученике 3.разреда са одбојком и предностима бављења
спортом
-06.10.2015. – Спортски дан,четврти разреди
-09.10.2015.године –спортски дан,први разреди
-у оквиру обележавања Дана школе органиизован
спортски дан,март 2016.
--Крос РТС-а ,учествовали ученици млађих разреда
-27.5. 2016. Спортски дан –обележавање Међународног
дана игре


Сарадња са
позоришним кућама

-14.10.2015.године – МШ „Владимир Ђорђевић” извела
едукативну музичку представу за ученике првог разреда
-15.10.2015.године – МШ „Владимир Ђорђевић” извела
едукативну музичку представу за ученике првог разреда
-27.10.2015.
посета
ДКЦ,
представа
„Породица
Кременко“,ученици од другог до четвртог разреда
-04.11.2015.-Ученици
1.разреда
гледали
представу
„Чаробно кресиво ”,позориште Пан театар гостовало код
нас у школи
05.11-2015. Представа „Звездан“, представа школе глуме
коју похађају ученици млађих разреда,гледали ученици
3.разреда
25.11-2015. Представа „Звездан“, представа школе глуме
коју похађају ученици млађих разреда,гледали ученици
1.разреда
-24.11-2015.године –ученици 3.-1 и 3.-4 гледали представу
„Чардак ни на небу ни на земљи“,представа је изведена у
Звездара театру у оквиру Дечијег фестивала „Позориште
Звездариште“
-09.12.2015. Представа „Звездан“, представа школе глуме
коју похађају ученици млађих разреда,гледали ученици
4.разреда
- 14.1.2016. Манифестација „Трг бајки“,испред Општине
Звездара учествовлаи ученици млађих разреда,организатор
Пријатељи деце Звездаре у сарадњи са учитељицама
Иваном Томићевић и Зорицом Сандић
-28.1.2016. -Посета УК Вук Караџић,гледали представу
„Мала сирена” у извођењу позоришта Бошко Буха,ученици
првог и трећег разреда
-25.3.2016.године –ученици 1.-1 и 1.-2 посетили Београдску
филхармонију и слушали концерт за децу Музика из филма
о Харију Потеру
-29.3.2016.године –ученици 1.-4посетили Београдску
филхармонију и слушали концерт за децу Музика из филма
о Харију Потеру
-.3.2016.године –ученици 1.-3 посетили Београдску
филхармонију и слушали концерт за децу Музика из филма
о Харију Потеру
-19.5.2016.године- ученици 1.разреда посетили УК „Вук
Караџић“ и гледали представу „Звездарски витез“у
извођењу позоришта Бошко Буха
-24.5.2016.године- ученици 2.разреда посетили УК „Вук
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Караџић“ и гледали представу „Царев заточник“у извођењу
позоришта Бошко Буха
-07.6.2016.године- ученици 4.разреда , 2.-2 и 2.-3 посетили
УК „Вук Караџић“ и гледали представу „Том Сојер“у
извођењу позоришта Бошко Буха
-08.6.2016.године- ученици 3.разреда посетили УК „Вук
Караџић“ и гледали представу „Звездарски витез“у
извођењу позоришта Бошко Буха
13.6.2016. представа школе глуме коју похађају ученици
млађих разреда,гледали ученици 1. и 3.разреда


Договор поводом
учешћа ученика на
такмичењима и
конкурсима

-23.12.2015.године - Екипно такмичење –Најраспеваније
одељење –ученици 3.-1 освојили 3. место на општинском
такмичењу
-22.1.2016.- школско такмичење из математике за ученике 3.
и 4.разреда, 26 ученика пласирало се на општинско
такмичење , -13.11.2015.године Ђачка песничка сусретања –ученик
Вукан Гравара 2.-2.освојио 1.место на Ђачким песничким
сусретањима у конкуренцији три школе са Звездаре,са
песмом „Дечак и спортови”
-02.3.2016.године –школско такмичење рецитатора учествовало 16 ученика млађих разреда,Миа Брдар 4.-3 и
Лена Видић 3.-4 предствљају школу на општинском
такмичењу рецитатора
-10.3.2016.године
–математичко
такмичење
„Мислиша”,учествовало 125 ученика 2.,3. и 4. разреда
-27.5.2016.године –школско такмичење „Шта знам о
саобраћају“,екипно такмичење ученика 3.разреда
-02.6.2016.године.-финале Општинског такмичења „Шта
знам о саобраћају“,учествовала екипа 3.-3 одељења и
освојила 2.место
-Мај -Школско такмичење за читалачку значку,учествовали
ученици 1.разреда ,4 ученика награђена
ЛИКОВНИ И ЛИТЕРАРНИ КОНКУРСИ
Ученици млађих разреда учествовали на ликовним и
литерарним конкурсима „Моја породица” и „Тајна лепе
старости”.
- Дан дечјих права,изложба дечјих радова у холу школе на
тему „Моја породица“.Најбоље радове по оцени стручног
жирија послали на наградни конкурс
-децембар 2015.године –ученици млађих разреда
учествовали на ликовном и литерарном конкурсу „Пиши
Деда Мразу“ и „Мој пријатељ ватрогасац“
-Ликовно-литерарни конкурс „Балови и балске хаљине у
Србији почетком 2.века“,учествовали ученици млађих
разреда ,ученица Нађа Савић 2.-2 освојила 2.место
-Ликовно-литерарни конкурс „Мој буквар“,учествовали
ученици 1.-1
-Ликовно –литерарни конкурс „Мој пријатељ –
ватрогасац“,учествовали ученици млађих разреда,ученик 3.36

2 награђен
-Ликовно
–литерарни
конкурс
„Моја
учитељица“,учествовали
ученици
млађих
разреда,похваљени .
- Ликовно-литерарни конкурс „Причала ми моја бака
некада је то било овако... “
-Ликовно-литерарни конкурс( могли су да бирају између
следеће три теме):
1.Мој учитељ/учитељица
2.Први сусрет са учитељицом/учитељем
3.На часу мог учитеља/учитељице
-Ликовно-литерарни конкурс „У књигама станују јунаци“
-Ликовно-литерарни конкурс „ Моја породица“
- Ликовни конкурс „Ускршње јаје“
- Ликовно-литерарни конкурс 14. Београдски фестивал
писаца за децу „Витезово пролеће“ – 33 ученика
учествовало, 4 награде:књиге и дипломе – Леа Марић 1.1,Лара Николић 1.-1,Тодор Вукомановић 3.-3 и Николина
Николић 3.-3;
- Литерарни конкурс „Матерња мелодија и образовање“ –
- Ликовни конкурс „Матерња мелодија и образовање“- 29
ученика учествовало
-05.6.2016.године -1.смотра „Чаролија рециклаже
помаже природи“,учествовали ученици 1.-1 ,похваљени
-23.12.2015.године ученици 1.-2 посетили ШЦ „Ушће“ и
присуствовали радионици „Школа за Деда Мраза“
-24.12.2015.године – Новогодишња приредба ученика 1.-3
-25.12.2015.године- Новогодишња приредба ученика 1.-4
-25.12.2015.године- Новогодишња приредба ученика 2-1.
-28.12.2015.године- Новогодишња приредба ученика 1.-1
-28.12.2015.године- Новогодишња приредба ученика 1.-2
-29.12.2015.године- Новогодишњи хуманитарни базар
,учествовали ученици млађих разреда
-29.12.2015.године- Новогодишња приредба ученика 2.-4
-29.12.2015.године- Новогодишња приредба ученика 2.-2



Како прославити
Нову годину



Свечана Академија
поводом дана
Св.Саве

-27.1.2016.године
приредба
поводом
Светог
Саве,организатори и реализатори учитељи 4.разреда у
сарадњи са проф.музичке културе Светланом Коркановић



Тематско
планирање(договор о
избору теме)

-Тема „Новогодишњи празници“, –први разреди ,реализовано 25.12.2015. ,у 1.-1 и 1.-2 реализовано кроз
центре интересовања-примена наученог на семинару Корак
по корак .
-Тема „Празници –Свети Сава“,први разреди,реализовано
20.1.2016.
-Тема „Личности из прошлости“,трећи разреди,реализовано
у јануару 2016.
-Тема „Свети Сава“-четврти разред,реализовано
-Тематски дан ,примена знања са семинара „Корак по
корак“,тема занимања ,реализовано 30.5.2016. у 4.-1
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-Тематски дан ,примена знања са семинара „Корак по
корак“,тема „Ја када порастем“,реализовано 31.5.2016. у 1.-1
УГЛЕДНИ ЧАСОВИ
17.9.2015. године школу су посетили европски
представници ,евалуатори у међународном пројекту SICI
Workshop „Лидерство у образовању“. Присуствовали су
часовима ликовне културе у 2.-2 и часовима природе и
друштва у 3.-1,3.-2 и 3.-3.
-од 26.10. до 29.10.2015. године школу су посетили учитељи
запослени у српским школама у Мађарској и присуствовали
су часовима у млађим разредима
-17.12.2015.године-Ликовна радионица- У сусрет Новој
години (сарадња породице и школе),четврти разред
-22.1.2016.Oгледни час из ликовне културе-Симболика
боја,4.-1
-угледни час ликовне културе „Правимо цветић за
маму“,реализовано у 1.-1
-угледни
час
ликовне
културе
„Правимо
шешире“,реализовано у 1.-1
-28.3.2016.године у сарадњи са професорком хемије Биљом
Тадић реализован је час за ученике 1.-1
-29.3.2016.године одржан час руског језика у 3.-3
-30.3.2016.године –књижевна радионица „Читај,обогати
себе“,тема „Деца читају српску историју“,трећи разред


Сусрет са песником
или
писцем(организовањ
е)

-21.10.2015.Дружење
са
писцем
Слободаном
Станишићем
Дружење је реализовано у библиотеци , присуствовали
ученици од првог до четвртог разреда .
-30.11.2015. – Јавни час читања, издавачка кућа „ProPolis
Books”,ученици 4.разреда



Припрема програма
за Дан школе



Маскенбал за
ученике од 1. до 4.
разреда

-спортски дан
18.3.2016.-Фестивал науке
21.3.2016. Приредба поводом Дана школе.
01.4.2016.Одржана „Шеширијада“,поводом 1.априла Дана
шале



Сарадња школе
(школске
библиотеке) са
библиотеком „Вук
Караџић”

--17.11.2015.године –Свечани пријем
библиотеку Вук Караџић.сусрет са
Јасминком Петровић
-18.11.2015.године –Свечани пријем
библиотеку Вук Караџић.сусрет са
Јасминком Петровић
-19.11.2015.године –Свечани пријем
библиотеку Вук Караџић.сусрет са
Јасминком Петровић
-20.11.2015.године –Свечани пријем
библиотеку Вук Караџић.сусрет са
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ученика 1.-1 у
дечијим писцем
ученика
дечијим

1.-2 у
писцем

ученика
дечијим

1.-3 у
писцем

ученика
дечијим

1.-4 у
писцем

Јасминком Петровић.



Приредбе,јавни
часови за родитеље
за крај школске
године

14.1.2016.године -представљање школе испред Општине
Звездара на „Тргу бајки“, учествовали ученици млађих
разреда
Приредбе,јавни часови за родитеље за крај школске
године - - 06.6.2016.године - приредба ученика 1.-3
-08.6.2016.године - приредба ученика 1.-1
-09.6.2016. године –приредба ученика 1.-4 и 2.-1
-10.6.2016.године –приредба ученика 1.-2 и 2.-3
-13.6.2016.године –приредба ученика 4.разреда
-14.6.2016.године –приредба ученика 3. разреда
Предавања
-02.11.2015.године-Предавање о заштити од пожара,ДВД
Звездара,предавање за ученике 3.разреда
-04.11.2015. – Предавање о наркоманији, МУП РС,за
ученике 4.разреда
-26.11.2015.године. –Предавање „Безбедност
деце у
саобраћају“ за ученике првог разреда,МУП РС
-08.3.2016.
године
-Предавање
,,Процеси
производње“предавач Михајловић Божидар;4.-1
-18.5.2016.године предавање „Шта знам о саобраћају“,за
ученике трећег разреда
-19.5.2016.године радионица за родитеље „Родитељ-модел
понашања деце у саобраћају“,за родитеље ученика првог
разреда
-20.5.2016.године. –Предавање „Безбедност
деце у
саобраћају-Успорите поред школе“ за ученике првог
разреда,Паркинг сервис
-24 .5.2016.године –Предавање „Здрава храна“,за ученике
првог разреда ,родитељ гост предавач

Разлози одступања од плана:

Назив такмичења
/предмет

Најраспеваније
одељење
Математика

Име и презиме ученика
школск
о

Ниво/пласман
општинско градско

Екипно-ученици 3.-1

3.место

На школском такмичењу
учествовало 77 ученика 3.и
4. разреда
13 ученика 3.разреда и 11
ученика
4.разреда
пласирало се на општинско

1.место
Миленко
Вукшић 3.1,
Мијаковац
Лука IV/3,
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2. место
Мијаков
ац Лука
IV/3,
Вујовић

Репуб
личко

Математичко
такмичење
„Мислиша“

такмичење

Вујовић
Филип
Филип IV/2 IV/2
2.место
Јован
Ковачевић
3.-1 ,Рајић
Ангелина
IV/1
3.место –
Булатовић
Љубица
IV/3

„Мислиша”учествовало
125 ученика 2.,3. и
4.
разреда

3.место Лука Топаловић 3.-2
Похваљени
:Димитрије
Миљковић
3.-1,Урош
Танасковић 3.-2,Марко Нешић
3.-3, Маринковић Игњат IV/1,
Булатовић
Љубица
IV/3,
Шутић Никола IV/3

Ђачка песничка Пет ученика представљало
сусретања
школу на
општинском такмичењу
Ђачка песничка 2.-2 Вукан Гравара
сусретања
Шах
Школско такмичење:
-Вук Поповић 2.-2
-Лана Матић 2.-2
-Марко Нешић 3.-3
-Аница Шобот 3.-3
-Стефан Поповић 2.-2
-Бојан Булић3.-1
-Вера Симовић 3.-2
-Михаило Рајковић3.-2
Српски језик - -Миа Брдар 4.-3
рецитатори
-Лена Видић 3.-4
Екипно
Ученици 3.-3
такмичење
„Шта знам
о
саобраћају“

1.место
1.место
1.место
1.место
1.место
2.место
2.место
2.место
3.место
1.место
1.место
1.место 2.место

Најважнији закључци већа у школској 2015/16. години:_
1. Радити на већој повезаности међу предметима приликом реализације наставних садржаја
2.Унапредити употребу савремених наставни средстава
3.Унапредити сарадњу са родитељима
Предлози за унапређење рада Већа:
-
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Коментари
На који начин
сарађивало?

је

Стручно

веће
Чланови већа су се трудили да се договоре
о реализацији предвиђених садржаја.

Динамика окупљања /начин рада, подела
дужности, запажања/
Састанци су се одржавали према годишњем
плану,а ако је било потребе одржани су и
додатни састанци. Обавештење о састанку
увек је било истакнуто на огласној табли.
Редовност долазака свих чланова већа на
састанке
Чланови већа редовно су долазили на
састанке.

Извештај о раду већа наставника у продуженом боравку
Основна школа за ученике нижих разреда организовала је продужени боравак, 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 2015/16. организован је по следећем моделу:




активности у слободном времену;
самостални рад ученика (израда домаћих задатака, вежбање);
слободне активности према постојећем плану.

Рад у продуженом боравку почео је 1. септембра школске 2015/2016. године.
Продуженим боравком обухваћено је 193 ученика првог и другог разреда. Распоређени су у
шест васпитних група. Неколицина ученика трећег разреда је због потребе прикључено
постојећим групама. Боравком је обухваћено укипно 198 ученика.
Табеларни приказ распореда наставника по групама у продуженом боравку
Деца са
Наставник
Разред-група
Број ученика
тешкоћама у
развоју
Весна Нинковић
11 и 12
36
0
Драгана Ристевска
Катарина
14 и 12
38
0
Миловановић
Маријана Поповић
13 и 12
36
0
41

Душан Симовић

24 и 22

28

0

Дражен Новаковић

23 и 22

28

0

Ана Недељић

21 и 22

27

0

Програмске активности у продуженом боравку су:
 самостални рад ученика ( часови учења, израда домаћих задатака )
 слободне активности.
Самосталним радом ученици у продуженом боравку су организовано и плански, уз
педагошку помоћ наставника, утврђивали, продубљивали, примењивали стечена знања,
умећа и навике. Задаци урађени на часовима самосталног рада анализирани су, исправљани и
вредновани.
Слободне активности ученика имају првенствено рекреативно-забавни и стваралачки
карактер.
Организоване
су по
принципу слободе
избора,
добровољности,
самоорганизованости ученика у оквиру различитих група.
Активно су учествовали у свим ваннаставним активностима и реализацији културног
програма школе. Учествовали су у реализацији планираних активности у организацији
Црвеног крста и Дечјег савеза. Учествовали су у активностима и приредбама поводом
Новогодишњег базара, прославе Светог Саве, Дана школе и обележавања краја школске
године. Садржаји су организовани плански у зависности од интересовања и потреба деце.
Слободно време је организовано у школском дворишту 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. Ручак је
у септембру користило 143 ученика, али се број корисника смањио у јуну на 102 ученика, а
разлози за отказивање су различити.
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 родитељским састанцима,
индивидуалним разговорима и писменом кореспонденцијом.
Вођње педагошке документације у продуженом боравку.
Рад стручног већа праћен је од стране педагога и директора школе. Реализоване су стручне
замене у складу са потребама организације наставе.
Сви планирани садржаји су реализовани. Анализирани су и примењени предлози и сугестије
педагошког колегијума којем је редовно присуствовао Душан Симовић.
Наставнице су учествовале на семинарима које организује Министарство просвете.
Посебна пажња поклањала се ученицима који су показали одређене проблеме у напредовању
и савладавању предвиђеног школског градива.
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Извештај о раду стручног већа за српски језик и стране језике

Током школске 2015/2016. 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.
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 Зорица
Јовановић и о томе обавештавала чланове већа. Стручно веће континуирано је сарађивало и
са педагогом, психологом и директором школе.
Стручно веће за српски језик и следеће школске године у свим разредима од петог до
осмог користиће уџбенике Издавачке куће Клет.
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Републичком зимском семинару на Филолошком факултету у трајању од три дана 15.
16. и 17.02.2016.г. (18 бодова) присуствовале су све три наставнице српског језика. Све
наставнице овог актива похађале су семинар Ефикасно дисциплиновање. Наставнице
енглеског језика присуствовале су семинару Пројектна настава – корак даље у настави
енглеског језика.
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:
Енглески језик
Општинско такмичење
Лола Брчин 8-3
Уна Крејић 8-2
Градско такмичење
Лола Брчин 8-3
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Српски језик
Окружно
такмичење

Републичко
такмичење

Данило Даниловић, 7/2

1. место

2. место

учешће

Теодора Тадић, 7/1

1. место

2. место

/

Ива Гајић, 7/2

2. место

2. место

учешће

Ивана Сандић, 8/3

1. место

2. место

учешће

Милица Пап, 8/2

2. место

1. место

учешће

Никола Илић, 8/2

2. место

2. место

3. место

Ања Рађеновић, 5/3

2. место

/

/

Урош Полексић, 5/3

2. место

2. место

/

Милица Самарџија, 8/1

1. место

3. место

/

Никола Илић, 8/2

3. место

/

/

Српски језик и
језичка култура

СРПСКИ ЈЕЗИК

Број диплома:

Књижевна олимпијада

Општинско
такмичење

Име и презиме

I

II

III

I

II

III

I

II

III

4

5

1

1

6

1

/

/

1
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АКТИВНОСТИ И НЕСТАНДАРДНИ ЧАСОВИ
Прво полугодиште:
Школу су посетили страни предавачи евалуатори у оквиру међународне радионице
Сици као и представници Завода за вредновање квалитета наставе.Тема је била наставник
као лидер у настави.Посетили су неколико часова и обавили разговор са ђацима и
професорима.
Наставница Снежана Костић Хавари је радила на школском Летопису 11.09.2015.Одржала је
угледни час у одељењу 7-1:''Мали принц''.Такође је организовала радионицу креативног
писања у којој су учествовали ученици 6-1,6-3,7-1.
У октобру је реализован литерарни конкурс''Моја порука генералном секретару УН'''-2
рада су послата 5.10.2015.Такође је реализован конкурс ''Одшкринух врата
прошлости''.24.10.2015у организацији наставница српског језика Снежане Костић и Мирјане
Марковић.Ученици шестог разреда су присуствовали промоцији књиге''Лето када сам
научила да летим'',Јасминке Петровић.Такође ученици шестог разреда учествовали у
радионици креативног писања у библиотеци ''Вук Караџић.''Ученици 8-1 су гледали
представу ''Мајстори,мајстори''позоришта '' Бошко Буха''.
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Тематско планирање у одељењу 6-2.Наставна јединица:''Живот и обичаји српског
народа''који је припремила наставница Мира Марковић.Ученици 8-1 су посетили
Универзитетску библиотеку и спомен собу Исидоре Секулић.
Програм за прославу Светог Саве режираће наставница Мирјана Марковић, а
школски лист уређује Наташа Станојковић.
Наставница Наташа Станојковић је заједно са својим учеником Данилом
Даниловићем освојила прву награду на конкурсу '''Србија и Русија-шта нас спаја''која је
објављена у часопису ''Светосавско звонце''.Наставнице Мира Ћорилић и Драгана Бајчета су
одржале час ''ИГК против ГМО''5.12.Наставница Мира Ћорилић је такође одржала огледни
час''Убиство у библиотеци''у7.разреду 15.12.Наставница Снежана Костић је са ученицима
6.разреда погледала представу ''Тинејџ клуб''.Ученица Александра Давинић је освојила
3.место на општини у категорији младих песника,захваљујући својој наставници Снежани
Костић.Наставница Зорица Јовановић је заједно са учитељима млађих разреда учествовала у
припреми Новогодишњих приредби.Наставнице енглеског језика су биле на
семинару''Пројектна настава-корак даље у настави енглеског језика''5.12.2015.Семинар
''Ефикасно дисциплиновање'' је одржан у нашој школи 12.12.2015.Присуствовале су све наше
наставнице.Ивана Чајкић,наставница немачког језика је присуствола је семинару''Принципи
диференцијације у настави немачког језика''.
Школско такмичење из енглеског језика одржаће се 25.01.2016. у осмом разреду.За
такмичење је задужена наставница Мира Ћорилић.Такмичење из српског језика биће
одржано 22.02.2016.Школско такмичење из руског језика биће одржано 28.01.2016.
Прославу Светог Саве (27.01.2015.) режирала је наставница Мирјана Марковић, а
школски лист уредила је Наташа Станојковић. Остали чланови већа (Оливера Цветковић,
Мира Ћорилић и Драгана Бајчета) дали су свој допринос приликом припреме новог броја
школског листа попуњавајући своје рубрике.Наставница Снежана Костић-Хавари је одржала
огледни час у 4.разреду на тему''Бајка о дечаку и месецу'',13.01.2016.Наставнице Мира
Ћорилић и Драгана Бајчета су одржале огледни час''Симболика боја'''22.01.2016 у трећем
разреду.

Друго полугодиште:
Прославу Светог Саве (27.01.2016.) режирала је наставница Мирјана Марковић, а
школски лист уредила је Наташа Станојковић . Остали чланови већа (Оловера Мирић, Мира
Ћорилић и Драгана Бајчета) дали су свој допринос приликом припреме новог броја школског
листа попуњавајући своје рубрике.
У оквиру редовне наставе, ученици су организовали презентације урађених
пројеката / плаката и израђивали материјале за паное након сваке завршеног
модула. Ученици су упућени на који начин најбоље могу да искористе интернет и
савремене информационе технологије тако да доста истраживачког рада стоји иза
њихових радова. Трудимо се да повезујемо градиво са свакодневним животом и
искуствима ученика.
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С обзиром да након реновирања школе не постоји могућност излагања ученичких радова у
холу школе, ту су изостале изложбе радова на енглеском језику које сам организовала у току
сваког полугодишта.
Након постављања паноа у кабинету за енглески језик постављена је изложба радова ученика
петог ( My favourite animal ) и седмог разреда ( A biography ) на претходно обрађене теме на
часовима у првом полугодишту.
Почетком другог полугодишта ( фебруар 2016.) изложени су радови ученика петог разреда
(My winter holiday), као и у марту месецу (Food / My favourite recipe). У априлу ученици
седмог разреда поставили су радове који су у међувремену учествовали и на конкурсу ТHE
PROJECT COMPETITION 2016.
У мају месецу постављена је изложба радова ученика петог разреда
на тему My favourite film. Израдом пројеката ученици заокружују
претходно обрађену тему на часовима.
Учествовали смо и на међународном конкурсу ТHE PROJECT COMPETITION 2016 у
фебруару месецу на тему HEROES, MYTHS AND LEGENDS у организацији Oxford
University Press-a. Сертификате о учешћу на овом конкурсу групних радова добило је 14
ученика седмог разреда:Наталија Стојановић 7/2, Милица Антић 7/2, Милица Миљковић 7/2,
Ивана Игњатовић 7/1, Теодора Тадић 7/1, Јована Ковач 7/2, Ива Гајић 7/2, Исидора Бабић
7/2, Јелена Кривокапић 7/2, Матеја Тодоровић 7/3, Огњен Поповић 7/3, Данило Даниловић
7/2, Ања Аврамовић 7/2 и Ива Полексић 7/2.
Заједно са члановима Секције за енглески језик уређујемо странице на енглеском језику
TIME FOR KIDS у школском часопису ИГ КОРАЦИ.
Учествовала сам у организацији и реализацији општинског такмичења ученика осмог
разреда из знања страних језика које се одржало у нашој школи 20.02.2016.
У априлу месецу ученице Александра Давинић 7/1 и Софија Милићевић 7/3 учествовале су
са својим песмама и причама на Конкурсу за најбољи литерарни рад или стрип на енглеском
језику “My English Book 2016” у организацији издавачке куће The English Book.
Прелиминарна рунда 4. Међународног HIPPO такмичења из енглеског језика одржана је
05.03.2016. у ОШ „Ћирило и Методије“ за ученике из Београда. За квалификације спремала
сам четири ученика: Луну Повреновић 5/2, Јелену Максимовић 5/2, Александру Давинић 7/1
и Војислава Адамовића 7/2. Три ученика су се пласирала у полуфинале овог такмичења, у
категорији HIPPO 1 - Луна Повреновић и Јелена Максимовић, а у категорији HIPPO 3 Александра Давинић.
На редовним часовима енглеског језика свакодневно се користи „паметна табла“. Софтвер за
интерактивну таблу, као и разноврсност материјала и активности подстичу аутономију
ученика различитих нивоа знања и способности, као и њихову мотивацију за учење
енглеског језика кроз велики број игара.
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Приликом посете међународних представника SICI( The Institute for Education Quality and
Evaluation and the Standing International Conference of Inspectorates ) 17.09.2015. године у
оквиру Међународне конференције и радионице „ Вредновање лидерства у школама“,
евалуатори су посетили и час енглеског језика у одељењу 5/2.
1. “When I was your man”(Bruno Mars) u izvodjenjuAndjeleMijić 7/3
2. The doggy ate my homework- JelenaMaksimović 5/2, Luna Povrenović 5/2
3. Romeo and Julie, A parody– Pavle Djordjević 7/1, Marija Rosa Jevremović 7/1, Nikola
Mijaĉić 7/1, Ivana Ignjatović 7/1
(taĉkenastavniceengleskogjezikaOlivereCvetković)
4. Grün, grün, grün – Nadja Milošević 5/1, Tijana Spasojević 5/1, Elena Nedović 5/1,
Maša Mladenović 5/3, Sofija Milošević 5/3, Relja Živković 5/3, Boris Ćurĉić 5/3, Milica
Djoković 5/4
5. Meine Schule – Djordje Janković 5/1, Todor Popović 5/4
(taĉke nastavnice nemaĉkog jezika Ivane Ĉaković)
6. Nije on jedini na svetu , Dobrica Erić – Vuk Despenić 6/1, Tijana Jeremić 6/1
(taĉka nastavnice srpskog jezika Snežane Kostić Havari)
7. Krila, Miroslav Antić – Jana Blagojević 5/1
(taĉka nastavnice srpskog jezika Mirjane Marković)
8. Катюша – Ruski hor
9. Буря, Сергей Есенин – Ivana Ignjatović 7/1
(taĉke nastavnice ruskog jezika Dragane Bajĉeta)
10.Mamma mia - dramska sekcija
( taĉka nastavnice engleskog jezika Mirjane Ćorilić)
У јуну је изашао школски лист „Кораци“.
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.
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Извештај о раду Стручног већа наставника друштвених наука

Током школске 2015/2016. године на састанцима Стручног већа друштвених наука
разговарало се о следећим темама:

Поновно формирање новог стручног већа

Увођење у рад нових колега:професора историје Александре Јелић и географије
Тање Станковић

увођење петих разреда у предметну наставу

набавка наставних средстава и дидактичког материјала

избор уџбеника и наставних средстава

сарадња са осталим Стручним већима,

Поновно уређење кабинета пошто је школа реконструисана

Тематско осликавање клупа у кабинету

оптерећеност ученика,

распоред тестова и контролних задатака,

евидентирање ученика за допунску, додатну наставу и слободне активности

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, динамика оцењивања
и приближавање критеријума

нестандардни часови,

размена искуства и проблеми у реализацији наставних садржаја,

реализација школских програма, приредби и школских такмичења

анализа остварених резултата на такмичењима,

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.
Одржано је шест састанака, а по потреби, наставници су се и свакодневно консултовали око
појединих тема. Извештаји о месечном раду и активностима у оквиру Стручног већа редовно
су достављени педагогу школе.
Часови допунске, додатне и припремне наставе и слободних активности одржани су у
планираном броју уз минимална одступања.
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 присуствовао је Стојков Јоца и о томе
обавештавао чланове већа. Стручно веће континуирано је сарађивало и са педагогом,
психологом и директором школе.
На почетку школске године, дошло је до поновног стварања актива друштвених
наука, пошто се показало да функционисање обједињеног актива у циљу побољшања
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комуникације и сарадње наставника предмета који се полажу на завршном комбинованом
тесту,представља организациони проблем будући да наставници раде у више школа.
Извршена је анализа опремљености и могућности набавке наставног материјала.
Извршено је преуређење кабинета будући да је школа реконструисана. Такође урађен је
пројекат тематског осликавања оштећених клупа у кабинету уз нарочит ангажман
професорке географије Јелене Поповић и ученика.Вршене су током године анализе и
увођење петих разреда у предметну наставу уз праћење њиховог напретка. Са ученицима
петих разреда обављени су разговори о начинима активног учења. Вршене су периодичне
анализе напредовања свих ученика током године.Уведене су у рад нове колегинице:из
историје професорка Александра Јелић,географије професорка Тања Станковић.
Усклађивани су критеријуми и динамика оцењивања у складу са наставним
стандардима. На почетку првог и другог полугодишта, направљен је план оптерећености
ученика контролним задацима и тестовима. На састанцима су анализирани посебни
индивидуализовани и инклузивни програми за ученике којима су били потребни. Изабрани
су уџбеници и наставна средства за следећу школску годину.
Извршена је организација и анализа пробног тестирања ученика осмих разреда.
Организована је припремна настава за осмаке који су полагали пријемни испит. Извршена је
анализа успеха и резултата на комбинованом испиту.
Актив је активно учествовао у свим активностима током организације школске славе
Светог Саве,као и на дану науке који је одржан у склопу обележавања дана школе
Организована су ученичка такмичења по предметима на школском нивоу и припрема
и одвођење ученика на општинска, градска и републичка такмичења, где су остварила
значајне резултате.Ученик 8-2 Никола Илић освојио је друго место на општинском и треће
на градском такмичењу из географије,Алекса Стојанов из 7-1 био је други ,Теодора Тадић 71 трећа а Вељко Ђуричић 7-2 такође трећи на општинском из географије,Никола Јовановић
5-2 био је трећи на општинском такмичењу из историје.
Током године, наставници су учествовали у индивидуалном стручном усавршавању, у
зависности од плана стручног усавршавања који су изабрали.
ЗАДУЖЕЊА 2015-2016. ГОДИНЕ
Професор Стојков Јоца: 20 часова у настави, 2 додатна
Професор Јелена Поповић: 20часова у настави, 1 додатна, 1 секција
Професор Станковић Тања: 2 часа у настави
Професор Јелић Александра: 2 часау настави,
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Извештај о раду Стручног већа наставника математике, ТиО и
информатике
Одржано је десет састанака Стручног већа на којима су разматране следеће теме:
-Усклађивање критеријума приликом оцењивања
-Стручно усавршавање
-Израда индивидуалних образовних планова
-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 27.06.2016., присутни наставници су
направили поделу одељења за следећу школску годину: Професори математике- Ружица
Рајковић 81,82,61, 62, 63
Ирена Пердух 62,63,81,82,83, Нина Вукашиновић 54,61 и 73.
Професор информатике Нина Вукашиновић сва одељења од 5. до 8. разреда. Професори
ТИО
Невенка
Стефановић
61,62,63,71,72,73,81,82,83,
Небојша
Дабић
61,62,63,71,72,73,81,82,83, Нови наставници 51,52,53,54.
Наставници су током школске године одслушали стручне и опште семинаре: Ружица
Рајковић – Квалитетна настава I,II,III, и комисија за прегледање завршног испита. Ирена
Пердух_Квалитетна настава I,II,III,и Комисија за прегледање завршног испита. Милица
Видергар – члан окружне комисије на завршном испиту.
Невенка Стефановић одслушала 5 семнара у трајању од 87 сати. Посета дечјем
културном центру - Култура Кубе, посета Сава центру - Сајбер буквар, дежурство на
завршном испиту, три радионице.
Небојша Дабић присуствовао на 6 семинара стручног усавршавања (80 бодова) и 4
конференције (8 бодова), ментор Марији Милетић 6-3 на општинском такмичењу из ТИО
на коме је освојила 3. место и пласирала се на градско такмичење, администратор базе
података за завршни испит.
Што се такмичења тиче, Игор Павловић 83 – на општинском такмичењу из математике
освоио је 1. место,Уна Нешић53 освоила 3. место, Никола Бајић62 освоио 3. место –
ментор професор Ирена Пердух.
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Извештај о раду стручног већа наставника природних наука
Стручно веће чине:
Биологија:Снежана Илијев, Александра Јанковић Радић
Физика:Александар Јелић
Хемија:Биљана Тадић
Током школске 2015/16. године на састанцима Стручног већа природних наука
разговарало се о следећим темама:
-Подела часова у оквиру 40-часовне радне недеље
-Израда планова за школску годину
-Увођење петих разреда у предметну наставу
-Набавка наставних средстава
-Сарадња са осталим стручним већима
-Евиденција ученика за додатну,допунску наставу и слободне активности
-Анализа успеха и владања на крају првог класификационог периода
-Стучно усавршавање,семинари ,тематско планирање
-Евидентирање даровитих и ученика са тешкоћама у учењу
-Реализација школских програма и приредби као и такмичења
-Размена искуста у реализацији наставних садржаја
-Нестандардни часови
- Aнализа остварених резултата на такмичењима,
-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,
Активности Стручног већа које су планиране су реализоване.Одржана су 6 састанка,а по
потреби,наставници су се свакодневно консутовали око појединих тема.То се испоставило
као најбоље решење јер већина колега ради у 2 школе.
Часови додатне и допунске наставе као и слободне активности су држане по плану уз
минималана одступања.
Извршена је анализа опремљености и могућности набавке материјала.
На почетку првог полугодишта направљен је план оптерећености ученика контролним
задацима и тестовима.
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 је присуствовала Биљана Тадић и о томе
обавештавала чланове већа. Стручно веће континуирано је сарађивало и са педагогом,
психологом и директором школе.
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Александра Јанковић Радић :
Форум театар у функцији решавања конфликтних ситуација 20-21.2.2016.(16 бодова)
Ефикасно дисциплиновање приступи и технике 12.12.2015. (8 сати)
Биљана Тадић:
Примена тестова знања у основној и средњој школи (16 сати)
Квалитетна настава (72 бода)

РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА
Резултати су следећи:
Биологија
Градско такмичење
Нешић Уна, 5/2, 2. место

Теодора Тадић,7/1, 2. место

Зарић Матеја , 5/3, 2. место

Војислав Адамовић, 7/2, 2. место

Миленковић Богосав, 5/1 , 2. место

Александар Шћекић , 7/1, 3. место

Вукосављевић Лука , 5/1 , 3. место
Михајло Перовић, 6/1 , 3. Место
Физика
Општинско такмичење
Александар Јањић,7/2, 1. место

Исидора Перишић 6/1, 3. место

Реља Штиглић 6/1, 3. место
Градско такмичење

Игор Павловић, 8/3, 1. место

Игор Павловић, 8/3, 2. место
Александар Јањић,7/2, похвала
Републичко такмичење
Игор Павловић, 8/3, 1. место
Хемија
Општинско такмичење
Теодора Тадић,7/1, 3. место
Игор Павловић, 8/3, 1. место

53

АКТИВНОСТИ И НЕСТАНДАРДНИ ЧАСОВИ
Актив је учестовао у свим активностима у школи, деца су вођена на Фестивал науке, Ноћ
истраживача и Козметичко стваралаштво.
Учествовали смо на Фестивалу науке одржаном поводом Дана школе, где су извођени
разни огледи из хемије, и у пројекту Парк из доба јуре ( биологија ) .
У априлу је одржан нестандардни час из хемије коме су присуствовали ученици 1/1.
Ученици старијих разреда су радили огледе и упознавали их са основним техникама рада
у лабораторији.
ПРЕДЛОГ ПОДЕЛЕ ЗАДУЖЕЊА У НАРЕДНОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ
Наташа Пушкић,наставник физике,редовна настава у одељењима шестог,седмог и осмог
разреда као и часови допунске и додатне наставе
Александра Јанковић Радић,наставник биологије,редовна настава у одељењима шестог и
осмог разреда као и часови додатне наставе
Снежана Илијев,наставник биологије,редовна настава у одељењима петог и седмог
разреда као и часови додатне наставе
Биљана Тадић,наставник хемије,редовна настава у одељењима седмог и осмог разреда као
и часови додатне и допунске наставе
Наставници 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).
Завршни испит ученици су добро урадили.
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.

Извештај Стручног већа уметности и вештина
Стручно веће радило по плану и програму рада стручног веће за 2015/16. годину.
Одржано једанаест састанака чланова стручног већа на којима је разматрана следећа
тематика:
- Анализа годишњег плана рада стручног већа
- Анализа Развојног плана
- Сарадња са колегама; међупредметне компетенције
- Формирање секције ликовне културе; упознавање чланства са задужењима
- Аудиција за чланове хора и формирање хора
- Избор ученика за секцију музичке културе; упознавање чланства са задужењима
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- Припрема певача за наступ на манифестацији поводом обележавања Дечје недеље
- Припрема ликовних радова за обележавање Дечје недеље
- Опремљеност справама и реквизитима
- Увођење ученика 5. разрада у наставу (опрема ученика и хигијена)
- Опрема наставника
- Уређење кабинета
- Обележавање Дечје недеље – наступ хора; изложба ликовних радова ученика
- Конкурси
- Концерти
- Реализација часова и рад у настави
- Огледни час ( сарадња са колегама )
- Припрема и реализација кроса
- Анализа рада у току првог тромесечја школске 2015/16.
- Тематска настава; Огледни часови; корелације
- Рад секције ликовне културе по конкурсима
- Припрема чланова секције музичке културе за наступ на ДЕМУС-у
- Припрема чланова хора за наступ на Светосавској приредби
- Оцењивање ученика
- Стручно усавршавање наставника
- Анализа рада спортских секција
- Анализа рада у току 1. полугодишта и постигнутих резултата на такмичењима
- Такмичења ученика
- Организовање активности поводом дана св.Саве
- Планирање и организација приредбе поводом Дана школе; припреме хора и солиста за
наступ
- Припрема соло певача и малих вокалних састава за наступ на Општинском такмичењу
- Рад секције ликовне културе по конкурсима
- Припреме за такмичење из физичког васпитања
- Предлог уџбеника за школску 2016/17-2018/19. годину
- Задужења чланова стручног већа поводом Дана школе
- Реализација Дана школе ( наступ хора; изложба ликовних радова )
- Градско такмичење соло певача и малих вокалних састава
- Наставна средства
- Изложба поводом Васкрса – конкурси; организовање продајне изложбе поводом Васкрса
- Примедба са састанка Савета родитеља поводом критеријума у оцењивању проф.
музичке културе Светлане Коркановић и наст. ликовне културе Верице Ђурђевић
- Огледни часови
- План надокнаде часова предвиђених за среду 15.06.2016.
- Изложба ликовних радова
- Додела диплома за ученике осмог разреда
- Избор спортисткиње и спортисте генерације
- Пролећни крос; Београдски маратон
- Анализа рада у току протеклог периода
- Подела часова у оквиру стручног већа за наредну чколску годину
- Израда плана и програма за наредну школску годину; израда извештаја
- Избор руководиоца стручног већа.
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- Оцењивање ученика за крај другог полугодишта.
- Избор руководиоца стручног већа.
- Оцењивање ученика за крај другог полугодишта.
Анализом рада у редовној настави констатовали смо да су наставни садржаји реализовани
у складу са наставним планом и програмом:
 међупредметне компетенције-остварене у оквиру редовне наставе;
 формирање хора и секција-ученици успешно наступали на приредбама; конкурсима
и такмичењима;
 припреме ученика за такмичења-ученици постигли запажене разултате;
 учешће ученика на културним и спортским манифестацијама-ученици показали
висок ступањ мотивације.
Чланови стручног већа сарађивали свакодневним разговорима и разменом мишљења на
састанцима стручног већа.
Чланови стручног већа редовно су присуствовали састанцима.
На почетку школске 2015/16. године организовано је свечано отварање реновиране школе.
Тим поводом, стручно веће је узело учешће у свечаној приредби ( хор и секција музичке
културе ) и у свечаном уређењу сале ( секција ликовне културе ).
Исказали смо потребу за наставним средствима. Потешкоће у настави музичке културе
представљају недостатак табле са линијским системом и музицирање на клавирима који су
тотално раштимовани.
Наставници ликовне културе недостају панои за излагање ликовних радова ученика у холу
школе.
Извршено је обилажење ходника од стране психолога школе Наташе Јовановић, наст.
Верице Ђуршевић и гостујуће ликовне уметнице, која је такође извршила одабир слика за
уређење ходника.
Остварили смо међупредметне компетенције и реализовали планиране Огледне часовепреглед:
Огледни час музичке кучлтуре на тему „Српске народне песме и игре“ реализован
21.10.2015. у 51. Корелација са наставом ликовне културе, наст. Верица Ђурђевић
и српског језика ( народне лирске песме; синкретизам ), проф. Мирјана Марковић.
Ученици 7. разреда: Милица Антић 72, Милица Миљковић 72 и Вељко Ђуричић 72 ,
присуствовали часу у улози предавача. Психолог школе, Наташа Јовановић присуствовала
датом часу.
Корелација психолошког приступа и музичке културе: Огледни тематски часови –
Култура као васпитна акција.
Огледни час музичке културе на тему „Српска народна традиција“, реализован
26.11.2015. у 62; корелација наставе музичке културе са наставом српског језика и ликовне
културе.
„Српска народна традиција“, огледни час музичке културе одржан 22.12.2015. у 61;
корелација наставе музичке културе са наставом српског језика и ликовне културе.
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Три огледна часа музичке културе на тему Радост музицирања на инструментима
Орфовог инструментаријума, одржана 10.05.2016. са ученицима IV1 и IV4, 12.05.2016.
са ученицима IV3 и 19.05.2016. са ученицима IV2. У реализацији датих часова учествовали
ученици V2 - у улози предавача ( размена знања ): Давид Ковачевић, Луна Повреновић,
Михајло Радић, Ђорђе Попара и Ивона Стојковић. Очигледна средства су маштовито
израдиле ученице Беба Балтић – Тасић V1 и Нађа Милошевић V1.
Ренеснаса, 13.05.2016. Одржан Огледни час музичке културе са ученицима VII2.
Група ученика из датог одељења ( Милица Антић, Наталија Стојановић, Ања Аврамовоић,
Војислав Адамовић и Вељко Ђуришић ) је израдила визуелна наставна средства (
ренесансни инструментаријум ) и презентовала музичке облике ренесансни
инструментаријум.
Џез музика и мода, 17.05.2016. Одржан Огледни час музичке културе са ученицима VI1.
Ученице Николина Перишић и Кристина Марјановић извеле су балетску кореографију на
основу џез нумере; ученица Софија Рајић је презентирала стилове џез музике; ученице
Лена Благојевић и Бојана Ерцег су израдиле плакат на тему модних трендова прве
половине 20. века и презентирале исто.
Напомена: уместо планираног огледног часа на тему „Српска средњовековна
уметност“, ( заједнички Огледни час са наставницом ликовне културе у 4. разреду;
корелација са разредном наставом и наставом веронауке), одржани часови на тему
Радост музицирања на инструментима Орфовог инструментаријума.
Секције су реализоване по плану и програму рада секција за 2015/16. и евидентиране у
Дневнику рада секција.
Изборна настава реализована по плану; часови су евидентирани у Дневницима рада у
редовној настави.
Преглед реализованих културних и спортских манифестација
Свечано отварање школе:
Приредба поводом свечаног отварања школе одржана 01.09.2015. у свечаној сали школе.
У присуству Градоначелника Господина Синише Малог, наступало четрнаест чланова
хора ( ученика млађих и старијих разреда ) и вокални солисти ( Нађа Поточник 4 2, Вања
Буквић 44, Јулија Рајковић 62 и Маша Обрадовић 63 ).
Обележавање Дечје недеље
Музичка култура: проф. музичке културе, Светлана Коркановић наступала са хором
на приредби, одржаној ( 07.10.2015.) у свечаној сали школе у сарадњи са наставницом
разредне наставе, Зорицом Сандић. Репертоар је обухватио интерпретацију изворне
народне
песме
и
дечје
забавне
песме.
Ликовна култура: у холу школе постављена је тематска изложба ликовних радова
ученика 5. разреда под називом „Линије у природи“.
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Дан св.Саве
Хор и секција музичке културе интерпретирали пет песама пригодне тематике.
Секција ликовне културе естетски уредила свечану салу и хол школе.
Спортска секција организовала турнир у знак сећања на преминулу колегиницу Мирјану
Тришић.
Дан школе
Група хорских певача ( Анђела Ђорђић V2, Ивона Стојковић V2, Маша Обрадовић VI3,
Беба Балтић-Тасић V1 и ученица Вања Буквић IV4 ) остварила je запажен наступ на
приредби за ученике млађих разрда, одржаној 21.05.2016. поводом прославе Дана школе.
Репертоар је обухватио песму Варај Данке, одломак из VII руковети Стевана Стојановића
Мокрањца и Химну школе „Иван Горан Ковачић.“
У оквиру прославе Дана школе одржан је час сликања једним потезом, где су били
присутни заинтересовани наставници и ученици.
Поводом Дана школе постављена изложба дечјих ликовних радова на тему „Пролеће.“
Наст. ликовне културе: Верица Ђурђевић.
Ускршњи празници
Поводом Васкрса, наставница ликовне културе је на стакленим вратима свечане сале
школе поставила изложбу на тему „Цртежи васкршњих јаја“, због тога што у холу школе
још увек нису постављени панои.
Пролећни крос; Београдски маратон
Пролећни крос је ( почетком маја ) организован за ученике од првог до четветог разреда.
Додељене дипломе – ученицима ( прва два места за дечаке и прва два места за девојчице )
за свако одељење.
Београдски маратон: учествовало више ученика ( Ања Аврамовић VII2, Данило
Даниловић VII2, и Војислав Адамовић VII2 ).
Проф. физичког васпитања марко анић и Синиша Борковић
Концерти
У оквиру пројекта „Вредне, златне руке дарују нам звуке“ ( 21.10.2015.) у свечаној сали
школе одржана два мини концерта ученика МШ „Владимир Ђорђевић“( за ученике 1. и
2. разреда ). Организатор: проф. музичке културе Светлана Коркановић у сарадњи са
проф. виолине Мирославом Босанцем.
Изложбе
Продајна изложба „Новогодишњи базар“ реализована 29.12.2016.
Поводом дана школе постављена изложба дечјих ликовних радова на тему „Пролеће“.
Изложба радова по конкурсу „Најлепше осликано Васкршње јаје“.
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Напомена: Поводом Васкрса, наставница ликовне културе је на стакленим вратима
свечане сале школе поставила изложбу на тему „Цртежи васкршњих јаја“, због тога што у
холу школе још увек нису постављени панои.
Конкурси и такмичења
Ликивна култура
Рад по конкурсу ликовних радова на тему „Тајна лепе старости“награђен: ученица Нађа
Милошевић
51
освојила
је
1.
место
на
Општини.
Ученица Луна Повреновић V2, освојила 3. место на Општинском такмичењу под називом
„Балови
и
хаљине
у
Србији
почетком
20.
века.
Учешће на конкурс ликовних радова – карикатура „Мали Пјер.“
Радови по конкурсу „Најлепше осликано Васкршње јаје.“
Музичка култура
Школско такмичење соло певача и малих вокалних састава ДЕМУС, одржано 25.12.2015.
Наступало
једанаест
ученика:
Андријана Ђерић II3, Љубица Булатовић IV3, дует Миа Брдар IV3 и Ана Николић IV3,
Вања Буквић IV4, дует Анђела Ђорђић V2 и Милица Живановић V2, Реља Живковић V3,
Милица Ђоковић V4, Маша Обрадовић VI4, Ивана Сандић VIII3. Сви ученици, осим
Андријане Ђерић II3, наступаће почетком другог полугодишта на Општинском такмичењу
ДЕМУС.
Општинско такмичење соло певача и малих вокалних састава ДЕМУС, одржано је
02.03.2016. у ОМШ „Владимир Ђорђевић“. Наступало је осам ученика. Ученице Вања
Буквић IV4 и Маша Обрадовић VI3 нису наступале на датом такмичењу.
Преглед освојених награда на Општинском такмичењу:
Андрија Лазић V2
I награда
Данило Трпковић V3
I награда
Милица Ђоковић V4
I награда
Љубица Булатовић IV3
II награда
Анђела Ђорђић V2
II награда
Милица Живановић V2
II награда
Реља Живковић V3
III награда
Ивана Сандић VIII3
III награда
Милица ЂоковићV4
III награда
Градско такмичење соло певача и малих вокалних састава ДЕМУС, одржано је
17.03.2016.
Наступали су ученици:
Андрија Лазић V2 – 1. место
Дует Милица Ђоковић V4 и Данило Трпковић V3 - похвала
Преглед реализованих спортских такмичења
Наши ученици ( репрезентација 5. и 6. разреда ) учествовала је на Општинском такмичењу
у одбојци, одржаном 13.10.2015. у ОШ „Вељко Дугошевић“. Остварили смо једну победу
и један пораз.
59

Наши ученици – дечаци ( репрезентација ) учествовала је на Општинском такмичењу у
одбојци, одржаном 14.10.2015. у ОШ „Вељко Дугошевић“. Остварили смо једну победу и
један пораз.
Наши ученици 7. и 8. разреда ( репрезентација – девојчице ) учествовала је на
Општинском такмичењу у одбојци, одржаном 15.10.2015. у ОШ „Вељко Дугошевић“. У
првом колу смо изгубили од екипе која је освојила прво место.
Наши ученици 7. и 8. разреда ( репрезентација – дечаци ) учествовали су на Општинском
такмичењу у одбојци, одржаном 16.10.2015. у ОШ „Вељко Дугошевић“. У првом колу
смо изгубили од домаћина.
Наши ученици су показали добар однос према спорту, на такмичењу су се показали
одлично, а резултати су добри јер друге школе су дошле са екипом коју сачињавају
чланови клубова.
Учествовавали на такмичањима - мали фудбал: девојчице V и VII разреда; дечаци VII и V
разреда; девојчице VI и VIII разреда; дечаци VI и VIII разреда;
одбојка: девојчице V и VII разреда; дечаци V и VII разреда; девојчице VI и VIII разреда;
дечаци VI и VIII разреда.
Општинско такмичење у рукомету: освојено I место - девојчице VII и VIII разред, III
место - дечаци V и VI разред и
III место - дечаци VII и VIII разред.
Општинско такмичење у кошарци: освојено III место - дечаци 5.и 6. разреда; освојено III
место дечаци 7. и 8 .разреда. Припреме смо обавили на часовима секције и часовима које
смо организовали током распуста.
Стручно усавршавање професора:
Проф. музичке културе Светлана Коркановић похађала семинар на тему „Улога
такмичења у музичком развоју детета“ , ( 16 бодова )
Семинар је обухватио следеће теме:
Такмичења ученика; Сврха такмичења; Утицај на развој детета; Однос професор –
ученик – родитељ; Наша искуства; Мишљење о такмичењима; Која такмичења су
корисна; Врсте такмичења; Приступ педагога; Однос програма и такмичења;
Домаћа и међународна такмичења.
Проф. музичке културе Светлана Коркановић похађала семинар на тему „Музичке игре
као део одрастања и учења“ ( 8 бодова )
Семинар је обухватио следеће теме:
Музичка стимулација ( пантомима ); Значај ритма ( игре на столу ); Значај мелодије;
Музичко описмењавање.
Планирани семинари за школску 2016/17:
Музичка култура
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У току школске 2016/17. године, проф. музичке културе је планирао похађање семинара за
наставнике музичке културе из Каталога програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника, Завода за унапређивање образовања и
васпитања Републике Србије.
 Музичка култура као подстицај учењу, психомоторном развоју и социјализацији
Удружење за промоцију, усавршавање и развој образовања „Нови Логос“, Београд
715 К1
дана: 1 бодова: 8


Велике годишњице – К.Ф.Е. Бах ( 1714-1788), први великан модерног клавира
(поводом 300 година од рођења )
Земун, Арт клуб, Земун
719 К1
дана:1 бодова: 8
 Медијска презентација музике у едукативном процесу
Удружење музичких и балетских педагога Србије, Београд
729 К1
дана:2 бодова: 16
 Народна игра – примена народне игре у образовно – васпитним установама
Удружење музичких и балетских педагога Србије, Београд
734 К1 дана:2 бодова: 16


Примена музике у постизању веће ефикасности наставе и подстицања веће сазнајне
моћи ученика
Удружење за промоцију, усабршавање и развој образовања „Нови Логос“, Београд
741 К1 дана: 1 бодова: 8
 Савремене методе учења музике у различитим развојним фазама детета
Удружење музичке уметности, Београд
745 К1 дана: 2 бодова: 16
 Српска музика 19. века у настави музике у општеобразовним и музичким школама
Универзитет у Нвом Саду Академија уметности, Нови Сад
748 К1 дана: 2 бодова: 8


Методски поступци при обради ритмичког градива у основној и средњој музичкој
школи
Удружење музичких и балетски педагога Србије, Београд
758 К2 дана: 1 бодова: 8
 Улога такмичења у музичком развоју ученика
Удружење музичких и балетских педагога Србије, Београд
778 К3 дана:
дана: 2 бодова: 16
Ликовна култура:
 Креативни приступ настави ликовне културе у складу са образовним стандардима
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Едукација за 21. век, Београд
858 К1 дана:1 бодова: 8


Папирна чаролија
Форум боградских основних школа, Београд
868 К1 дана:2 бодова: 12



Савремени методички приступ дечјем ликовном стваралаштву
Удружење „Пријатељи деце општине Нови Београд“
879 К1 дана: 2 бодова: 16



Савремени уџбеник и приручник ликовне културе ( дидактичко – методички
аспекти )
Удружење за подршку и развој стваралаштва Креатива, Београд, Београд
880 К1 дана: 1 бодова: 8
Физичко васпитање: у току августа 2016. треба да се одржи Семинар о прављењу
годишњег плана и програма, у организацији Српског савеза професора физичког
васпитања. Професори физичког васпитања ће накнадно доставити свој план стручног
усавршавања за школску 2016/17.
Планирани Огледни часови за школску 2016/17.
Музичка култура
Октобар:
 Народна ношња, изворне песме и народни обичаји из Србије
Разред: пети - један час
Корелација: ликовна култура, српски језик и физичко васпитање
Фебруар:
 Изворне песме инспирисане биљкама; биљке као лек
Разред: седми - један час
Корелација: ликовна култура, биологија и српски језик
Април:
 Народни музички инструменти са подручја Србије
Разред: седми - један час
Корелација: ликовна култура и српски језик

Мај:


Радост музицирања – Огледни часови музичке кутуре у четвртом разреду ( два
часа )
Корелација: ликовна култура и физичко васпитање
Радост музицирања – Огледни часови музичке кутуре у четвртом разреду ( два
часа )
Корелација: ликовна култура и физичко васпитање
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Ликовна култура
У сарадњи са проф. музичке културе планирани Огледни часови:
Октобар:
 Народна ношња, изворне песме и народни обичаји из Србије
Разред: пети - један час
Корелација: музичка култура, српски језик и физичко васпитање
Април:
 Народни музички инструменти са подручја Србије – израда музичких
инструмената
Разред: седми - један час
Корелација: музичка култура и српски језик

Физичко васпитање
Октобар:
 Народна ношња, народни обичаји, изворне песме и игре из Србије
Разред: пети - један час
Корелација: музичка култура, српски језик и ликовна
Април:
 Народни музички инструменти и народне игре са подручја Србије
Разред: седми - један час
Корелација: музичка култура, ликовна култура и српски језик

Мај:


Радост музицирања и игре – Огледни чаови у четвртом разреду ( два часа )
Корелација: музичка култура и ликовна култура
Радост музицирања и игре – Огледни часови у четвртом разреду ( два часа )
Корелација: музичка култура и ликовна култура

Наставна средстава која нам надостају:







Комплет инструмената Орфовог инструментарија; такође је потребно добро
наштимовати клавире у кабинету и у свечаној сали школе.
Практикабли за наступ хора у свечаној сали; пулт за ноте ( пет комада ).
Компјутер и тв екран за наставу ликовне и музичке културе.
Панои у школском холу.
Лопте за све спортове; одскочна даска.
Опрема за професоре физичког васпитања – патике и тренерке ( марке Fila ).
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3.6 Извештаји о раду одељењских већа
Извештај Одељењских већа 1. разреда
Руководилац Одељенског већа првог разреда: Свјетлана Ненадић.
Одељенско веће 1.разреда чине следећи чланови:
1.Биљана Антонијевић
2.Свјетлана Ненадић
3.Мира Симић
4.Душица Мрдак
Током школске године чланови су се редовно састајали. Одржано је укупно 11 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.
У првом разреду има 120 ученика.Сви су радили,трудили се и напредовали у складу са
својим могућностима.Наставни садржаји су у потпуности реализовани.Часови допунске
наставе су се редовно одржавали и похађали су их ученици којима је потребна додатна
подршка у раду и учењу.
Успех и владање по одељењима

Српски језик
Почетно читање и писање
1.-1
30 ученика

Преписује
речи
и
реченице од
научених
слова
Не преписује
речи
и
/
реченице
Пише
по 24 ученика
диктату
реченице од
научених

1.-2
30 ученика

1.-3
30 ученика

1.-4
30 ученика

Укупно
120
ученика

-

-

-

-

23 ученика

18 ученика

24 ученика

89 ученика

64

слова
Пише
по
диктату
реченице са
грешкама
Пише
по
диктату речи
- Не пише по
диктату
Чита

5 ученика

6 ученика

11 ученика

6 ученика

28 ученика

1 ученик

1 ученик

-

-

2 ученика

/

-

1 ученик

-

1 ученик

26 ученика

27 ученика

23 ученика

27 ученика

2 ученика
1 ученик

6 ученика
-

2 ученика
1 ученик

103
ученика
12 ученика
4 ученика

-

1 ученик

-

1 ученик

Шчитава
2 ученика
- Чита слово 2 ученика
по
слово
везујући
у
реч
Чита слово
/
по слово уз
помоћ
Математика
- Сабира и
одузима до
100
без
прелаза
преко
десетице
Сабира
и
одузима
до100 без
прелаза
преко
десетице са
грешкама
Решава
текстуалне
задатке
самостално
Решава
текстуалне
задатке уз
помоћ
наставника
- Не решава

1.-1
25 ученика

1.-2
22 ученика

1.-3
21 ученик

1.-4
24 ученика

Укупно
92 ученика

5 ученика

8 ученика

21 ученик

6 ученика

40 ученика

25 ученика

21 ученик

22 ученика

24 ученика

92 ученика

4 ученика

8 ученика

7 ученика

5 ученика

24 ученика

1 ученик

1 ученик

1 ученик

1 ученик

4 ученика
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текстуалне
задатке
Из области уметности , физичког васпитања и света око нас , сви ученици су напредовали
и постигли максимум у оквиру својих могућности.
Сви ученици имају примерно владање.
Реализоване су следеће активности:
1.полугодиште
-01.9.2015. године са ученицима петог разреда реализована је приредба поводом Свечаног
пријем првака
-17.9.2016.године - час физичког васпитања одржан у сарадњи са Одбојкашким клубом
„Железничар“, присуствовали ученици 1.-1
- 29.9.2016.године час- физичког васпитања одржан у сарадњи са КК
„Звездара“,присуствовали ученици првог разреда
-07.10.2015. године –Свечани пријем првака у Пријатеље деце Звездаре,програм
припремиле учитељице Зорица Сандић и Ивана Томићевић са ученицима од 2.-4.разреда
-14.10.2015. године ученици слушали концерт музичке школе „Владимир Ђорђевић“
-21.10.2015.године сусрет са дечијим писцем Слободаном Станишићем
-27. и 28. 10. 2015. посета учитеља из српских школа у Мађарској,одржани угледни часови
за њих
-04.11.2015.године ученици гледали представу „Чаробно кресиво“ у извођењу Пан театра
-17.11.2015.године –Свечани пријем ученика 1.-1 у библиотеку Вук Караџић.сусрет са
дечијим писцем Јасминком Петровић
-18.11.2015.године –Свечани пријем ученика 1.-2 у библиотеку Вук Караџић.сусрет са
дечијим писцем Јасминком Петровић
-19.11.2015.године –Свечани пријем ученика 1.-3 у библиотеку Вук Караџић.сусрет са
дечијим писцем Јасминком Петровић
-20.11.2015.године –Свечани пријем ученика 1.-4 у библиотеку Вук Караџић.сусрет са
дечијим писцем Јасминком Петровић
-25.11.2015.године ученици гледали представу '' Звездан ’’ у извођењу деце из наше школе
– Школа глуме
-26.11.2015. – Предавање саобраћајне полиције „Безбедност деце у саобраћају“
-23.12.2015.-ученици 1.-2 посетили ШЦ „Ушће“ и учествовали у радионици „Школа за
Деда Мраза“
-24.12.2015.године – Новогодишња приредба ученика 1.-3
-25.12.2015. – Тематско планирање
„У сусрет Новој години“,рад по центрима
интересовања-примена наученог на семинару у 1.-1 и 1.-2 ,1.-3 и 1.-4 тематска настава
-25.12.2015.године- Новогодишња приредба ученика 1.-4
-28.12.2015. – Новогодишња приредба ученика 1.-1 „Деда Мраз у царству бајки“,за
родитеље
-28.12.2015.године- Новогодишња приредба ученика 1.-2
-29.12.2015. – Новогодишња приредба „Деда Мраз у царству бајки“,за предшколце
-29.12.2015. – Новогодишњи базар
-14. 1.2016. – Учешће наших ученика на Тргу бајки
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-20.1.2016. Тематско планирање – Школска слава Свети Сава
-27.1.2016. –ученици првог разреда учествоваће на приредби поводом Школске славе
Светог Саве
-28.1.2015. Посетили УК „ Вук Караџић“ и гледали представу „Мала сирена“ у извођењу
позоришта Бошко Буха
Ученици 1.-1 учествовали су и на ликовним конкурсима:
-„Моја породица“ у оквиру Дечије недеље
-„Пиши Деда Мразу“
-„Мој пријатељ ватрогасац“
2.полугодиште
-24.2.2016. угледни час из ликовне културе у 1.-1 – „Правимо цветић за маму”
-02.3.2016.године –школско такмичење рецитатора ,учествовали ученици првог разреда
-15.3.2016.године –спорски дан поводом обележавања Дана школе
-16.3.2016. – Предавање o штедњи
-18.3.2016.-посетили Фестивал науке који су организовали ученици од 3.-8. Разреда
поводом Дана школе
-21.03.2016. -Учешће наших ученика у приредби поводом Дана школе
-23.3.2016. године „Правимо шешире за Шеширијаду“,угледни час,радионица из ликовне
културе у 1.-1
-25.03.2016. – Ученици 1.-1 и 1.-2 посетили Београдску филхармонију и слушали концерт
–Музика из филма о Хари Потеру
-28.3.2016. сарадњи са професорком хемије Биљом Тадић реализован угледни час за
ученике 1.-1
-28.3.2016. Ученици 1.-4 посетили Београдску филхармонију и слушали концерт –
Музика из филма о Хари Потеру
-31.3.2016. Ученици 1.-3 посетили Београдску филхармонију и слушали концерт –
Музика из филма о Хари Потеру
-01.4.2016. –учествовали на „Шеширијади“поводом 1.априла –Дана шале
-26.4.2016.-Ускршњи базар
Ученици 1.разреда учествовали су и на ликовним конкурсима:
„Моја породица“ и „Моја учитељица“ ,похваљени су
Ученици 1.-1 учествовали су и на ликовно – литерарном конкурсу:
„Мој буквар“и „Витезово пролеће“,ликовни конкурс –две ученице награђене Леа Марић
1.-1 и Лара Николић 1.-1
-такмичењу за читалачку значку учествовали су ученици првог разреда (1.местоВукашин
Срдић,Андрија Булатовић,Јована Чамагић и ),
-Крос РТС-а
-20.5.2016. Предавање „Успорите поред школе“,у организацији „Паркинг сервиса“
-19.5.2016. Посета УК „Вук Караџић“ позоришна представа „ Звездарски витез“ у
извођењу позоришта „Бошко Буха“
-24.5.2016. Предавање „Здрава храна-здрав живот“-у реализацији родитеља предавача
(Саша Плећевић-I/4)
-27.5.2016.обележен Међународни дан игре ,у сарадњи са професором Синишом Борковић
организовано такмичење у надвлачењу конопца
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-31.5.2016. у 1.-1 реализован тематски дан,рад по центрима интересовања , тема „Ја када
порастем“
-05.60.2016.године ученици 1.-1 учествовали на 1.смотри „Чаролија рециклаже помаже
природи“,похваљени
-од 06.6 до 10.6.2016. реализоване су одељењске приредбе за крај школске године
-13.6.2016. Позоришна представа „Ћирине авантуре“у извођењу ученика-полазника
Школе глуме
У току школске године ученици 1.разреда учествовали и у хуманиратним акцијама:
-прикупљање школског прибора за социјално најугроженије ученике
-прикупљање одеће и хране за мигранте
-„Чеп у џеп”
-„Један пакетић много љубави”,новогодишњи пакетићи за социјално најугроженије
ученике

Извештај о раду Одељењских већа 2. разреда
Чланови:
1.Биљана Јовић
2.Сузана Тубић
3.Слађана Савовић
4.Марија Митровић
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ СТРУЧНОГ АКТИВА 4. РАЗРЕДА
Активности
Датум
Свечано отварање школе – приредба
1.9.2015.
Одбојкашки и кошаркашки клуб „Железничар“ – час физичког
19.9.2015.
васпитања
Хуманитарна акција прикупљања школског прибора за од 28.9.2015. до
социјално најугроженије ученике
2.10.2015.
Хуманитарна акција прикупљања одеће за мигранте
до 2.10.2015.
Дечија недеља
7.10.2015.
Спортски дан
9.10.2015.
Сусрет са песником Слободаном Станишићем
21.10.2015.
Посета позоришту у ДКЦ-у , представа ,,Породица Кременко,, 27.10.2015.
Предавање о штедњи
4.11.2015.
од
12.
до
Хуманитарна акција прикупљања одеће за мигранте
16.11.2015
Посета Етнографском музеју
09.2015.
,,Царев заточник“- позоришна представа ученика 2. разреда
24.05.2016.
Акција „Један пакетић, много љубави“(прикупљање слаткиша, од 16. до 21.
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школског прибора и играчака)
Ликовна радионица- У сусрет Новој години (сарадња породице
и школе)
Новогодишњи базар
Одељенске Новогодишње приредбе
Манифестација „Трг бајки“
Школско математичко такмичење, дежурство
Свети Сава – приредба
Школско такмичење рецитатора
Математичко такмичење„Мислиша“,учесник
Фестивал плеса
Дан школе-приредба,организатори и учесници
„Шеширијада“поводом 1.априла –Дана шале
Ускршњи базар
Спортски дан-обележавање Међународног дана игре
Представа „Том Сојер и ђавоља посла”,позориште Бошко Буха
Одељенске приредбе за крај 2.разреда
Хуманитарна акција „Чеп у џеп“

децембра 2015.
12.2015.
29.12.2015.
12.2015.
14.1.2016.
22.1.2016.
27.1.2016.
2.3.2016.
10.3.2016.
31.5.2016.
21.3.2016.
1.4.2016.
26.4.2016.
27.5.2016.
7.6.2016.
6.2016.
од 23.9.2015.
јуна 2016.

Посета Ботаничкој башти
5. 2016.
Угледни час
Посета часовима од стране наставника запослених у
28.10.2015.
Мађарским школама
Угледни час
Посета часу ликовне културе од стране Европског
17.9.2016.
инспектората у оквиру SICI – радионица са темом: ''Лидерство
наставника''
Сарадња са школским листом
Текстови за сајт школе

Такмичења:
Мислиша:
Похваљени – Пралица Андрија 2/2 и Мејухас Леон 2/3
Литерарни рад:
2. место Нађа Савић 2/2 на Општинском литерарном конкурсу
''Балови и балске хаљине у Србији почетком 20. Века
Ликовни рад:
2. место Лада Благојевић 2/3
Похваљен Лука Баштанин 2/1
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до

Литерарни рад:
3. место Душан Марковић 2/1
''Тајне лепе старости''

Извештај о раду Одељењских већа 3. разреда
Чланови:
1. Лазар Марковић
2. Биљана Табаш
3. Олгица Вукадиновић
4. Невена Петровић
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ СТРУЧНОГ АКТИВА 3. РАЗРЕДА
АКТИВНОСТИ
Свечано отварање школе – приредба, учесник
Приредба за прваке, учесник
Угледни час из природе и друштва(просветни инспектори из
Инспектората ЕУ за вредновање квалитета рада школе)
Одбојкашки клуб „Железничар“ – час физичког васпитања
Хуманитарна акција прикупљања школског прибора за социјално
најугроженије ученике
Хуманитарна акција прикупљања одеће за мигранте
Хуманитарна акција Чеп у џеп
Пријем првака у Пријатеље деце –приредба
Дечија недеља(спортски дан)
Такмичење – шах
Сусрет са песником Слободаном Станишићем
Посета позоришту у ДКЦ-у, представа „Породица Кременко“
Угледни час из српског језика
(учитељи запослени у српским школама у Мађарској)
Заштита од пожара – предавање (ватрогасци ДВД „Звездара“)
Противпожарна заштита - обука
Представа школе глуме „Звездан“- ученици 3. разреда
Акција „Један пакетић, много љубави“(прикупљање слаткиша,
школског прибора и играчака)
Презентације уџбеника ИК „Бигз“
Новогодишњи базар
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ДАТУМ
1.9.2015.
1.9.2015.
17.9.2015.
18.9.2015.
од 28.9.2015. до
2.10.2015.
до 2.10.2015.
током школске
године
7.10.2015.
9.10.2015.
13.10.2015.
21.10.2015.
27.10.2015.
28.10.2015.
2.11.2015.
5.11.2015.
5.11.2015.
од 16. до 21.
децембра 2015.
28.12.2015.
29.12.2015.

Манифестација „Трг бајки“
Презентација уџбеника ИК „Креативни центар“
Школско такмичење из математике
Тематско планирање „Личности из прошлости“
Приредба поводом Светог Саве
Позоришна представа “Мала сирена“(Културни центар „Вук Караџић“,
позориште „Бошко Буха“)
Прилози за сајт школе
Презентације уџбеника ИК „Klett“
Општинско такмичење из математике
Школско такмичење рецитатора
Презентација уџбеника ИК „Едука“ – учешће на презентацији,
дискусији и анализи уџбеника
Презентација уџбеника ИК „Нова школа“
Математичко такмичење
„ Мислиша“
Спортски дан
Фестивал науке
Приредба поводом Дана школе
Час српског језика(библиотека) – радионица „Читај, обогати себе!“,
тема „Деца читају српску историју“(16 књига Слободана Станишића о
знаменитин историјским личностима) –представљање и препричавање
књига
Маскенбал-Шеширијада
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију-докторска
дисертација „Утицај визуо-просторне радне меморије на усвајање
математичких вештина код деце са тешкоћама у учењу математике“,
стручни сарадник и учесник
Пробни испит из математике
Студенти ФАСПЕР-а-тест АКАДИА за дијагностиковање сметњи у
учењу
Ускршњи базар
Крос РТС-а „Кроз Србију“
Предавање „Шта знаш о саобраћају“
Школско такмичење „Шта знаш о саобраћају“
Спортски дан-обележавање Међународног дана игре (надвлачење
конопца)
Спортске игре младих(„између две ватре“)
Позоришна представа „Звездарски витез“- позориште“ Бошко Буха“
Обука запослених о безбедности и здрављу на раду
Представа школе глуме “Ћирине авантуре „
- ученици 3. разреда
Истраживање-прихваћеност савремених драмских бајки ученика нижих
разреда, објављивање чланка у часопису Иновације у настави
Приредба за крај трећег разреда, организатор, учесник
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14.1.2016.
22.1.2016.
22.1.2016.
последња недеља
јануара
27.1.2016.
28.1.2016.
прво полугодиште
30.1.2016.
27.2.2016.
2.3.2016.
8.3.2016.
9.3.2016.
10.3.2016.
17.3.2016.
18.3.2016.
21.3.2016.
30.3.2016.
1.4.2016.
од априла до краја
школске године
15.4.2016.
21.4.2016.
26.4.2016.
мај 2016.
18.5.2016.
27.5.2016.
27.5.2016.
3.6.2016.
8.6.2016.
8.6.2016.
13.6.2016.
13.6.2016.
14.6.2016.

Школски лист
Прилози за сајт школе

током године
друго полугодиште

Остале активности које сте реализовали током школске године:
- Учествовање на разним конкурсима:
1.Ликовно-литерарни конкурс „Тајна лепе старости“
2. Ликовни конкурс „Моја породица
3. Ликовно-литерарниконкурс „Балови и балскехаљине у Србији почетком 20. века“
4.Ликовно-литерарни конкурс „Mој пријатељ ватрогасац“
5. Акција за децу „Пиши Деда Мразу“ – ликовно–литерарни конкурс
6. Ликовно-литерарни конкурс „Причала ми моја бака некада је то било овако... “
7. Ликовно-литерарни конкурс:
1.Мој учитељ/учитељица
2.Први сусрет са учитељицом/учитељем
3.На часу мог учитеља/учитељице
8. Ликовно-литерарни конкурс „У књигама станују јунаци“
9. Ђачка песничка суретања
Такмичења
 Математика
Школско:
1. место: Дуња Ћујић III-2, Миленко Вукшић III-1
2. место: Маша Станковић III-2, Лазар Обрадовић III-3, Јован Ковачевић III-1
3. место: Марко Нешић III-3, Ники Николић III-3, Николина Николић III-3, Јана
Живковић III-3, Уна Ђурица III-1, Мартин Стојановић III-1, Вук Вујовић III-4,
Тија Славковић III-4
Општинско:
1. место: Миленко Вукшић III-1
2. место: Јован Ковачевић III-1
Мислиша:
3. место Лука Топаловић
Похваљени : Димитрије Миљковић III-1, Урош Такасковић III-2, Марко Нешић III-3,
Јована Илић III-4


Српски језик
Рецитовање (школско): Лена Видић III-4 (1. место)
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Рецитовање (општинско): Лена Видић III-4



Шах (школско):
1. место: Марко Нешић III-3, Аница Шобот III-3;
2. место: Вера Симовић III-3;
3. место: Бојан Булић III-1;
4. место Михаило Рајковић III-2;



Школско такмичење „Шта знаш о саобраћају”:
1. место: екипа одељења III-3



Општинско такмичење – 3. квиз знања „ Безбедност деце у саобраћају”:
2. место: екипа одељења III-3

-

Извештај о раду Одељенских већа 4. разреда
Име и презиме председника стручног већа:
Ивана Томићевић

Чланови стручног већа:
1. Ивана Томићевић

Бр. планираних
састанака за I
полугодиште школске
2015/16. год.

2. Зорица Сандић

5

3. Јелена Танасијевић
4. Драгана Аничић
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Бр. одржаних
састанака за II
полугодиште
школске 2015/16
год.
5

Планиране активности према
годишњем плану рада
Приредбе
Базари
Хуманитарне акције
Спортске активности
Посете позоришту
Такмичења
Рад у тимовима
Настава у природи

Реализоване активности (кратак опис)
Реализовано
Реализовано
Реализовано
Реализовано
Реализовано
Реализовано
Реализовано
Није реализовано

Разлози одступањаод плана:
Настава у природи није реализована.

Назив такмичења
/предмет
математика

Име и презиме ученика

Филип Вијовић
Милица Кукањац
Филип Милановић
Алекса бранковић
Никола Барић

Ниво/пласман
школско

општинско

градско

1.
1.
1.
1.
1.

1.

3.

Најважнији закључци већа у школској 2015/16. години:_
1. Веће је одлично сарађивало.
2. Састанци су се редовно одржавали.
3.
4.

Предлози за унапређење рада Већа:

/
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Републичко

Коментари
На који начин је Стручно веће сарађивало?

Састанци, разговори, мејлови...

Динамика окупљања /начин рада, подела
дужности, запажања/

Једном месечно састанци, свакодневно договор
о текућим питањима.

Редовност долазака свих чланова већа на
састанке

Сви су били присутни.

*Предлози за унапређење рада школе:
/

*Наставни материјал, дидактичка средства и стручна литература која недостаје:
/

Извештај о раду Одељењских већа 5. разреда
У току школске 2015/2016. године одржано је пет (5) седница Одељењских већа
петог 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, као и похвале и награде за такмичаре.
План и програм Одељењских већа у потпуности је реализован.
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Извештај о раду Одељењских већа 6. разреда
Одељењско веће шестог разреда, током школске 2015/16. године, реализовало је следеће
активности предвиђене планом рада одељењског већа:
Реализована активност-кратак опис
Реализатори
Време
реализације
Упознавање Одељењског већа са новодошлим Одељењске
септембар
ученицима
старешине
Усвајање плана и програма Одељењског већа
Одељењске
септембар
старешине
Усвајање распореда свих облика писаних Одељењске
септембар
провера знања ученика
старешине,предметни
наставници
Одржавање родитељских састанака
Одељењске
септембар
старешине
Ангажовање
ученика
у
активностима Одељењске
током године
организација Дечијег савеза и Црвеног крста
старешине
Евидентирање
ученика
по
изборним Одељењске
септембар
предметима
старешине
Евидентирање ученика за допунску,додатну Предметни
наставу и слободне активности
наставници
Успех и владање ученика на крају првог Одељењско веће
октобар,новембар
класификационог периода
Реализација часова редовне наставе и Одељењско веће
октобар,
ваннаставних активности
новембар
Помоћ ученицима који заостају у учењу и Одељењско веће
октобар,
имају проблеме у понашању
новембар
Идентификација надарених ученика и мере за Одељењско веће
октобар,
њихову афирмацију
новембар
Успех и владање ученика на крају Одељењско веће
јануар
полугодишта
Припреме за реализацију школске славе
Одељењске
децембар,јануар
старешине
Учешће и постигнути резултати на свим Одељењске
март,април
нивоима такмичења
старешине,предметни
наставници
Успех и владање ученика на крају трећег Одељењско веће
април
класификационог периода
Успех и владање ученика на крају другог Одељењско веће
јуни
полугодишта,награде и сведочанства
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Извештај Одељењских већа 6/1, 6/2 и 6/3 одељења

Генерација ученика шестог разреда на крају школске 2015-2016.године има 80
ученика и сви су са позитивним успехом и примерним владањем завршили шести
разред.Одличних је 47,врлодобрих 30 и 3 ученика је са добрим успехом .Похваљени су сви
одлични ученици посебно њих 23 са свим петицама.Просечне оцене одељења су -6-1-4.34,
6-2-4.45 и 6-3-4.49.
У току школске 2015/2016. 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
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,новогодишњи и ускршњи базар.Ученици 6-1 су учествовали на оба
базара и гледали представу Тинејџ клуб,заједно са ученицима 6-3 који су гледали и
представу 39 степеница.Ученици 6-2 гледали су у биоскопу филмове Књига о џунгли и
Зоотропија,посетили су и сајам књига Савамала Book Fest.
Ученици 6. разреда су учествовали на школским такмичењима из свих предмета и
постизали резултате на општинским и градским такмичењима.Михајло Перовић 6-1 –
треће место на Градском такмичењу из биологије,Исидора Перовић 6-1-треће место на
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Општинском такмичењу из физике. Никола Бајић 6-2 треће место на Општинском
такмичењу из математике. Реља Штиглић 6-3 треће место на Општинском такмичењу из
физике, Марија Милетић 6-3 треће место на Општинском такмичењу из техничког.
Одељењске старешине и ученици 6. разреда учествовали су у хуманитарној акцији у
Дечјој недељи („Деца деци“) и хуманитарној акцији за помоћ деци мигрантима.
Излет је планиран, али није изведен због законских немогућности.

Извештај о раду Одељењских већа 7. разреда
У школској 2015/2016. години одржано је шест (6) седница Одељењског већа 7/1 и
7/3 разреда и седам (7) седница Одељењског већа 7/2 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 7. разреда учествовали су у хуманитарној акцији
у Дечјој недељи („Деца деци“), а током школске године и у хуманитарној акцији „Чеп у
џеп“. Ученици 7/2 који похађају додатну наставу из биологије су са наставницом
Александром Јанковић Радић посетили „Ноћ истраживача“ 25.09.2015. г. и 06.12.2015. г.
„Фестивал науке“. Ученици 7/1 посетили су „Фестивал науке“ 27.11.2015. г. са
наставником физике Александром Јелићем.
У 7. разреду има 70 ученика. На крају школске 2015/2016. године 29 ученика
постигло је одличан успех, 32 врло добар, 7 ученика завршава шести разред са добрим
успехом. Ученик Данило Стевовић, 7/2 полагаће поправни испит из математике и хемије у
августу, а Вања Росо, 7/2 упућен је на полагање разредних испита из свих предмета у
јунском року. Вања Росо, 7/2 није полагао ниједан од предмета у јунском испитним року,
те није завршио 7. разред. Примерно владање има 62 ученика, врло добро 6 ученика, добро
1 ученик и један ученик је неоцењен. Средња оцена ученика седмог разреда је 4.10, а
средње оцене по одељењима су: 7/1: 4.25, 7/2: 4.10, 7/3: 3.96 у јуну месецу. Овај извештај
биће допуњен у августу месецу, после полагања поправног испита.
Одељењске старешине су са одељењским заједницама учествовале у свим
манифестацијама на нивоу школе, као и у припремама прославе Дана Светог Саве и Дана
школе.
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Ученици 7. разреда учествовали су на школским такмичењима из свих предмета, а
на општинским и градским такмичењима остварили су запажене резултате (видети табелу
такмичења за школску 2015/2016. г. и 28. број „Корака“). Такође, били су ангажовани на
„Фестивалу науке“ у школи 18.03.2016. г. у оквиру прославе Дана школе.
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, али није реализован због неиспуњавања
законских оквира за извођење излета.

Извештај о раду Одељењских већа 8. разреда
Генерација осмог разреда броји 79 ученика. Посебне карактеристике генерације
могу се сагледати кроз успех ученика, понашање и владање у школи. Због евидентних
проблема у претходним разредима 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 којима су поред одељењских
старешина, учествовали врло често директор школе, психолог и педагог. О свему томе
водила се уредна евиденција у дневницима и евиденционим листама. Реаговало се
правовремено и у вези са тим постигнути су добри резултати (само11 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 постигло је 40 ученика,
врло добар 20, добар 19 ученика. Примерно владање има 68 ученика, 4 ученика има врло
добро и 7 добро владање. Одступања у односу на претходну годину су незнатна.
Додељено је 8 Вукових диплома и 42 посебне дипломе. За ђака генерације изабран је Игор
Павловић, ученик 8/3. Најбољи спортисти су Милица Пап и Марко Ђурић, ученици 8/2 и
Вања Рогуља, ученица 8/1.
У току школске године:






одржано је 8 седница Одељењских већа са циљем да се истакну карактеристике
појединих ученика у понашању, реше новонастали проблеми, уједначе критеријуми
и сагледа радна атмосфера на појединим часовима ради унапређења рада и
побољшања успеха и дисциплине;
одржано је 6 родитељских састанака. На њима су родитељи информисани о успеху
и владању ученика и текућој проблематици;
директор школе је одржао 2 заједничка родитељска састанка у току другог
полугодишта;
одељењске старешине су водиле евиденционе листе о понашању ученика и са тим
упознале директора школе, психолога и педагога, по потреби и родитеље;
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један ученик ради по прилагођеном ИОП-у;
за ученике 8/1 реализован је обилазак Универзитетске библиотеке и две посете
позоришту;
 за све ученике одржана је презентација Рачунарске гимназије и школе Техноарт;
 сви ученици су приступили полагању квалификационог испита;
 прослава мале матуре организована је у школи 20. 6. 2016. године;
 један број ученика је учествовао на такмичењима (од општинског до републичког
нивоа) и постигли запажене резултате; затим у прослави Савиндана и сарађивали
приликом припреме школског листа КОРАЦИ.
Обавезе предвиђене планом и програмом рада школе реализоване су до 28. 06. 2016.
године.
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3.7Извештај Актива за школско развојно планирање
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА ШКОЛСКУ
2015/2016. ГОДИНУ

I ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН
РАДА ШКОЛЕ
Редни
РЕАЛИЗОВАНЕ
НОСИОЦИ
ВРЕМЕ
број
ЗАДАЦИ
АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
циља
1.1.Израда
Анекса
Школског
Програма
1.
1.2.
Испитивање
потреба
ученика и
родитеља у
вези са
реализацијом
изборног и
факултативног
дела Школског
програма

Урађен је програм
другог страног
изборног језиканемачки језик

Професор
немачког језика
Стручно веће
језика

август 2015.

Анкетирани су
ученици и
родитељи
(изборни предмети)'
Извршено је
анкетирање
школским
упитницима и
обрађени подаци за
изборне предмете од
првог до седмог
разреда
Накнадно је
извршено
анкетирање
упитницима
Министарства
просвете и
упитници су
обрађени
Приликом разговора
за упис у први
разред родитељи су
анкетирани у вези са
избором другог
страног језика

Одељенске
старешине,
ПП служба
Савет родитеља

септембар 2015.
мај – јун 2016.
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2.

3.

2.1.
Усаглашавање
потреба школе
и локалне
заједнице

Извршена је анализа
понуђених програма
локалне заједнице и
њихова
инплементација у
Годишњи план рада
школе:
Реализоване
активности су у
извештајима
наведених носилаца
активности;
У оквиру програма
,,Вештине у
адолесценцији”UNODC на почетку
школске године
примењен је
иницијални и на
крају завршни
евалуациони
упитник за процену
ризичног понашања
са ученицима
седмог разреда

Тим за развој
школског
програма,
Педагошки
колегијум,
Тим за културну и
јавну делатност
школе,
кординатори за
сарадњу са
организацијама
„Пријатељи деце“,
„Црвени крст“ ,
одељенске
старешине,
ПП служба и савет
родитеља

август 2015. и
током године

3.1.
Упознавање
чланова
стручних тела
са Акционим
планом
школског
развојног
плана

Чланови стручних
органа упознати су
са активностима у
оквиру Акционог
плана

Тим за развојно
планирање
Педагошки
колегијум
Наставничко веће,
стручна и
одељенска већа

септембар и током
2015- 2016.године

Анализа
предвиђених
активности и
праћење реализације
било је учесталије,
једанпут месечно на
састанцима
стручних већа.
(посебно су
истакнуте
активности у оквиру
хоризонталне
размене и тематског
планирања,
огледних часаова,
израде и анализе
ИОП-а)
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Стручна већа
ПП служба

месечно и по
потреби

3.2.
Унапређивање
рада стручних
органа

Редни
број

Урађен је табеларни
приказ угледних
часова на годишњем
нивоу ради
праћења динамике
реализације
активности

Тим за развојно
планирање
Тим за
самовредновање,
Педагошки
колегијум
Стручна већа

септембар и током
2015-2016. године

Урађене су табеле за
праћење стручног
усавршавања
запослених

Тим за
самовредновање,
Педагошки
колегијум, сви
запослени
Тим за
самовредновање,
Педагошки
колегијум, сви
запослени,
библиотекар школе

септембар и током
2015-2016.године

Урађене су табеле за
праћење извођења
факултатувних
активности на
годишњем нивоу

септембар и током
2015-2016.године

II ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗОВАНЕ
ВРЕМЕ
ЗАДАЦИ
АКТИВНО
АКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
СТИ
1.1. Реализовати
семинаре и
неопходне обуке
за примену
иновативних
метода и облика
рада

1.

1.2 Размена
искуства у
примени
иновативних
облика рада

Реализовани су
семинари:
„Ефикасно управљање
одељењем и
дисциплиновање
ученика“ – Креативни
центар, ,,Информационе
технологије у
образовању”, British
council
Размењивана су
искуства са школама
,,Браћа Барух” и ,,1300
каплара” у вези са
одлуком о избору
планираних семинара
Израђена су два
школска часописа –
уредник Наташа
Станојковић
Извршен је избор и
конкретизоване су теме
за реализацију
тематских часова
Реализоване су школске
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Педагошки
колегијум,
Тим за
развојно
планирање
Чланови
наставничког
већа

Стручна већа
Наташа
Станојковић
Педагошки
колегијум
Извештаји о
раду
наставника

децембар 2015.
фебруар 2016.

током
године

2015/16.

приредбе у оквиру
тематског планирања:
„Школа за будућност“
„Новогодишњи
базар“(примењене
уметничке активностиподстицање еколошке
свести и тимског рада),
„Дечја недеља“
„Новогодишње
приредбе“,
Светосавске академијеочување културе и
традиције
,,Ускршњи базар” ,
,,Фестивал науке” ,
Радионица ,,Сликање
једним потезом” за
наставнике и ученике,
Верица Ђурђевић
Интердисциплинарни
приступ у настави
страних и матерњег
језика
Рециклажа креативним
техникама рада, Весна
Нинковић

Извештаји о
раду комисије
за културну и
јавну
делатност

Верица
Ђурђевић
Наставници
страних
језика
и
српског
језика

Весна
Нинковић

1.3. Оснаживање
тимског рада при
планирању и
реализацији
наставе применом
савремених
метода и облика
рада

Реализовани су угледни
часови
( табела 1. приказ
угледних часова у
прилогу извештаја о
раду наставника и
извештаја стручних
већа)
Одржано је десет
састанака стручних већа
ради праћења
реализације
међупредметне
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Наставници,
ПП служба

Наставници,
ПП служба

током
године

2015/16.

током
Године

2015/16.

корелације
1.4. Подстицање и
оспособљавање
ученика за израду
пројеката и
истраживачких
активности

Реализована је
пројектна
настава:“Србија
демографска пустиња“географија, Јелена
Поповић
Примена иновативних
облика рада са
семинара „Корак по
корак“ ЦИП-занимања
људи први и четврти
разред, Ивана
Томићевић и Свјетлана
Ненадић,
Тематска настава –
огледни часови
реализовани су кроз
манифестацију
Фестивал науке:
Огледи из хемијеБиљана Тадић,
Парк из доба јуретематски приступ,
реализатори: Јелена
Поповић, Весна
Нинковић, Биљана
Тадић и Александра
Јанковић Радић,
Огледи из предмета
рука у тесту -Олгица
Вукадиновић, Зорица
Сандић и Ивана
Томићевић
Огледни часови –
корелација предмета
музичка култура
,ликовна култура и
српски језик– Српске
народне песме и
игре,Српска народна
традиција, Радост
музицирања на
инструментима Орфовог
инструментаријума,Рене
санса и Џез музика и
мода,Светлана
Коркановић, Верица
Ђурђевић и Мирјана
Марковић

Стручна већа

Јелена
Поповић

Ивана
Томићевић и
Свјетлана
Ненадић

Биљана Тадић
Јелена
Поповић,
Весна
Нинковић,
Биљана Тадић
и Александра
Јанковић
Радић
Олгица
Вукадиновић,
Зорица
Сандић
и
Ивана
Томићевић

Светлана
Коркановић,
Верица
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Током године

Ђурђевић
Мирјана
Марковић

и

III ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
ВРЕМЕ
Редни
РЕАЛИЗОВАНЕ
НОСИОЦИ
ЗАДАЦИ
РЕАЛИЗАЦ
број
АКТИВНОСТИ
АКТИВНОСТИ
ИЈЕ

1.

1.1. Редовно и
прецизно
планирање
припреме
завршног испита

Анализирани
су
резултати
завршног
испита за школску
2015/16.

Предметни
наставници

2016. година

IV ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
Редни
број

1.

ЗАДАЦИ

1.1. Примена
стечених знања и
организовање
активности у

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ
Реализован је Програм
заштите од
Насиља уз примену
изабраних делова
Програма
„Оснаживање
породица“;
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НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
ТЗЗ,
ВТ, УП,
Савет родитеља;
ПП служба, ОС

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИ
ЈЕ
током првог
полугодишта
2015/16. године.

превенцији
насиља радом
одељенских
заједница,
Вршњачког тима,
Ученичког
парламента,
Савета родитеља

2.

2.1 Унапредити
учесталост и
динамику
евидентирања
насилног
понашања

2.2. Организовати
вршњачку помоћ

Примењен је
иницијални
еваулациони упитник
из програма ,,Lions
Quest,, Вештине у
адолесценцији у
шестом и седмом
разреду,
Психолог школе је
учествовала у
културолошкој
адаптацији програма
Психолог школе је
учествовала у раду
семинара ,,Превенција
дигиталног насиља”информисала је
родитеље и ТЗЗ о
радионицама за
превенцију дигиталног
насиља
Реализовала је
радионицу на тему
,,Правила,вредности и
позитивнe порукe на
друштвеним мрежама “
са одељенским
старешином Невенком
Стефановић-професор
ТИО у одељењу 5-4

ПП служба, ОС

Октобар 2015.
Год.

Реализована је
радионица и предавање
на тему „Хумани
односи међу половима“
Редовније се
анализирају
евиденционе листе за
бележење случајева
њасиља

ОЗ 6/3, родитељ

Новембар,
децембар
2 015/16.

ОС, ПП служба

Предузимају се мере
на малим тимовима са
ОС;

ТЗЗ и ОС

Дневно и
месечно током
првог
полугодишта
2015/16. Године
Дневно и
месечно током
првог
полугодишта
2015/16. године

Идентификовани су
ученици којима је
потребна помоћ у
учењу
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Предметни
наставници,
ПП служба,
ученици,
Тим за ИО, ОС

Септембар,
октобар,2015/16

у учењу

Организован је рад у
малим групама и
унапређен рада са
даровитом децом на
допунској, доатној
настави и
организовањем посета
установама науке и
технике
осмишљавањем
индивидуализованих
задатака из области
ученичких
интересовања
Тридестепет ученика
од 5-8 разреда
посетило је Девети
фестивал науке
Примењиван је“ Тихи
кутак“ са различитим
наменама и учење по
станицама

2.3. Унапредити
планирање и
реализацију
додатне и
допунске наставе

Динамика одржавања
допунске и додатне
наставе истакнута је у
кабинетима и на сајту
школе

2.4. Учинити
доступним радне
материјале

На састанцима
стручних већа
извршен је избор
стручне литературе и
начин коришћења
доступних различитих
извора знања

3.1.
Осмишљавање
програма
професионалне
орјентације са
ученицинма
млађих разреда

3.2. Информисање
ученика о
занимањима кроз
интензивирање
сарадње са
средњим
школама

Реализовани су
планирани тематски
часови у оквиру
професионалне
орјентације за ученике
млађих разреда ,,Занимања људи “, у
првом и четвртом
разреду
Реализовани су
разговори на тему
проф. нтересовања са
ученицима 8. Разреда у
оквиру „Програма
професионалне
оријентације ученика“
уз учешће ученика на
сајмовима занимања и
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Предметни
наставници, ОС,
Тим за ИО

Током првог
полугодишта
2015/16.године

Предметни
наставници
ПП служба
Тим за ИО
Одељенске
старешине
Тим за
самовредновање

Током првог
полугодишта
2015/16.године

Наставници
Стручна већа

Септембар,
октобар
2015/16. Године

Психолог школе,
Ивана Томићевић,
Свјетлана Ненадић

Мај 2016.

ТИПО,
проширени тим,
ПП служба, ОС,
предметни
наставници
локална заједница

Током 20152016 године

образовања,
(фестивалима науке) ;
Посећен је сајам књига
и 9. Фестивал науке на
нивоу града;
У оквиру школе
организована је
манифестација
Фестивал науке
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Редни
број

ЗАДАЦИ

1.1. Подизање
нивоа културе
понашања и
безбедности

V ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ЕТОС
РЕАЛИЗОВАНЕ
НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
АКТИВНОСТИ
Допуњена су правила
и дорађен је кодекс
понашања на ОЗ и
родитељским
састанцима у складу
са новонасталим
условима
реконструисане школе
Истакнути су на
значајним местимаогласним таблама и
на улазу у школу
У виду штампаног
материјала подељена
су правила понашања
на родитељским
састанцима и
родитељима ученика
првог разреда у
оквиру Свеске за
прваке

1.
Ажурније је вођена
књига дежурства
Извршена је анализа
евидентираних
садржаја о чему је
дискутовано на
састанцима
одељенских већа и
забележено у
записницима и
евиденционим
листама

У складу са
материјалним
средствима школа је
опремљена паноима и
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Одељенске
старешине и
предметни
наставници
Дежурни наставници

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Септембар 2015.

Током првог
полугодишта
2015/16.

.

Педагошки
колегијум, ТЗЗ,
Савет родитеља,
наставници,
директор, УП.
Одељенске
старешине и
дежурни наставници

Током године

аудио- визуелним
наставним
средствима, TV- LCD
апаратима, видео
бимом, рачунарима и
интерактивном
таблом

2.2 Подизање
нивоа учешћа
родитеља у
животу и раду
школе

2.

Учешће родитеља у
радионици за израду
експоната за
„Новогодишњи и
Ускршњи базар“и
реализацији
предавања „Хумани
односи међу половима
“ ОЗ 63 Одељењске
заједнице од 15.разреда у сарадњи
са родитељима
Родитељи су били у
улози предавача на
одељенским
заједницама од првог
до петог разреда
Одржана су
предавања из области
заштите животне
средине, здравствене
заштите, здраве
исхране, природни
ресурси и њихово
коришћење
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ОС, Тим за ПО ,ППС
и преедметни
наставници

Невембар ,
децембар
2015/16.године

VI ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ
Редни
РЕАЛИЗОВАНЕ
НОСИОЦИ
ВРЕМЕ
ЗАДАЦИ
број
АКТИВНОСТИ
АКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
1.1.
Континуирано
спровођење
самовредновања
и вредновања
рада школе.

Редовно су
одржавани састанци
тима за
самовредновање.
Вреднована је
област ресурси и
започета је област
руковођења пошто
је предходила
реконструкција
школе.
У токује израда
извештаја.

Директор
Тим за
самовредновање
Школски одбор
Педагошки
колегијум

Током првог
полугодишта
2015/16.године

1.2.Унапредити
правилник о
награђивању
запослених и
ученика кроз
разраду
критеријума за
вредновање

Формирана је
комисија за допуну
Правилника о
награђивању
ученика и избор
Ђака генерације

Наставничко веће
Педагошки
колегијум

Новембар,
децембар
2015/16.године

1.
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Редни
број

VII ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: РЕСУРСИ
РЕАЛИЗОВАНЕ
НОСИОЦИ
ЗАДАЦИ
АКТИВНОСТИ
АКТИВНОСТИ
1.1. Побољшати
материјалнотехничке ресурсе
школе

1.
Мотивисати
родитеље и
волонтере на
активно учешће у
животу и раду
школе.

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

На Сручним већима
су анализиране
потребе за
побољшање услова
рада у кабинетима
Опремљена је
школска библиотека

Сви запослени

Август,септембар
2015. год.

Директор,
библиотекар Радмила
Павловић

Током школске
2015/16. год.

Обезбедити подршку
волонтера са
Факултета за
специјалну едукацију
и рехабилитацију
Директор је у
преговорима у вези са
обезбеђивањем
волонтера

Директор, ПП служба

Током школске
2015/16. год.
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3.8 Извештај о раду Тима за самовредновање
Тим за самовредновање се у току шк. године састао седам пута. Реализоване су све
планиране активности Тима.

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

 Одабране су кључне
области за вредновање у
школској 2015/16.
години: Ресурси и
Руковођење

август 2015.

анализа,
дискусија

чланови тима за
самовредновање

 Израђен је план за
наредну школску годину

Август 2015.

договор,
дискусија

чланови тима за
самовредновање

САДРЖАЈ

 Упознати су Педагошки
колегијум,
Наставничко веће,
Школски одбор и
Савет родитеља
са Извештајем ТЗС
за школску 2014/15.
годину
 Подељена су задужења
између чланова Тима за
самовредновање кључне
области Ресурси

 Прикупљени су,
обрађени и анализирани
подаци добијени
самовредновањем
области „Ресурси“

 Израђен је извештај о
самовредновању области
Ресурси и упознати су
чланови Наставничког
већа
 Подељена су задужења
међу члановима Тима за
самовредновање кључне

септембар
2015.

август 2015.

Октобар,
новембар,
децембарјануар
2015/16.
године

разговор,
договор,
извештавање

Договор,
дискусија
припрема
материјала,
сакупљање
информација и
статистичка
обрада
података,
дискусија и
анализа

Координатор Тима
за самовредновање

Чланови Тима за
самовредновање

Чланови тима за
самовредновање,
директор, шеф
рачуноводства

Јануар 2016.

Израда
извештаја

Координатор у
сарадњи са
члановима Тима

Фебруар
2016.

Договор,
дискусија

Чланови Тима за
самовредновање
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области Руковођење,
организација и
обезбеђивање квалитета
 Прикупљани су,
обрађивани и
анализирани подаци у
оквиру самовредновања
кључне области
Руковођење,
организација и
обезбеђивање квалитета

Март, април,
мај, јун
2016.

Преглед
документације,
припрема
материјала,
сакупљање
информација и
статистичка
обрада
података,
дискусија и
анализа

 Израђен је извештај о
самовредновању кључне
области Руковођење,
организација и
обезбеђивање квалитета

Јул 2016.

Израда
извештаја

 Одабране су кључне
области које ће бити
самовредноване у шк.
2016/17. години

 Састанак са Тимом
за развојно
планирање

Август 2016.

Август 2016.



 Eвалуација рада,
степена
остварености
планираних
задатака

Август 2016.

 Израда плана рада
Тима за
самовредновање за
школску 2016/17.
годину

август 2016.
и септембар
2017.

95

Анализом и
прегледом
документације
одабране су
кључне области:
Школски
програм и
годишњи план
рада школе,
Настава и
учење, Подршка
ученицима
Упознавање са
резултатима
самовредновања
за шк. 2015/16.
годину и
предлогом мера
Израда
извештаја о раду
Тима за
протеклу
школску годину
Планирање
активности у
оквиру
самовредновања
кључних
области:
Школски
програм и
Годишњи план

Чланови Тима за
самовредновање

Координатор у
сарадњи са
члановима Тима

Чланови Тима за
самовредновање

Чланови Тима за
самовредновање и
чланови тима за
Школско развојно
планирање
Координатор у
сарадњи са
члановима Тима

Координатор у
сарадњи са
члановима Тима

рада школе,
Настава и
учење, Подршка
ученицима

 Упознавање
Педагошког
колегијума,
Наставничког већа,
Школског одбора и
Савета родитеља
са извештајем ТЗС
за протеклу
школску годину и
одабраним кључним
областима за шк.
2016/17. годину

август 2016.
и септембар
2017.

Извештавање,
дискусија

Координатор Тима

У школској 2015/16. години, Тим за самовредновање је вредновао две кључне области:
Ресурси (подручја вреновања: Људски ресурси, Материјални ресурси, Финансијски
ресурси и Ресурси локалне средине) и Руковођење, организација и обезбеђивање
квалитета (подручја вредновања: Руковођење, Организација рада школе, Школски
развојни план и Обезбеђивање квалитета).
У процесу самовредновања кључне области Ресурси дошло се до следећих закључака.
За подручје вредновања Људски ресурси може се констатовати да су јаке стране уочене
у процесу самовредновања:
-

Број и структура наставног и ненаставног кадра омогућава квалитетну реализацију
Школског програма
Школа омогућава стално стручно усавршавање наставника
Школа омогућава сарадњу наставника са стручњацима ван школе у раду са
ученицима
Школа се укључивала у разне пројекте који су омогућавали унапређивање
образовно-васпитног рада (Школа без насиља, Професионална оријентација,
ДИЛС)

Уочене слабости током процеса самовредновања:
-

План стручног усавршавања не садржи јасно истакнуте циљеве и приоритете иако
се руководи потребама школе у складу са Школским развојним планом
Планом стучног усавршавања обухваћен је и ненаставни кадар али нису свуда
прецизирани учесници
У школи не постоји Програм увођења приправника у рад
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Предлог мера:
1. Израдити Програм за увођење приправника у рад
2. Програм стручног усавршавања допунити циљевима, временском динамиком и
учесницима-наставни/ненаставни кадар
3. Наставити са подстицањем стручног усавршавања запослених ван и унутар
установе
4. Наставити са праксом укључивања у пројекте који ће доприносити унапређивању
образовно-васпитног рада
Током самовредновања подручја Материјално-технички ресурси уочене су следеће јаке
стране:
-

-

Реконструисани школски објекат (учионице, кабинети, двориште са савременим
теренима, фискултурна сала и друго) пружа одговарајуће могућности за
реализацију наставних и ваннаставних активности
Школа представља безбедно, пријатно и стимулативно окружење
У школи се користе савремене информационе технологије
Школа располаже неопходним и савременим наставним и радним средствима
Ученици и наставници учествују у уређивању школског простора
У школи се материјално-технички ресурси користе плански и организовано у
функцији наставних и ваннаставних активности

У процесу самовредновања констатоване су следеће слабе стране:
-

Приликом усељења у школу након реконструкције, уочено је да недостају поједина
наставна средства
У школи не постоје просторије или кутак који су намењени за окупљање и
дружење ученика

Предлог мера:
1. Наставити опремање школе средствима која недостају, као и другим за којима
постоји потреба
2. У оквиру школске библиотеке креирати кутак за ученике са приступом интернету

У току процеса самовредновања подручја вредновања Финансијски ресурси уочене су
следеће јаке стране:
-

Школа добија донације као додатна средства
Школа је имала прихваћене пројекте који су јој донели значајну материјалну добит
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-

Школа израђује пројекте и конкурише за додељивање финансијских или техничких
средстава
Школа има сопствене приходе од издавања школског простора
У школи су правилно утврђени приоритети за расподелу финансијских средтава
(настава је приоритетна)
Школа има прецизан финансијски план који омогућава расподелу средстава у
складу са потребама

Током самовредновања подручја финансијски ресурси нису констатоване слабе стране.
Предлог мера:
1. Наставити са израдом пројекта и конкурисањем за доделу средстава
2. Развијати у складу са могућностима сопствене приходе школе
3. Наставити са утврђивањем приоритета за расподелу средстава у складу са
потребама школе
4. Наставити са прецизном израдом финансијског плана који омогућава расподелу
средстава у складу са потребама
У процесу самовредновања подручја вредновања Ресурси локалне средине уочене су
следеће јаке стране:
-

школа препознаје расположиве ресурсе у локалној средини који могу да помогну
квалитетнијем раду школе
ресурси локалне средине се користе за потребе наставних и ваннаставних
активности школе
локална заједница је у великој мери заинтересована за рад школе и подржава
активности које школа организује
школа је заинтересована и спемна да у сарадњи са локалном заједницом покреће
разне иницијативе које доприносе развоју школе и целе локалне заједнице.

Током самовредновања констатоване су следеће слабе стране:
-

Недовољна сарадња са спортским центрима из окружења.

Предлог мера:
1. Наставити са планирањем и реализацијом различитих програма, активности, у
сарадњи са институцијама, организацијама, установама и значајним појединцима
из локалне заједнице и локалне средине
2. Наставити сарадњу са културним, научним, здравственим, образовним
институцијама и спортским организацијама
3. Појачати сарадњу са спортским центрима из окружења
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4.

Наставити укључивање у реализацију пројектата и иницијатива које доприносе
развоју школе и локалне заједнице.

У процесу самовредновања кључне области Ресурси, Тим за самовредновање је следећа
подручја вредновања оценио следећим нивоима оставрености:
Људски ресури- ниво оставарености-4
Финансијски ресурси- ниво оставрености-4
Материјални ресурси- ниво оставрености-4
Ресурси локалне средине- ниво оставрености-4
Тим за самовредновање процењује кључну област Ресурси нивоом остварености-4.
У процесу самовредновања кључне области Руковођење, организација и обезбеђивање
квалитета, дошло се до следећих закључака.
За подручје вредновања Руковођење уочене су следеће јаке стране:
- Директор сарађује са родитељима
- Директор својим радом и понашањем служи за пример запосленима
- Доприноси афирмацији и угледу школе
- Директор подстиче и подржава стручно усавршавање запослених
- Директор поставља јасне, прецизне захтеве који доприносе ефективности рада школе
Констатоване су следеће слабе стране:
-Директор развија поверење, уважава различита мишљења и обезбеђује добру
комуникацију
-Правовремено информише запослене
-Усмерава и усклађује рад стручних органа
-Промовише, подстиче и организује тимски рад
-Мотивише запослене на професионални однос према раду
Веома је важно истаћи да иако су наведене као слабија страна руковођења, сваку од
наведених тврдњи лошијим оценама је проценило не више од 6,35% запослених, док је
исте тврдње више од 79% запослених оценило највишом оценом. Такође, анализирајући
добијене податке одвојено, може се запазити да су процене тврдњи нешто лошије оцењене
од стране наставника предметне наставе у односу на наставнике разредне наставе и
ваннаставно особље.
Предлог мера:
1. Организовање индивидуалних разговора са свим запосленима једанпут у току
полугодишта у циљу развијања поверења, уважавања мишљења и обезбеђивање
добре комуникације.
2. Организовање медијационих састанака са запосленима са циљем побољшања
комуникације и међуљудских односа.
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3. Наставити са правовременим информисањем запослених на већима и састанцима,
путем огласне табле, школског сајта, и-мејлова. У већој мери инсистирати на томе
да запослени прате информације.
4. Истицати и похваљивати на Наставничким већима резултате заједничких
активности запослених у цињу унапређивања рада школе.
5. Подсећати запослене на чешће организовање малих тимова и хоризанталну и
вертикалну размену искустава и примера добре праксе.
6. Осмислити начине мотивисања запослених приликом израде Правилника о
награђивању запослених (претходно је коришћен Правилник о стручном
усавршавању у установи).
У процесу самовредновања подручја вредновања Организација рада школе уочене су
следеће јаке стране:
-наставници се све чешће одазивају обавезама и приступају одговорније задацима
-повећава се број наставника који активно учествују у реализацији активности тимова
Констатоване су следеће слабе стране:
-око 25% запослених доживљава рад у тимовима као необавезну активност и није довољно
мотивисан за рад у тиму
- мали број запослених наставника координира рад тимова, већ те послове најчешће
обавља ПП служба
Предлог мера:
1. Информисање и подсећање запослених наставника на Правилник о раду и обавези
учешћа у раду тимова
2. У Правилнику о стручном усавршавању у установи бодовати ангажовање
запослених у раду тимова
3. Ангажовати наставнике за координаторе тимова
У процесу самовредновања подручја вредновања Школски развојни план уочене су
следеће јаке стране:
-развојни план је сачињен на основу анализе стања и садржи специфичности школе и
вредности које се у школи промовишу
-циљеви су дефинисани у односу на промену која се жели постићи уз начине како ће се
промена остварити
- план садржи све неопходне компоненте (кораке, носиоце активности и временску
динамику реализације)
-дефинисани су мерљиви показатељи промена
-информисање о реализацији је редовно и документовано
- ефекти реализованих активности су усаглашени са очекивањима
- промене у квалитету наставе и учења су видљиве
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- на основу остварених промена се иницирају нови циљеви и активности
Констатоване су следеће слабе стране:
-реализација се одвија у складу са планом, али некада долази и до одступања која нису
увек документована анексима
-план се реализује тимски са особама из различитих интересних група
-реализацијом плана су остварени и евидентирани позитивни ефекти који нису очекивани
-материјална средства се користе у функцији наставе и учења
Предлог мера:
1. Учесталије организовати састанке Тима за ШРП како би се правовремено
реализовале све планиране активности
2. Свако одступање од планираног аргументовати и документовати кроз анексе
3. Наставити са укључивањем различитих интересних група у реализацију активности
из ШРП-а и инсистирати на тимском раду
4. У извештају нагласити и друге позитивне ефекте који нису очекивани приликом
израде плана
5. Наставити са ефикасним коришћењем материјалних средстава у функцији
унапређивања процеса наставе и учења
Тим за самовредновање уочава следеће јаке стране за подручје вредновања
Обезбеђивање квалитета:
-самовредновање у школи се одвија континуирано у складу са Законом и на основу
утврђених критеријума
- цео колектив је укључен у процесу самовредновања
-обавезе и задужења се запосленима дају на основу стручности, знања и способности
-обавезе и задужења које запослени имају су јасно су формулисани, прецизни и
правовремени
- школски тимови се формирају на основу стручности, знања и способности чланова
- школа ефикасно функционише (ефикасност и ефективност запослених се редовно прати)
- у школи постоји добра координација рада стручних и других органа, као и добра
координација рада одељењских старешина и стручне службе
Тим констатује да су слабе стране за подручје вредновања Обезбеђивање квалитета
следеће:
-у школи се не практикује самовредновање рада наставника осим у оквиру извештаја о
раду
- осим у неким изузетним околностима, наставници не израђују акционе планове за
превазилажење тешкоћа и слабости у сопственом раду
-у довољној мери се не стимулише ефективност и ефикасност рада у тимовима
- у школи не постоји Правилник о награђивању запослених

101

Предлог мера:
1. Подстицати наставнике да вреднују сопствени рад. Организовати семинар о
самовредновању за све запослене
2. Инсистирати на изради индивидуалних акционих планова у превазилажењу
проблема и тешкоћа у раду
3. Инсистирати на равномерној подели послова и задужења у оквиру 40 часовне
радне недеље и ангажовања наставника у раду тимова
4. Мотивисати наставнике на тимски рад у оквиру активности различитих тимова
како би се повећала ефективност и ефикaсност. Обавезе и задужења у оквиру
активности неких тимова уврстити у 40 часовну радну недељу.
5. Израдити Правилник о награђивању запослених

У процесу самовредновања кључне облати Руковођење, организација и обезбеђивање
квалитета Тим за самовредновање рада школе је следећа подручја вредновања
проценио следећим нивоима остварености:
Руковођење- ниво остварености-4
Организација рада школе- ниво оставарености-4
Школски развојни план- ниво остварености-3
Обезбеђивање квалитета- ниво остварености-3
На основу резултата самовредновања за сва четири подручја вреновања, Тим
закључује да је за кључну област Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета
ниво остварености-4.

3.9 Извештај о раду стручних сарадника психолога и педагога
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.
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
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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. Започета је реализација радионица из Програма «
Превенција дигиталног насиља» - МП и УНИЦЕФ у одељењу 5/4.
Од почетка школске године реализују се у саветодавном раду сегменти Програма
„Оснаживање породица – љубав и границе“ УНОДЦ и „Вештине у адолесценцији“.
Психолог школе Наташа Јовановић је применила иницијални и завршни упитник из
Програма за процену ризичног понашања у 7. Разреду, упитници су послати на анализу у
оквиру истраживања одељењу УНОДЦ.
Развијан је иклузивни приступ у раду са децом. Као координатор Тима за ИО психолог
школе прати реализацију плана активности школског тима за инклузију; помаже у изради
педагошких профила и индивидуалних образовних планова и заједно са педагогом прати
њихову примену и евалуацију 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 односа сарадње код ученика.
Психолог школе Наташа Јовановић је учествовала на Трибини за родитеље: „Како помоћи
детету да ефикасније учи“ у сарадњи са „Школом за родитеље“, гост: Јелена Холцер;
На Трибини уз анкетирање о „Инклузивном образовању у школама“; на манифестацији
„Сајбер буквар“ у оквиру програма УНИЦЕФ „Школа без насиља“ са 40 ученика 10 и
родитеља; на семинару о „Превенцији дигиталног насиља“ – водитељ психолог Биљана
Лајовић и Александра Калезић ШУ – УНИЦЕФ; на Трибини о раду УП „Шта смо
постигли и научили – коцкање и замке интернета“ у општини Звездара; У Радионици
„Подршка родитељима пубертетског узраста“ – Ана Зрнић психотерапеут; Учествовала је
на Републичкој секцији стручних сарадника – тема: Рад групе за социјалну инклузију Александра Калезић МП, на 7. Фестивалу науке са 30 ученика 6 - 8 разреда; на семинару
„Ефикасно дисциплиновање ученика“ – Креативни центар„Информационе технологије у
образовању“ – British Council; У комисији МП за анализу Програма ДЕЦЕ/УЧЕНИКА
КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ; Учествовала је у изради
Презентације за упис Првака у школу; Изради процедура против насиља у Е- форми за
сајт ДКЦ – Дечијег културног центра „ Реци деци“ ; На Скупштини Друштва психолога;
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
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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
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. Била је члан комисије за избор Ђака генерације. 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.
Психолог је предложила тему заједничке акције из ПО „Планетаријум занимањарадознала 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 (
посебно формативног 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: „ Ефикасно дисциплиновање
ученика – Креативни центар“.
Психолог и педагог су конципирале нови акциони план Развојног плана рада школе
( са акцентом на тематску наставу и хоризонтално-вертикалну размену , као и примера
добре праксе) , Школски програм и Годишњи план рада.
Континуирано су сарађивале са свим стручним већима при изради анекса 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.

3.10 Извештај о раду 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.
Током сајамских дана и децембра месеца,директор школе је одобрио куповину већег
броја наслова (147) у укупном износу од 70.327,00 динара.
Тиме је школска библиотека значајно обогатила свој књижни фонд са (115) нових наслова.
.
Од ове куповине 32 књиге ће бити додељене награђеним ученицима и одељењима млађег
узраста за Светог Саву.
Преко школске библиотеке врши се дистрибуција дечјих часописа: “Школарца“ и
„Витеза“,сарадња је 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)
Нову школску годину 2015/16. наставили смо ,после реновирања у матичној школи.Због
процедуре тендера и кашњења полица,нажалост, књижни фонд у првом полугодишту,
нисмо ставили у функцију читаоцима .Издвојена је лектира за млађи и старији
узраст,најчитаније књиге за млађе и за тинејџере,као и мањи број наслова за одрасле и те
књиге су током првог полугодишта узимали наши читаоци.Напомињем сви су имали
много разумевања за новонастале околности.Директор школе је у континуитету
покушавао да се цео административни процес убрза како би се опремањем библиотеке
могле реализовати све предвиђене активности,и да цео књижни фонд што пре постане
доступан нашим читаоцима.
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21.10.2015.Сви млађи ученици су се сусрели са познатим дечијим писцем Слободаном
Станишићем.Он им је представио две своје књиге „Гаша“ и „Цвонки“.Деци су се књиге
допале и владала је видна заинтересованост за њих.
17,18,19,20. новембра 2015.трећи час пре подне ишло је по једно одељење првог разреда у
библиотеку „Вук Караџић“,на сусрет са дечијим писцем Јасминком Петровић.
Кроз спонтан разговор и интересантна питања представила им је три своје књиге „Од
читања се расте“, „Само за твоје уши“ ,“Кажи тети Добар дан“
Међународни сајам књига у Београду,шездесети по реду, одржан је од 25.октобра до 1.
новембра.Радмила Павловић (библиотекар школе) је том приликом за потребе школске
библиотеке одабрала 64 књиге у вредности 25.000 дин.
18.11.2015.Пријатељи деце Звездаре и библиотека „Вук Караџић“ су организовали
Песничка ђачка сусретања
Нашу школу су представљали Вукан Гравара II2 и Александра Давинић VII‚1
Песник водитељ је био Бранко Стевановић.
Александра Давинић је заузела треће место на Општинском такмичењу младих песника.
30.11.2015.Јавни час читања ученицима четвртог разреда представила је издавачка кућа
„ProPolis Books“,анализирајући најпопуларнију и најпродаванију књигу 2014. године
„Ужасна тетка“,Дејвида Вилијамса (коју је ова издавачка кућа промовисала)
27.1.2016.За Светог Саву поклоњено је 16 књига одељењским заједницама млађег
узраста,а 16 књига појединачно одабраним најбољим ученицима старијег узраста (укупно
32 књигe)
2.3.2016. У школској библиотеци одржано је Такмичење рецитатора за млађи и старији
узраст.
Током марта месеца испоручене су затворене полице за школску библиотеку.Библиотекар
школе је приступила распоређивању целокупног књижног фонда библиотеке.Сав посао је
био завршен до краја месеца марта.Тако је библиотека након опсежног реновирања
поново у пуном капацитету стављена у функцију својим читаоцима,а створена је
могућност да се реализују и остале предвиђене активности.
30.3.2016. (трећи и четврти час пре подне)
Реализована је књижевна радионица „Читај обогати себе!“(трећи час радионицу је
реализовало III2 и учитељица Биљана Табаш,а четврти час III1 и учитељ Лазар Марковић)
Тема ;Деца читају српску историју,Слободан Станишић (16 књига и 16 историјских
личности)
Деца су на живописан начин својим вршњацима представљали историјске личности.Кроз
монолог и дијалог успели су да питко и занимљиво представе Милоша Обилића,Марка
Краљевића,Јефимију и многе друге који су оставили неизбрисив траг иза себе .
То су уједно и најтраженије књиге у протеклом периоду ,што показује заинтересованост
ученика , за српску историју и знамените личности.
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Ове године је организовано такмичење за читалачку значку.Почетком маја комисија је
прегледала пристигле радове и прогласила победнике.Свим награђеним ће бити додељена
књига на додели награда 27.5.2016.Књигом ће бити награђено и одељење које је током
године највише књига прочитало.
Комисија;Ивана Томићевић (учитељ IV1)
Oлгица Вукадиновић (учитељ III3)
Радмила Павловић (библиотекар)
Следећи ученици су понели Читалачку значку за школску 2015/2016.
Вукашин Срдић I1
Aндрија Булатовић I2
Јована Чамагић I3
Ленка Кузмановић I4
Одељење II3 је добило читалачку значку за школску 2015/2016. годину.
Наша школа сваке године у мају књигама и похвалницама награђује најбоље ученике.Ове
године 27,5.2016. доделила је 53 књиге ученицима који су заузели неко од прва три места
на општинском,градском, или републичком такмичењу.Такође, су додељене 42
похвалнице за изврсне спортске резултате.Укупно 95 награда доделио је директор школе
Миомир Драгаш ученицима који на најбољи начин представљају школу.
Библиотекар школе је за потребе награђивања ученика у мају набавила 53 књиге ,али и за
награђивање ученика осмог разреда 51 књигу,за Светог Саву су ученицима уручене 32
књиге,за потребе Читалачке значке је купљено 60 књига.Дакле,током школске 2015/2016.
школа је даровала ученицима укупно 136 књига.
Школска библиотека је током ове школске године свој књижни фонд обогатила са 239
нових наслова.

3.11 Извештај о раду логопеда у оквиру Тима за подршку
У току школске 2015/16. 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 11 ученика, са по једним или два часа недељно, али је детектован
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и одређени број ученика са дислексијама
манифестацијама језичко-фонетских структура.
I разред – 3 ученика
II разред – 1 ученик
III разред – 1 ученик
IV разред – 3 ученика
V разред - 1 ученик
VI разред – 1 ученик
VIII разред – 1 ученик

и

дисграфијама,

као

секундарним

мишљење ИРК - 7 ученика
у процедури - 4 ученика
ИОП 2 – 2 ученика
ИОП 1 – 9 ученика

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
- 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 учеником.
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:
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-

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).
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4

Посебни програми
4.1

Извештај стручног тима за ИО

Тим за ИО одржао је 5 састанка у току школске 2015/2016. године, док су
одељењска већа по потреби сазивала састанке на којима су израђивали индивидуализоване
планове за евидентиране ученике.
Активности

Време
реализације

Носиоци активности

Август

Тим за ИО,
ПП служба

Септембар

Тим за ИО,
ПП служба

Септембар

Директор, ПП служба,
учитељи I разреда

Септембар

Тим за ИО

Август,
септембар,
током године

Тим за ИО,
ПП служба

Август,
септембар

Тим за ИО

Септембар

ПП служба, директор

Информисан је Педагошки колегијум и
Наставничко веће о садржајима и
активностима које следе у наредном
периоду.
Информисан је Школски одбор, Савет
родитеља, Ђачки парламент о садржајима и
активностима у оквиру ИО.
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; родитељи су
упознати са правилима понашања у школи и
хуманим начином поступања према деци са
тешкоћама ).
Промовисање свих активности Тима за ИО
Реализован је састанак са стручним
тимовима предшколских установа.
Редовно је контактирано са Развојним
саветовалиштима Домова здравља и
члановима ИРК ради пружања подршке
деци са развојним тешкоћама.
На почетним састанцима тима, одељењским
већима предложени су и прихваћени нови
чланови, како би помоћ и подршка
ученицима била што обухватнија. Одређени
су стални и повремени чланови Тима.
Успостављена је сарадња са Факултетом за
специјалну едукацију и рехабилитацију за
обезбеђивање педагошких асистената –
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волонтера.

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,
одељењске старешине, ПП
служба,
логопед из тима за подршку

По потреби су формирани мали тимови за
пружање подршке ученицима – ИОП-а

Oктобар,
новембар,
током године

Тим за ИО и остали чланови
проширеног тима

У току године

Тим за ИО и остали чланови
проширеног тима

У току године

Тим(ови),
логопед из тима за подршку,
Наташа Станојковић,
ПП служба

децембар

психолог

Прати се спровођење ИОП-а, по потреби се
врши ревидирање;
Евалуација ИОП-а и корективног рада
На малим тимовима у сарадњи са ПП
службом и логопедом разрађиване су
стратегије и поступци прилагођавања
наставе за децу са тешкоћама у учењу и за
децу из социјално нестимулативних
средина.
Сарађивано је са Центром за таленте.
Израђени су ИОП-и за даровиту децу.
Учешће на трибини Инклузивно образовање
у школама на општини Нови Београд
Наставници су размењивали искуства у
прилагођавању поступака у редовној
настави и ваннаставним активностима и
помагали ученицима у савладавању
техника учења.
Размењивана су искуства и професионалне
информације са другим школама за обуку
педагошких асистената и примену
асистивних технологија – ОШ „Душан
Дугалић“ и представници организације
„Мрежа за подршку инклузији“.
Рализована су истраживања:
- Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију - групна процена деце од I
до IV разреда ACADIA тестом развојних
способности.
- Студент докторских академских студија
Факултета за специјалну едукацију и
рехабилитацију, Анита Ковачић Поповић,
обавила је прикупљање података у нашој
школи за потребе истраживања у оквиру
своје докторске дисертације «Утицај визуо-

У току године

Директор, тим за ИО, ПП
служба, наставници
Април
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просторне радне меморије на усвајање
математичких
вештина код деце са
тешкоћама у учењу математике».
Координација Тима за ИО, Тим за заштиту
деце (ТЗЗ), за самовредновање, за развојно
планирање и за развој школског програма;
Попуњене су и послате табеле Школској
управи о бројном стању ученика са
ризичним понашањем и о предузетим
превентивним мерама за спречавање
ризичног понашања.
Развија се квалитетна комуникација школе
и родитеља : Савет родитеља је редовно
информисан о активностима које се
спроводе у области ИО.
Сарађивано је са Центром за социјални рад
ради проналажења најбоље подршке за децу
из дисфункционалних породица.
Извршена је анализа и разматрано је
полагање завршног испита за ученике осмих
разреда којима је потребна додатна
подршка. Предложено је да асистенте на
завршном испиту имају два ученика. ПП
служба је доставила допис Школској
управи.
Одржан је састанак тима за ИО са
одељењским старешинама 8. разреда
поводом организације завршног испита за
ученике којма је потребна додатна подршка.
Одабрани су асистенти.
Одељењске старешине, психолог 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.
Извршена је припрема завршног испита за
осми разред из српског језика, математике и
комбинованог теста.
Два ученика су радила индивидуализовано
због тешкоћа у писању и читању, радили су
регуларан тест из српског језика,

У току године

ПП служба

Април, мај, јун

ПП служба

У току године

Сви запослени у школи,
Савет родитеља

Током школске
године

ПП служба и ОС

Април, мај, јун

Тим за ИО, одељењске
старешине

Март, мај

Чланови тим за ИО,
одељењске старешине 8.
разреда, педагог и психолог
школе

Мај, јун 2016.

Чланови тима за ИО,
одељењске старешине 8.
разреда, наставници
математике, српског језика,
биологије, физике, хемијхе,
географије и историје
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математике и комбиновани тест уз помоћ
асистента.
Анализиран је рад тима за ИО за протеклу
школску годину и дати су предлози за
наредну.

4.2

Јун

Тим за ИО

Извештај тима за друштвено користан рад

Током школске 2015/16. године ученици и наставници су реализовали више друштвено
корисних активности.

1.

Активности
Прикупљање школског прибора за
социјално најугроженије ученике

Реализатори
ученици, учитељи,
наставници
ученици, учитељи,
наставници
учитељи из боравка,
учитељи,
Вереца Ђурђевић
Ликовна секција

Прикупљање одеће за мигранте
Продајна Новогодишња изложба
дечјих радова

учитељи, ученици
млађих разреда и
педагог школе
ученици, учитељи,
наставници
ученици, учитељи,
наставници
учитељи из боравка,
учитељи,
Верица Ђурђевић
Ликовна секција

Акција „Један пакетић много
љубави“
2.

Фестивал науке

3.

Шеширијада

4.

Продајна Ускршња изложба дечјих
радова

5.

Рестаурација школских клупа у
кабинету за географију осликавањем
акрилним бојама

6.

Радионица " Креативна рециклажа" и
изложба у холу школе

7.

Предавање „Шта знаш о саобраћају“
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Весна Нинковић и
ученици осмог раз
Весна Нинковић и
ученици првог раз
разре
ГО Звездара,

Време реализације
Крај септембра,
почетак октобра,
март 2016.
септембар/октобар

децембар

децембар
18.3.2016.
1.4.2016.

26.4.2016.

Мај 2016.
Април - мај 2016.
18.5.2016.

Акција „Чеп у џеп“

8.

4.3

Градски
секретеријат за
саобраћај, удружење
мото клуб
„Безбедност“ у
сарадњи са
учитељима
Општина Звездара,
педагог, запослени и
ученици

током школске
године

Извештај о сарадњи са Пријатељима 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.
Месец октобар протекао је у обележавању Дечје недеље.
Активности у време Дечје недеље од 5. до 9. октобра 2015.године.
Први дан – Дан дечијих права.
Други дан – Изложба дечјих радова.
Трећи дан – – приредба поводом пријема првака у Пријатеље деце. Тим поводом су
учествовали ђаци од 1. до 4. разреда и школски хор.
Четврти дан – хуманитарна акција „ Наше мало неком пуно значи.“
-прикупљање ђачког прибора и свезака.
Пети дан- Спортски дан
У оквиру ликовне секције израђени су панои на задату тему.
Дечја пијаца-продужимо Дечју недељу. Ученици старијег узраста и ученици другог
разреда, 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) .
Посета песника Слободана Станишића.
Посета ДКЦ-у у овом месецу. Деца су гледала представу Породица Кременко.
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У месецу новембру ученици млађег и старијег узраста су учествовали на ликовним и
литерарним конкурсима:
Tајна лепе старости, Моја породица, Балови и балске хаљине на крају 20 века у Србији.
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.
Организовано је такмичење соло певача и малих вокалних састава ДЕМУС. Наступало је
једанаест
ученика.
У месецу јануару је изведена приредба поводом Дана Светог Саве за ученике од 1. до 8.
разреда.
На приредби су наступали хорови ученика млађих и старијих разреда.Репертоар је
обухватао
духовне хорске композиције из пера српских композитора и народне духовне песме.
Ликовна секција је је била активна око израде школских паноа и уређења школског
простора.
Ученици млађих разреда гледали су позоришну представу „ Пепељуга“ у Културном
центру „Вук Караџић ".
Учешће ученика на конкурсу карикатуре ,, Мали Пјер”.
„ Трг бајки” испред Општине Звездара- наступали су ученици од првог до четвртог
разреда.
У месецу марту је организовано Општинско такмичење Демус на коме је наступало осам
ученика наше школе:
Осам ученика освијило је награде: Прво место- Андрија Лазић 5-2, Данило Трпковић 53, Милица Ђоковић 5-4. Друго место- Љубица Булатовић 4-3, Анђела Ђорђић 5-2,
Милица Зивановић 5-2.
Треће место- Реља Зивковић 5-3, Ивана Сандић 8-3, Милица Ђоковић 5-4.
Одржано је Градско такмичење ДЕМУС. Наступали су ученици :
Андрија Лазић 5-2, освојио је 1. место.
Дует Милица Ђоковић 5-4 и Данило Трпковић 5-3- похвала.
Организовано је Школско такмичење рецитатора. Прва места су освојили ученици, Миа
Брдар 4-3 и Лена Видић 3-4.
Поводом прославе Дана школе запазен је наступ хора школе , а ликовна секција је својим
ангазовањем улепшала хол школе.
Ликовно – литерарни конкурс „ Мој буквар”, учествовали ученици првог разреда.
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У месецу априлу реализована је Изложба радова ученика млађих и старијих разреда
поводом Васкрса , постављена у холу школе. Одржан је, већ традиционално, Шеширијада
ученика млађих разреда у школском дворишту.
Учествовали смо на конкурсу „ Најлепше осликано васкршње јаје”
У холу школе организован је Васкршњи базар ученика млађих и старијих узраста.
Прикупљање хуманитарне помоћи “Чеп у џеп” која је трајала током читаве школске
године.

У месецу мају ученици првог разреда посетили су УК “Вук Караџић” и гледали
представу “Звездарски витез”.
У месецу јуну 1. смотра „ Чаролија рециклазе помазе природи”, ученици 1-1 су
похваљени.
Ученици млађих разреда гледали су представу” Том Сојер и ђавоља посла” и КЦ” Вук
Караџић”.
На крају школске године одрзане су завршне приредбе ученика.
Направљена је збирка ликовних радова ученика од 5 до 8 разреда.

4.4

Извештај о сарадњи са Црвеним крстом

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.
У септембру месецу обављен је и почетак акције – сакупљање уџбеника и школског
прибора.
Октобар – састанак у просторијама Црвеног крста.
Децембар – Наша школа се прикључила акцији – „Један пакетић, много љубави”. Наши
ђаци су показали да имају велико срце и сакупили много играчака и слаткиша и тако
улепшали Нову годину вршњацима који нису у могућности да добију пакетиће.
Фебруар - Као и ранијих година у фебруару месецу ове године објављен је почетак
литералног и ликовног конкурса „Крв живот значи”
Током целе школске године наши ђаци су скупљали чепове и подржали акцију
„ЧЕП У ЏЕП“.
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Поред тога наши ђаци редовно прикупљају помоћ у виду одеће и других неопходних
ствари за децу из свратишта и за децу без родитељског старања, а ове године смо помогли
и сакупили одећу и остале потребне ствари за мигранте.
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
Чланови тима Црвеног крста:
1. Драгана Бајчета, професор руског језика
2. Маријана Поповић, професор разредне наставе
3. . Лазар Марковић, професор разредне наставе

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.
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.
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“ .
У камерној сали, у сарадњи са МУП-ом и општином Звездара, одржано је
предавање о Психоактивним супстанцама, на ком су кроз практичне савете ученици 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.
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Реализоване су превентивне радионице програма „ Школа без насиља „ на часовима ОЗ и
по потреби где је било случајева насиља. Примењен је евалуациони упитник за превенцију
ризичног понашања из програма „Вештине у адолесценцији“. Започета је реализација
програма превенције дигиталног насиља.

4.6

Извештај Комисијe за културну и јавну делатност

У току школске 2015/16. године Тим за културну и јавну делатност школе
радио је по плану и програму.
Руководилац Тима за културну и јавну делатност за ученике од 5 до 8 разреда је Светлана
Коркановић, професор музичке културе, а за ученике од 1 до 4 разреда Свјетлана Ненадић,
наставник разредне наставе.
Чланови Тима за културну и јавну делатност су:
1. Светлана Коркановић, професор музичке културе
2. Свјетлана Ненадић, наставник разредне наставе
3. Наташа Јовановић, психолог
4. Кристина Булатовић, педагог
5. Снежана Костић Хавари, професор српског језика
6. Мирјана Марковић, професор српског језика
7. Наташа Станојковић, професор српског језика
8. Верица Ђурђевић, наставник ликовне културе
9. Радмила Павловић, библиотекар
10. Драгана Бајчета, професор руског језика
11. Весна Нинковић, професор разредне наставе
12. Мирјана Ћорилић, професор енглеског језика
13. Јелена Танасијевић, професор разредне наставе
14. Сузана Тубић, наставник разредне наставе
15. Невенка Стефановић, професор ТИО
Одржано је пет састанака чланова тима.
Напомена: проф. музичке културе Светлана Коркановић, која је и кординатор датог
Тима, није била у могућности да присуствује сасатанку Тима за културну и јавну
делатност школе, одржаном 02.03.2016. због учешћа соло певача и малих вокалних
састава на Општинском такмичењу соло певача и малих вокалних састава ДЕМУС-у.
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У току школске 2015/16. године држане су бројне културне манифестације уз активно
учешће ученика млађих и старијих разреда заједно са професорима разредне наставе,
професорима предметне наставе, стручних сарданика у настави и библиотекарке школе.
Преглед реализованих активности:

Приредбе
Свечано отварање школе:
01.09.2015. Наташа Станојковић, проф. српског језика припремила је приредбу поводом
свечаног отварања школе након шестомесечне реконструкције.
Наступ вокалних солиста и хора рприпремила проф. музичке културе Светлана
Коркановић. У присуству Градоначелника Господина Синише Малог, наступало
четрнаест чланова хора ( ученика млађих и старијих разреда ) и вокални солисти ( Нађа
Поточник 42, Вања Буквић 44, Јулија Рајковић 62 и Маша Обрадовић 63 ).
01.9.2015. Свечани пријем првака, приредбу припремиле учитељице првог разреда са
ученицима петог разреда. Координатор за млађе разреде: Свјетлана Ненадић, наст.
разредне наставе.
Обележавање Дечје недеље
У нашпј шкпли пдржана је приредба ппвпдпм пријема првака у Пријатеље деце. Њихпви другари
из другпг, трећег и четвртпг разреда, уз песму, плес, рецитације, реппваое и скечеве приредили
су им угпдну дпбрпдпшлицу. Организатпр приредбе учитељице Зприца Сандић и Ивана
Тпмићевић у сарадои са прпф.музичке културе Светланпм Кпрканпвић.

Музичка култура: проф. музичке културе, Светлана Коркановић наступала са хором на
приредби, одржаној ( 07.10.2015.) у свечаној сали школе у сарадњи са наставницом
разредне наставе, Зорицом Сандић. Репертоар је обухватио интерпретацију изворне
народне
песме
и
дечје
забавне
песме.
Ликовна култура: у холу школе постављена је тематска изложба ликовних радова
ученика 5. разреда под називом „Линије у природи“. Реализатор: Верица Ђурђевић,
наст. ликовне културе.
07.10.2015. Школска приредба „Велики за мале“
06.10.2015. Спортски дан,четврти разреди.
06.10.2015. Одржано школско првенство у шаху за ученике млађих разреда.
09.10.2015. Спортски дан,први разреди.
24.12.2015. Новогодишња приредба ученика 13
25.12.2015. Новогодишња приредба ученика 14
25.12.2015. Новогодишња приредба ученика 21
28.12.2015. Новогодишња приредба ученика 11
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28.12.2015. Новогодишња приредба ученика 12
29.12.2015. Новогодишња приредба ученика 24
29.12.2015. Новогодишња приредба ученика 22
14.1.2016. Представљање школе испред Општине Звездара на „Тргу бајки“, учествовали
ученици млађих разреда.
Координатор за млађе разреде: Свјетлана Ненадић, наст. разредне наставе
Светосавска приредба
Проф. српског језика Мирјана Марковић припремила је Светосавску приредбу за ученике
старијих разреда, реализовану 27.01.2016. у сарадњи са проф. музичке културе Светланом
Коркановић, која је припремила наступ хора ученика млађих и старијих разреда, секције
музичке културе и вокалне солисткиње Иване Сандић VIII3.
Свечана академија: учествовали ученици од 1. до 4. разреда, организатор учитељице
четвртог разреда у сарадњи са Светлана Коркановић, проф. музичке културе, која је
припремила је наступ хора ученика млађих и старијих разреда.
Духовну подршку нам је пружио проф. веронауке Зоран Чучковић.
27.1.2016.За Светог Саву поклоњено је 16 књига одељенским заједницама млађег узраста,
а 16 књига појединачно одабраним најбољим ученицима старијег узраста (укупно 32
књиге).
Дан школе
На представљању чланова стручног већа за српски језик и стране језике проф. музичке
културе Светлана Коркановић је пратила на клавиру извођење песме на немачком језику,
у интерпретацији групе певача ученика старијих разреда, ( у којој су учествовала три
члана хора ( Милица Ђоковић V4 - првонагрдађена ученица на Општинском такмичењу
соло певача и малих вокалних састава, Софија Пухача V3 и Реља Живковић V3 ).
Група чланова секције музичке културе ( Анђела Ђорђић V2, Ивона Стојковић V2, Маша
Обрадовић VI3, Беба Балтић-Тасић V1 и ученица Вања Буквић IV4 ) остварила je запажен
наступана приредби за ученике млађих разрда, одржаној 21.05.2016. поводом прославе
Дана школе.
Репертоар је обухватио песму Варај Данке, одломак из VII руковети Стевана Стојановића
Мокрањца и Химну школе Иван Горан Ковачић.
Обележавање Дана школе
Ликовна култура: у оквиру прославе Дана школе одржан
је час сликања једним потезом, где су били присутни заинтересовани наставници и
ученици.
Постављена изложба дечјих ликовних радова на тему „Пролеће.“
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Реалиѕатор:наст. ликовне културе Верица Ђурђевић
Програм поводом Дана школе
-од 14.до 17.3.2016.године организован по разредима спортски дан
-18.3.2016.-Фестивал науке,учестовали ученици 3.и 4. разреда
-21.3.2016. Приредба поводом Дана школе,приредба ученика млађих разреда
Обележавање 1.априла
-01.4.2016.Одржана „Шеширијада“,поводом 1.априла Дана шале
Приредбе,јавни часови за родитеље за крај школске године
- 06.6.2016.године - приредба ученика 1.-3
-08.6.2016.године - приредба ученика 1.-1
-09.6.2016. године –приредба ученика 1.-4 и 2.-1
-10.6.2016.године –приредба ученика 1.-2 и 2.-3
-13.6.2016.године –приредба ученика 4.разреда
-14.6.2016.године –приредба ученика 3. Разреда
Координатор за млађе разреде: Свјетлана Ненадић

Јавни часови
30.11.2015. Одржан је јавни час читања. Ученицима 4. разреда представила се издавачка
кућа Pro Polis Books, анализирајући најпопуларнију и најпродаванију књигу 2014.
„Ужаснута тетка“, Дејвида Вилијамса.

Пројекти; програми
01.09.2015. Психолошко – педагошка служба школе је била ангажована у активностима
организације отварања „Нове – старе школе, школе за будућност“ након реализације
пројекта реконструкције школе.
Октобар 2015. Психолошко – педагошка служба школе ја била ангажована у
активностима програма „Дечије недеље“.
У оквиру програма „Школа без насиља“ и „Вештине у адолесценцији“, током
полугодишта реализоване су активности вршњачког тима на спречавању насиља.
( Новембар) 2015. Психолог школе наташа Јовановић је учествовала и у културолошкој
адаптацији програма „Вештине у адолесценцији“ – UMODC.
02.12.2015. Присуствовала је и манифестацији за помоћ деци са инвалидитетом „Ти
можеш“ у ДКЦ и „Клубу међународног пријатељства“ – KUBA, 21.12.2015.
У оквиру пројекта „Вредне, златне руке дарују нам звуке“ ( 21.10.2015.) у свечаној сали
школе одржана два мини концерта ученика МШ „Владимир Ђорђевић“( за ученике 1. и
2. разреда ). Организатор: проф. музичке културе Светлана Коркановић у сарадњи са
проф. виолине Мирославом Босанцем.
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Трибине
Новембар 2015. Психолог школе наташа Јовановић је учествовала на трибини за
родитеље о ефикасним техникама учења деце у великој сали Општине Звездара са
педагогом Јеленом Холцер и представницима Одељења друштвених делатности за
образовање и културу.
Предавања
-08.3.2016. године -Предавање ,,Процеси производње“предавач Михајловић Божидар;4.-1
-18.5.2016.године предавање „Шта знам о саобраћају“,за ученике трећег разреда
-19.5.2016.године радионица за родитеље „Родитељ-модел понашања деце у саобраћају“,за
родитеље ученика првог разреда
-20.5.2016.године. –Предавање „Безбедност деце у саобраћају-Успорите поред школе“ за
ученике првог разреда,Паркинг сервис
-24 .5.2016.године –Предавање „Здрава храна“,за ученике првог разреда ,родитељ гост
предавач

Хуманитарне акције
У току 1.полугодишта ученици млађих разреда учествовали и хуманиратним акцијама:
прикупљање школског прибора за социјално најугроженије ученике:
Прикупљање одеће и хране за мигранте
„Чеп у џеп”
„Један пакетић много љубави”, новогодишњи пакетићи за социјално најугроженије
ученике.
Дан за дпбрпту ,хуманитарна акција „Деца деци“,прикупљаое шкплскпг прибпра за ученике из
спцијалнп угрпжених ппрпдица.

Ученици млађих разреда су и током другог полугодишта учествовали у бројним
хуманитарним акцијама
-прикупљање школског прибора
и гардеробе за социјално угрожене
ученике(септембар,октобар)
-акција „Чеп у џеп“,током године
-29.12.2015. Новогодишњи базар;учествовали ученици од 1.-4.разреда
-Хуманитарна акција прикупљања помоћи „Деца деци“,један пакетић много љубави
-прикупљање помоћи мигрантима,гардероба и храна за децу
-26.4.2016. Ускршњи базар,учествовлаи ученици од 1.-4.разреда

Тематско планирање; Огледни часови
Ликовна култура: из ликовне културе у оквиру тематске наставе обрађене епохе из
историје уметности – Преисторија и Египат у корелацији са наставом из историје.
Огледни час музичке културе на тему „Српске народне песме и игре“ реализован
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21.10.2015. у 51. Корелација са наставом ликовне културе, наст. Верица Ђурђевић
и српског језика ( народне лирске песме; синкретизам ), проф. Мирјана Марковић.
Ученици 7. разреда: Милица Антић 72, Милица Миљковић 72 и Вељко Ђуричић 72 ,
присуствовали часу у улози предавача. Психолог школе, Наташа Јовановић присуствовала
датом часу.
Огледни час музичке културе на тему „Српска народна традиција“, реализован
26.11.2015. у 62; корелација наставе музичке културе са наставом српског језика и ликовне
културе.
„Српска народна традиција“, огледни час музичке културе одржан 22.12.2015. у 61;
корелација наставе музичке културе са наставом српског језика и ликовне културе.
Психолог школе Наташа Јовановић присуствовала датим Огледним часовима музичке
културе.
Корелација психолошког приступа и музичке културе: Огледни тематски часови –
Култура као васпитна акција.
Огледни часови: у новембру 2015. одржан Огледни час „ИГК против ГМО“ у
реализацији наставница Мирјане Ћорилић и Драгане Бајчете.
Три огледна часа музичке културе на тему Радост музицирања на инструментима
Орфовог инструментаријума, одржана 10.05.2016. са ученицима IV1 и IV4, 12.05.2016.
са ученицима IV3 и 19.05.2016. са ученицима IV2. У реализацији датих часова учествовали
ученици V2 - у улози предавача ( размена знања ): Давид Ковачевић, Луна Повреновић,
Михајло Радић, Ђорђе Попара и Ивона Стојковић. Очигледна средства су маштовито
израдиле ученице Беба Балтић – Тасић V1 и Нађа Милошевић V1.
Ренеснаса, 13.05.2016. Одржан Огледни час музичке културе са ученицима VII2.
Група ученика из датог одељења ( Милица Антић, Наталија Стојановић, Ања Аврамовоић,
Војислав Адамовић и Вељко Ђуришић ) је израдила визуелна наставна средства (
ренесансни инструментаријум ) и презентовала музичке облике ренесансни
инструментаријум.
Џез музика и мода, 17.05.2016. Одржан Огледни час музичке културе са ученицима VI1.
Ученице Николина Перишић и Кристина Марјановић извеле су балетску кореографију на
основу џез нумере; ученица Софија Рајић је презентирала стилове џез музике; ученице
Лена Благојевић и Бојана Ерцег су израдиле плакат на тему модних трендова прве
половине 20. века и презентирале исто.
Ученице V1: Мина Перовић, Андреа Арсић, Елена Недовић, Јана Благојевић и Оља
Станковић су израдиле плакат на тему Џез музика и мода.
Напомена: уместо планираног огледног часа на тему „Српска средњовековна
уметност“, ( заједнички Огледни час са наставницом ликовне културе у 4. разреду;
корелација са разредном наставом и наставом веронауке), одржани часови на тему
Радост музицирања на инструментима Орфовог инструментаријума.
●Тематско планирање
-Тема „Новогодишњи празници“, –први разреди -,реализовано 25.12.2015. ,у 1.-1 и 1.-2
реализовано кроз центре интересовања-примена наученог на семинару Корак по корак .
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-Тема „Празници –Свети Сава“,први разреди,реализовано 20.1.2016.
-Тема „Личности из прошлости“,трећи разреди,реализовано у јануару 2016.
-Тема „Свети Сава“-четврти разред,реализовано
-Тематски дан ,примена знања са семинара „Корак по корак“,тема „Занимања људи“
,реализовано 30.5.2016. у 4.-1
-Тематски дан ,примена знања са семинара „Корак по корак“,тема „Ја када
порастем“,реализовано 31.5.2016. у 1.-1
●Угледни часови
17.9.2015. године школу су посетили европски представници ,евалуатори у међународном
пројекту SICI Workshop „Лидерство у образовању“. Присуствовали су часовима ликовне
културе у 2.-2 и часовима природе и друштва у 3.-1,3.-2 и 3.-3.
-од 26.10. до 29.10.2015. године школу су посетили учитељи запослени у српским
школама у Мађарској и присуствовали су часовима у млађим разредима
-17.12.2015.године-Ликовна радионица- У сусрет Новој години (сарадња породице и
школе),четврти разред
-22.1.2016.Oгледни час из ликовне културе-Симболика боја,4.-1
-угледни час ликовне културе „Правимо цветић за маму“,реализовано у 1.-1
-угледни час ликовне културе „Правимо шешире“,реализовано у 1.-1
-28.3.2016.године у сарадњи са професорком хемије Биљом Тадић реализован је час за
ученике 1.-1
-29.3.2016.године одржан час руског језика у 3.-3
-30.3.2016.године –књижевна радионица „Читај,обогати себе“,тема „Деца читају српску
историју“,трећи разред

Конкурси и такмичења
У току прве недеље октобра 2015. године, ученици млађих разреда учествовали на
ликовним и литерарним конкурсима „Моја породица” и „Тајна лепе старости”.Комисија за
избор најуспешнијих радова пристиглих на конкурс „Тајна лепе старости” одлучила је да
похвали нашу школу за комплетно учешће наших ученика на конкурсу јер је доста
пристиглих радова из наше школе награђено и похваљено.
Рад по конкурсу ликовних радова на тему „Тајна лепе старости“награђен: ученица Нађа
Милошевић 51 освојила је 1. место на Општини.
Ученица Луна Повреновић V2, освојила 3. место на Општинском такмичењу под називом
„Балови и хаљине у Србији почетком 20. века.
На литерарном конкурсу „Србија и Русија – шта нас спаја“ прву награду је освојио Данило
Даниловић за рад „Ја сам карика“, под менторством наставника Наташе Станојковић.
У децембру 2015. наш школски лист „Кораци“ освојио је 2. место на републичком
такмичењу, уредник наставница Мирјана Марковић.
Реализовани су литерарни конкурси „Моја порука генералном секретару УН“ и
„Одшкринух врата прошлости“ у организацији наставника српског језика Снежане Костић
и Мирјане Марковић.
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Конкурси и такмичења у оквиру Дечје недење
Поезија –млади:
3.место Ники Николић 33, Тајна лепе старости” и Душан Марковић „Стари змај”
Ликовно стваралаштво:
1.место - Мартин Стојановић 31 и Нађа Милошевић 51
2.место – Лада Благојевић 23
3.место – Мина Благојевић 33
Литерарни конкурси: реализовани су литерарни конкурси „Моја порука генералном
секретару УН“ и „Одшкринух врата прошлости“ у организацији наставника српског језика
Снежане Костић и Мирјане Марковић.
2литерарном конкурсу поводом Савиндана.
13.11.2015. Ученик Вукан Гравара 2.-2.освојио 1.место на Ђачким песничким
сусретањима у конкуренцији три школе са Звездаре,са песмом „Дечак и спортови”.
18.11.2015. Организована су ђачка песничка сусретања. Ученица Александра Давинић
71 је заузела 3. место на Општинском такмичењу младих песника. ( Проф. српског језика
Снежана Костић – Хавари ).
23.12.2015. Такмичење „Распевано одељење“, учествовали ученици 3-1 освојили треће
место.
У децембру 2015. ученици млађих разреда учествовали на ликовном и литерарном
конкурсу „Пиши Деда Мразу“ и „Мој пријатељ ватрогасац“.
Ликовно-литерарни конкурс „Балови и балске хаљине у Србији почетком 2.века“,
учествовали ученици млађих разреда ,ученица Нађа Савић 22 освојила 2. место.
●Ликовни и литерарни конкурси
Ученици млађих разреда и у другом полугодишту учествовали на ликовним и литерарним
конкурсима :
-Ликовно-литерарни конкурс „Мој буквар“,учествовали ученици 1.-1
-Ликовно –литерарни конкурс „Мој пријатељ –ватрогасац“,учествовали ученици млађих
разреда,ученик 3.-2 награђен
-Ликовно –литерарни конкурс „Моја учитељица“,учествовали ученици млађих
разреда,похваљени .
- Ликовно-литерарни конкурс „Причала ми моја бака некада је то било овако... “
-Ликовно-литерарни конкурс( могли су да бирају између следеће три теме):
1.Мој учитељ/учитељица
2.Први сусрет са учитељицом/учитељем
3.На часу мог учитеља/учитељице
-Ликовно-литерарни конкурс „У књигама станују јунаци“
-Ликовно-литерарни конкурс „ Моја породица“
- Ликовни конкурс „Ускршње јаје“
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- Ликовно-литерарни конкурс 14. Београдски фестивал писаца за децу „Витезово
пролеће“ – 33 ученика учествовало, 4 награде:књиге и дипломе – Леа Марић 1.-1,Лара
Николић 1.-1,Тодор Вукомановић 3.-3 и Николина Николић 3.-3;
- Литерарни конкурс „Матерња мелодија и образовање“ –
- Ликовни конкурс „Матерња мелодија и образовање“-05.6.2016.године -1.смотра „Чаролија рециклаже помаже природи“,учествовали
ученици 1.-1 ,похваљени
--Крос РТС-а ,учествовали ученици млађих разреда
-27.5. 2016. Спортски дан –обележавање Међународног дана игре
Општинско такмичење соло певача и малих вокалних састава ДЕМУС, одржано је
02.03.2016. у ОМШ „Владимир Ђорђевић“. Наступало је осам ученика. Ученице Вања
Буквић IV4 и Маша Обрадовић VI3 нису наступале на датом такмичењу.
Преглед освојених награда на Општинском такмичењу:
Андрија Лазић V2
I награда
Данило Трпковић V3
I награда
Милица Ђоковић V4
I награда
Љубица Булатовић IV3
II награда
Анђела Ђорђић V2
II награда
Милица Живановић V2
II награда
Реља Живковић V3
III награда
Ивана Сандић VIII3
III награда
Милица ЂоковићV4
III награда
Градско такмичење соло певача и малих вокалних састава ДЕМУС,
17.03.2016.
Наступали су ученици:
Андрија Лазић V2 – 1. место
Дует Милица Ђоковић V4 и Данило Трпковић V3 - похвала

одржано је

2.3.2016. У школској библиотеци одржано је Такмичење рецитатора за млађи и старији
узраст.
Април 2016. Ликовни радови по конкурсу „Најлепше осликано Васкршње јаје“.
Ове године је организовано такмичење за читалачку значку.Почетком маја комисија је
прегледала пристигле радове и прогласила победнике.Свим награђеним ће бити додељена
књига на додели награда 27.5.2016.Књигом ће бити награђено и одељење које је током
године највише књига прочитало.
Комисија;Ивана Томићевић (учитељ IV1)
Oлгица Вукадиновић (учитељ III3)
Радмила Павловић (библиотекар)
Следећи ученици су понели Читалачку значку за школску 2015/2016.
Вукашин Срдић I1
Aндрија Булатовић I2
Јована Чамагић I3
Ленка Кузмановић I4
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Одељење II3 је добило читалачку значку за школску 2015/2016. годину.
Наша школа сваке године у мају књигама и похвалницама награђује најбоље ученике.Ове
године 27,5.2016. доделила је 53 књиге ученицима који су заузели неко од прва три места
на општинском,градском, или републичком такмичењу.Такође, су додељене 42
похвалнице за изврсне спортске резултате.Укупно 95 награда доделио је директор школе
Миомир Драгаш ученицима који на најбољи начин представљају школу.
●Такмичења
-22.1.2016. године - школско такмичење из математике за ученике 3. и 4.разреда, 24
ученика пласирала се на општинско такмичење, на општинском нивоу 1.место Миленко
Вукшић 3.-1,Мијаковац Лука IV/3, Вујовић Филип IV/2
2.место Јован Ковачевић 3.-1 ,Рајић Ангелина IV/1;3.место – Булатовић Љубица IV/3;
на окружном нивоу 2. место - Мијаковац Лука IV/3 и Вујовић Филип IV/2
-13.11.2015.године такмичење „Ђачка песничка сусретања“ –ученик Вукан Гравара 2.2.освојио 1.место на Ђачким песничким сусретањима у конкуренцији три школе са
Звездаре,са песмом „Дечак и спортови”
-02.3.2016.године –школско такмичење рецитатора -учествовало 16 ученика млађих
разреда,Миа Брдар 4.-3 и Лена Видић 3.-4 представљају школу на општинском такмичењу
рецитатора
-10.3.2016.године –математичко такмичење „Мислиша”,учествовало 125 ученика 2.;3. и
4. разреда, 3.место Лука Топаловић 3.-2 ; Похваљени :Димитрије Миљковић 3.-1,Урош
Танасковић 3.-2,Марко Нешић 3.-3, Маринковић Игњат IV/1, Булатовић Љубица IV/3,
Шутић Никола IV/3
-27.5.2016.године –школско такмичење „Шта знам о саобраћају“,екипно такмичење
ученика 3.разреда
-02.6.2016.године.-финале Општинског такмичења „Шта знам о саобраћају“,учествовала
екипа 3.-3 одељења и освојила 2.место
-Април -мај -Школско такмичење за читалачку значку,учествовали ученици 1.разреда ,4
ученика награђена

Спорт
17.9.2015. На часу физичког васпитања одбојкашки клуб „Железничар” на занимљив
начин представио се ученицима 1.-1 и упознао их са одбојком и предностима бављења
спортом.
18.9.2015. На часу физичког васпитања одбојкашки клуб „Железничар” на занимљив
начин упознао ученике 3.разреда са одбојком и предностима бављења спортом.
Спортске манифестације у оквиру Дечје недеље
-06.10.2015. Спортски дан, четврти разреди.
-06.10.2015. Одржано школско првенство у шаху за ученике млађих разреда.
-09.10.2015. Спортски дан,први разреди
Преглед реализованих спортских такмичења
Наши ученици ( репрезентација 5. и 6. разреда ) учествовала је на Општинском такмичењу
у одбојци, одржаном 13.10.2015. у ОШ „Вељко Дугошевић“. Остварили смо једну победу
и један пораз.
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Наши ученици – дечаци ( репрезентација ) учествовала је на Општинском такмичењу у
одбојци, одржаном 14.10.2015. у ОШ „Вељко Дугошевић“. Остварили смо једну победу и
један пораз.
Наши ученици 7. и 8. разреда ( репрезентација – девојчице ) учествовала је на
Општинском такмичењу у одбојци, одржаном 15.10.2015. у ОШ „Вељко Дугошевић“. У
првом колу смо изгубили од екипе која је освојила прво место.
Наши ученици 7. и 8. разреда ( репрезентација – дечаци ) учествовали су на Општинском
такмичењу у одбојци, одржаном 16.10.2015. у ОШ „Вељко Дугошевић“. У првом колу
смо изгубили од домаћина.
Наши ученици су показали добар однос према спорту, на такмичењу су се показали
одлично, а резултати су добри јер друге школе су дошле са екипом коју сачињавају
чланови клубова.
Учествовавали на такмичањима - мали фудбал: девојчице V и VII разреда; дечаци VII и V
разреда; девојчице VI и VIII разреда; дечаци VI и VIII разреда;
одбојка: девојчице V и VII разреда; дечаци V и VII разреда; девојчице VI и VIII разреда;
дечаци VI и VIII разреда.
Општинско такмичење у рукомету: освојено I место - девојчице VII и VIII разред, III
место - дечаци V и VI разред и
III место - дечаци VII и VIII разред.
Општинско такмичење у кошарци: освојено III место - дечаци 5.и 6. разреда; освојено III
место дечаци 7. и 8 .разреда. Припреме смо обавили на часовима секције и часовима које
смо организовали током распуста.
Спортска секција организовала турнир у знак сећања на преминулу колегиницу
Мирјану Тришић.
Пролећни крос је ( почетком маја ) организован за ученике од првог до четветог разреда.
Додељене дипломе – ученицима ( прва два места за дечаке и прва два места за девојчице )
за свако одељење.
Београдски маратон: учествовало више ученика ( Ања Аврамовић VII2, Данило
Даниловић VII2, и Војислав Адамовић VII2 ).
Проф. физичког васпитања Марко Анић и Синишa Борковић

Радионице
-14.10.2015. Музичка школа „Владимир Ђорђевић“ реализовала је радионицу за ученике
првог разреда наше школе. На занимљив начин, најмлађима је приближена класична
музика.
-15.10.2015. Музичка школа „Владимир Ђорђевић“ реализовала је радионицу за ученике
првог разреда наше школе. На занимљив начин, најмлађима је приближена класична
музика.
Напомена: књижевна радионица „Читај обогати себе“ ће бити реализована у фебруару.
Ученици 3. Разреда ће читати едицију ( 16 књига ) „Деца читају српску историју“,
Слободана Станишића.
Реализатор: библиотекар школе Радмила Павловић
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30.3.2016. (трећи и четврти час пре подне)
Реализована је књижевна радионица „Читај обогати себе!“(трећи час радионицу је
реализовало III2 и учитељица Биљана Табаш,а четврти час III1 и учитељ Лазар Марковић)
Тема: Деца читају српску историју, Слободан Станишић (16 књига и 16 историјских
личности)
Деца су на живописан начин својим вршњацима представљали историјске личности.Кроз
монолог и дијалог успели су да питко и занимљиво представе Милоша Обилића,Марка
Краљевића,Јефимију и многе друге који су оставили неизбрисив траг иза себе .
То су уједно и најтраженије књиге у протеклом периоду ,што показује заинтересованост
ученика , за српску историју и знамените личности.

Изложбе
Поводом Дечје недеље у холу школе постављена је тематска изложба ликовних радова
ученика
5.
разреда
под
називом
„Линије
у
природи“.
Реализатор: Верица Ђурђевић, наст. ликовне културе.
29.12.2016. Продајнa изложбa дечјих радова „Новогодишњи базар“,
29.12.2015. Новогодишњи хуманитарни базар , учествовали ученици млађих разреда.
Поводом дана св. Саве секција ликовне културе естетски уредила свечану салу и холу
школе.
Поводом дана школе постављена изложба дечјих ликовних радова на тему „Пролеће.“
Наст. ликовне културе: Верица Ђурђевић.
Поводом Васкрса, наставница ликовне културе је на стакленим вратима свечане сале
школе поставила изложбу на тему „Цртежи васкршњих јаја“, због тога што у холу школе
још увек нису постављени панои.

Посете
Међународни сајам књига у Београду, 60-ти по реду, одржан је од 25.10.-1.11.2015.
Библиотека школе је на сајму књига одабрала књиге у вредности до 25 000 динара.
20.10.2015. Ученици 22 посетили изложбу „Култура исхране у Србији” у Етнографском
музеју.
27.10.2015. Ученици од 2. До 4.разреда посетили ДКЦ и гледали представу „Породица
Кременко“.
05.11.2015. Ученици 81 ( проф. Мирјана Марковић ) посетили Универзитетску библиотеку
и спомен собу Исидоре Секулић.
-25.3.2016.године –ученици 1.-1 и 1.-2 посетили Београдску филхармонију и слушали
концерт за децу Музика из филма о Харију Потеру
-29.3.2016.године –ученици 1.-4посетили Београдску филхармонију и слушали концерт за
децу Музика из филма о Харију Потеру
-31.3.2016.године –ученици 1.-3 посетили Београдску филхармонију и слушали концерт за
децу Музика из филма о Харију Потеру
-19.5.2016.године- ученици 1.разреда посетили УК „Вук Караџић“ и гледали представу
„Звездарски витез“у извођењу позоришта Бошко Буха
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-24.5.2016.године- ученици 2.разреда посетили УК „Вук Караџић“ и гледали представу
„Царев заточник“у извођењу позоришта Бошко Буха
-07.6.2016.године- ученици 4.разреда , 2.-2 и 2.-3 посетили УК „Вук Караџић“ и гледали
представу „Том Сојер и ђавоља посла“ у извођењу позоришта Бошко Буха
-08.6.2016.године- ученици 3.разреда посетили УК „Вук Караџић“ и гледали представу
„Звездарски витез“у извођењу позоришта Бошко Буха
-13.6.2016. представа школе глуме коју похађају ученици млађих разреда,гледали
ученици 1. и 3.разреда
-Ученици 2.-4 и 2.-1посетили Ботаничку башту
Активности психолошко - педагошке службе
03-06.2015. Са проф. физике Александром Јелићем тридесет ученика посетило је 9.
Фестивал науке.

Књижевност
17.11.2015. Свечани пријем ученика 1.-1 у библиотеку Вук Караџић.сусрет са дечијим
писцем Јасминком Петровић.
17, 18, 19 и 20. 10.2015. Трећи час пре подне, ишло је по једно одељење 1. разреда у
библиотеку „Вук Караџић“. Одржан је сусрет са дечјим писцем Јасминком Петровић.
Дружеое је реализпванп у библиптеци , присуствпвали ученици пд првпг дп четвртпг разреда .

21.10.2015. Сви млађи ученици су се сусрели са познатим дечјим писцем Слободаном
Станишићем. Он им је тим поводом представио две своје кљиге „Гаша“ ( збирка песама ѕа
дећаке 1. Раѕреда ) и „Цвонки“ ( за ученике 2. и 4. разреда ).
Дружеое је реализпванп у библиптеци , присуствпвали ученици пд првпг дп четвртпг разреда .

18.11.2015.Свечани пријем ученика 1.-2 у библиотеку Вук Караџић.сусрет са дечијим
писцем Јасминком Петровић.
19.11.2015.Свечани пријем ученика 1.-3 у библиотеку Вук Караџић.сусрет са дечијим
писцем Јасминком Петровић.
20.11.2015.Свечани пријем ученика 1. до 4. разреда у библиотеку Вук Караџић. Сусрет са
дечијим писцем Јасминком Петровић.

Позоришне представе
04.11.2015. Ученици првог разреда гледали представу „Чаробно кресиво“ у извођењу Пан
театра.
05.11.2015. Представа „Звездан“, представа школе глуме коју похађају ученици млађих
разреда,гледали ученици 3.разреда.
24.11.2015. Ученици 31 и 34 гледали представу „Чардак ни на небу ни на земљи“,
представа је изведена у Звездара театру у оквиру Дечијег фестивала „Позориште
Звездариште“.
25.11.2015. Представа „Звездан“, представа школе глуме коју похађају ученици млађих
разреда, гледали ученици 1. разреда.
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16.10.2015. Ученици 81 ( проф. Мирјана Марковић ) гледали представу „Мајстори,
мајстори“ позоришта „Бшко Буха“.
У новемдру 2015. Ученици су гледали позоришну представу „Тинејџ клуб“ са
наставницом српског језика Снежаном Костић.
28.1.2016.Ученици 1. и 3.разреда посетли УК Вук Караџић,гледали представу „Мала
Сирена”у извођењу позоришта Бошко Буха.
24.11.2015. Ученици 31 и 34 гледали представу „Чардак ни на небу ни на земљи“,
представа је изведена у Звездара театру у оквиру Дечијег фестивала „Позориште
Звездариште“.
18.4.2016. У УК “Вук Караџић„ ученици 8-1 гледали представу „Госпођа Министарка“са
проф. српског језика Мирјаном Марковић.

Предавања
02.11.2015. Предавање о заштити од пожара, ДВД Звездара,предавање за ученике
3.разреда.
04.11.2015. Предавање о наркоманији, МУП РС,за ученике 4.разреда.
26.11.2015. Предавање „Безбедност деце у саобраћају“ за ученике првог разреда,МУП РС
Координатор за млађе разреде: Свјетлана Ненадић, наст. разредне наставе

Закључак
Прегледом датих активности може се констатовати велико ангажовање наставника
разредне наставе, професора и стручних сарадника у њиховој реализацији.
Ученици успешно учествовали на конкурсима као и на такмичењима.
Руководилац Тима за старије разреде: Светлана Коркановић, проф. музичке културе
Координатор за млађе разреде: Свјетлана Ненадић, наст. разредне наставе

4.7

Извештај
ученика

о

реализацији

програма

социјалне

заштите

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
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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 комплете уџбеника за социјално угрожене ученике, који нису
стекли право на бесплатне уџбенике. Школа је сарађивала са специјализованим стручним
установама, специфично са Центром за социјални рад, најчешће поводом изостајања
ученика из школе и дисфункционалних породичних односа.

4.8

Извештај о реализацији програма заштите животне средине

Садржаји овог програма су реализовани током часова редовне наставе,изборне наставе,
секције, ученичке организације, хуманитарне акције кроз различите врсте активности.
Сви очекивани исходи који су дати у годишњем плану рада школе за школску 2015.2016.годину су реализовани.
Врста
реализованих Реализатор
Време реализације
активности
Праћење утицаја човека на Снежана Илијев
Током целе школске године
животну
у осмом разреду на редовној
средину(загађивање)
настави
Светски
дан
заштите Драгана Бајчета
новембар 2016.
исхране
Проблеми локалне заједнице Анита Илић
Током целе школске године
(проблем наркоманије)
на часовима грађанског
васпитања
Александра Јанковић Радић Мај 2016. редовна настава
7.разред
Утицај хране на здравље
(воћни дан)
Болести
зависности
(пушење, алкохол, дрога)
Израда паноа
Светски
дан
водаистраживачки задатак и
израда паноа
Сортирање
и
поновна
употреба
отпадног
материјала

Мирјана Ћорилић

Током другог полугодишта

Александра Јанковић Радић

април, мај 2016.

Александра Јанковић Радић
Свјетлана Ненадић

март 2016.

Сви чланови колектива

фебруар-март 2016.
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Дан
планете
земље- Александра Јанковић Радић
радионица,
истраживачки Анита Илић
задатак
Снежана Илијев

април-мај2016.

Светски
дан
екологије Снежана Илијев
мај-јун2016.
израда паноа 6.и8.разред
Најлепши радови болести зависности приказани у школском часопису .

4.9

Извештај о реализацији програма школског спорта и
спортских активности

Током месеца септембра смо организовали школско првенство у стоном тенису. Одзив
ученика је био велики, па смо их поделили на две узрасне категорије 5 и 6 разред дечаци и
девојчице и 7 и 8 разред дечаци и девојчице.
Током месеца септембра смо организовали школско првенство у малом фудбалу за дечаке.
Током месеца октобра смо били домаћини општинског првенства у малом фудбалу где
смо остварили запажене резултате у свим категоријама.
Крајем октобра смо организовали школско првенство у одбојци. Након тога смо
наступили на општинском такмичењу у одбојци где смо такође постигли значајне
резултате.
Последњи дан првог полугодишта смо на иницијативу директора школе Миомира
Драгаша организовали меморијални турнир ''Мирјана Тришић'' у одбојци, који смо
организовали у част преминуле колегинице из актива. Мирјана Тришић наша колегиница,
које је била истакнута одбојкашица и спортски радник у одбојци, па смо због тога
организовали баш одбојкашки турнир. На турниру су учествовали репрезентација 81, 82,
83 и репрезентација наставника који су и освојили турнир.
Током распуста смо ученицима организовали тренинге рукомета и кошарке, а
организовани су турнири у тим спортовима из кошарке и рукомета. У том периоду је и
састављена репрезентација у рукомету и кошарци за све узрасне категорије.
Током фебруара, чим смо се вратили у школу учествовали смо на општинском такмичењу
у рукомету, где смо остварили запажене резултате. Девојчице 7 и 8 разред су освојиле
прво место на општини. А у марту су учествовале и на градском такмичењу где су
освојиле треће место.
У фебруару смо организовали школско такмичење у спортској гиманстици, где су учешће
узели наши најталентованији ученици. Такмичење је било изузетно занимљиво и
конкуренција јако велика посебно у петом разреду.
Током месеца марта смо учествовали на општинском првенству у кошарци, где смо
постигли изванредне резултате. Дечаци 5 и 6 разред као и дечаци 7 и 8 разред су освојили
треће место на општинском такмичењу. Девојчице 7 и 8 разред су освојиле прво место на
општини, а на градском такмичењу су освојиле треће место.
Током марта смо организовали спортске активности поводом дана школе. Ученици седмог
разреда су играли кошарку против ученика осмог разреда, као и ученици петог разреда
против ученика шестог разреда.
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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. Настојали смо да родитеље што више
укључимо у активности које се реализују у школи те су преузели активну улогу у
припремању Новогодишњег базара, Ускршњег базара, један родитељ је одржао предавање
о здравој исхрани а у извештајима наставника је наведено да су родитељи држали
предавања у складу са својим професионалним компетенцијама. Родитељи се укључују и у
реализацију програма професионалне оријентације кроз могућност представљања својих
занимања деци и реалне сусрете. Психолог школе Наташа Јовановић је учествовала на
Трибини за родитеље: „Како помоћи детету да ефикасније учи“ , у сарадњи са „Школом за
родитеље“, гост: Јелена Холцер;
на Трибини уз анкетирање о „Инклузивном образовању у школама“; на манифестацији
„Сајбер буквар“ у оквиру програма УНИЦЕФ „Школа без насиља“ са 40 ученика и
родитеља; на семинару о „Превенцији дигиталног насиља“ – водитељ психолог Биљана
Лајовић и Александра Калезић ШУ – УНИЦЕФ; на Трибини о раду УП „Шта смо
постигли и научили – коцкање и замке интернета“ у општини Звездара;у Радионици
„Подршка родитељима пубертетског узраста“ – Ана Зрнић психотерапеут .
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.
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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
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. Изведена је приредба поводом пријема првака у организацију
„Пријатељи деце“.
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
 Новогодишњи базар
 Ускршњи 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.
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“
Током школске године координиране су посете Сајму књига, Фестивалу науке.
Реализована је сарадња са ДКЦ у оквиру манифестације „Клуб међународног
пријатељства“- Куба.
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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 2015/16.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. Школска година је за ученике и запослене
започела у новој, реконструисаној школи.
Анализом извештаја о раду наставника, као и извештаја стручних актива по
предметима, 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,
 Култура облачења,
 Насиље и облици насиља, утицај медија на насиље,
 Болести зависности,
 Правила понашања ученика, вредности,
 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 цене вредности попут правичности, толеранције,
демократичности и поштовања различитости.
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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.

4.14 Извештај о сарадњи са школама
Сарадња са школама нам пружа могућност међусобне размене информација,
примера добре праксе и у сврху је унапређивања васпитно-образовног рада у школи.
Настојимо 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: : „Како помоћи детету да ефикасније учи“ у сарадњи са
„Школом за родитеље“, гост: Јелена Холцер; Трибина уз анкетирање о „Инклузивном
образовању у школама“; манифестација „Сајбер буквар“ у оквиру програма УНИЦЕФ
„Школа без насиља“ ; семинар о „Превенцији дигиталног насиља“ – водитељ психолог
Биљана Лајовић и Александра Калезић ШУ – УНИЦЕФ; Трибина о раду УП „Шта смо
постигли и научили – коцкање и замке интернета“ у општини Звездара; Републичка
секција стручних сарадника – тема: Рад групе за социјалну инклузију - Александра
Калезић МП, 9. Фестивал науке; „Информационе технологије у образовању“ – British
Council ;
Сарађивано је са ОШ „Бошко Буха „ и „Душан Дугалић“ на размени идеја о подршци деце
са тешкоћама у развоју као и примени асистивних технологија, рада са педагошким
асистентима.
Настојимо да одржимо сарадњу и са средњим стручним школама и гимназијама ради
релизације пројекта „Професионалне оријентације“.
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.
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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.
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5. Извештај о реализацији програма стручног
усавршавања наставника и унапређења образовноваспитног 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 2015/16. године.

НАЗИВ СЕМИНАРА, СТРУЧНЕ ТРИБИНЕ

УЧЕСНИЦИ

Семинар „Ефикасно дисциплиновање ученика“
– Креативни центар

26 учесника

Методе и облици наставе и учења- базични
ниво
Учитељи у свету линија, облика и боја
Развојне потребе деце и ученика и како их
задовољити, ресурси школе и предшколске
установе
Стручна трибина „Креативна настава- улога
видео материјала и ИКТ у креирању
подстицајне средине за учење“
Стручна трибина „Разбијање стереотипа у
васпитно-образовном процесу-јачањем
унутрашње мотивације ученика и наставника“
Презентација уџбеника БИГЗ
Промоција уџбеника Едука

18 учесника
10 учесника
13 учесника
9 учесника
4 учесника
6 учесника
2 учесник

Стручне Трибине :„Инклузивно образовање у
школама“ у општини Нови Београд и рад групе
за социјалну инклузију МПН и ТР –
републичка секција стручних сарадника;
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1 учесник

Трибина у ДКЦ о деци са тешкоћама у развоју
„Ти можеш“
Стручна трибина у оквиру „Дечије недеље“ за
родитеље општинског Савета родитеља
Звездаре – психолог школе са педагогом
Јеленом Холцер на тему „Ефикасне методе и
технике учења“
Семинар „Савремена настава географија“
Семинар „Принципи диференцијације у
настави немачког језика“
Семинар „Методе учења по станицама у
настави немачког језика“
Семинар „Пројектна настава- корак даље у
настави енглеског језика“
Семинар „Школско оцењивање“
Семинар „Борба против болести зависности“
Обука за израду пројекта
Семинар „Квалитетна настава 1“
Зимски сусрети учитеља- Дан стручног
усавршавања „Учитељи у свету огледа“
Сабор учитеља
Семинар „На ком језику сањаш“- рад са
билингвалним (двојезичним дететом)
Презентација уџбеника Нови логос
Презентација уџбеника Клет
„Од игре до уметности-драмски метод у
настави“
Програм „Певајмо сви“
„Функционална и креативна употреба
информационо-комуникационих технологија и
електронских средстава у наставном процесу“
Републички зимски семинар
Семинар „Квалитетна настава 2“
Семинар „Квалитетна настава 3“
„Форум театар-решавање конфликтних
ситуација“
Семинар „Тестови“
Семинар „Улога такмичења у музичком
развоју детета
Семинар „Музичке игре као део одрастања и
учења“
Радионица „Вредност правила и реституција“
Зимска школа руског језика
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1 учесник
1 учесник
1 учесник
1 учесник
3 учесника
1 учесник
1 учесник
1 учесник
3 учесника
7 учесника
7 учесника
4 учесника
1 учесник
1 учесник
1 учесник
1 учесник
2 учесника
1 учесник
3 учесника
3 учесника
2 учесника
1 учесник
1 учесник
1 учесник
2 учесник
1 учесник

Семинар „Верска настава у Аустрији и другим
европским земљама“

1 учесник

Наставници и стручни сарадници су се усавршавали као чланови комисија на такмичењима,
у оквиру рада стручних већа на општини и граду, на стручним конференцијама.
Унутар установе запослени су се усавршавали у складу са Правилником о стручном
усавршавању у установи.
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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. Редовно су вођени записници са састанака ТЗЗ, ВТ, УП. 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», примењен
је иницијални и завршни упитник за превенцију ризичног понашања у 7. разреду
који је на анализи у одељењу УНОДЦ. Израђене процедуре за реаговање против
насиља у Е- форми постављене су на сајт ДКЦ – Дечијег културног центра „ Реци
деци“ . 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 је програм локалне заједнице – општине
Звездара «Путујем, упознајем душу планете» , са ДКЦ «Клуб међународног
пријатељства « - размена са Кубом. 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.
Превенција дигиталног насиља била је и тема 4. конференције УНИЦЕФ којој
је присуствовала координатор програма „ Школа без насиља“ психолог Наташа
Јовановић. У месецу априлу је психолог учествовала на семинару МП и УНИЦЕФа „Превенција дигиталног насиља“. Започета је реализација радионица из
Програма на тему правила и вредности у одељењу 5/4. Разматран и усклађен
Правилник о васпитно – дисциплинским мерама и одговорности ученика у складу
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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.
Континуирано се осмишљавају активности квалитетног провођења слободног
времена са циљем развијања тематске наставе у корелацији са васпитним циљевима
т.ј. културе као васпитне акције, повезивања позоришта и образовања...


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“ . Психолог је учествовала у
евалуацији примене програма са председником Савета родитеља Виолетом
Максимовић при МПН и ТР.



Са ученицима 8. разреда реализован је крозкурикуларно програм „ Професионална
оријентација на прелазу из основне у средњу школу“ – ГИЗ (завршна фаза јуна
2015. године ). 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 – култура облачења и одевања».
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 као примери добре праксе у тематском
планирању.



Проф. ТИО Небојша Дабић и психолог школе Наташа Јовановић учествовали су на
семинару „Информационе технологије у образовању“ – British Council. Након
тога школа је ушла у заједнички пројекат са ORACLE ACADEMY.



Садржаји активности наведених Програма и пројеката имплементирани су као теме
у планове рада ТЗЗ, ВТ и УП и ОЗ. У оквиру рада УП психолог школе је
учествовала на манифестацији „Сајбер буквар“ у оквиру програма УНИЦЕФ
„Школа без насиља“ са 40 ученика и 10 родитеља; на Трибини о раду УП „Шта
смо постигли и научили – коцкање и замке интернета“ у општини Звездара.
Састанци ових тимова, већа и организација су одржавани тематски и у складу са
динамиком осталих активности у школи, записници су редовно вођени. Ове
школске године школа је започела манифестацију на нивоу школе Фестивал науке
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која ће се традиционално наставити као примењена тематска настава која подстиче
креативност и учење путем открића.
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7. Школски маркетинг
Почетком школске 2015/16. Након реализације Пројекта реконструкције, санације и
адаптације школе отворена је реновирана „Нова – стара школа за будућност“ .
Промовисана је свечаним отварањем као једна од најсавременијих школа у граду. Дорађен
је школски сајт, предвиђен акционим планом, школског развојног плана. На њему се могу
наћи све актуелне и важе информације из школског живота. Пројектом реконструкције
школе дорађен је разглас.
У току школске 2015/16. од. издата су 2 броја часописа Кораци. Часопис поред
радова ученика, садржи обиље информација о активностима у школи, културним и
историјским занимљивостима и одражава атмосферу, живот и рад школе – неколико пута
је награђиван.
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 и
другима).
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ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ 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
 У оквиру међупредметних компетенција унапредити у настави корелације са
васпитним циљевима
 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
 Укључити асистивне технологије у раду са децом са тешкоћама
 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 са акцентом на практичну примену наученог
 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 кроз
формативно оцењивање
 Обогаћивати васпитни рад са ученицима на часовима одељењских заједница,
правилним
избором тема и редовно вршити анализе одељењских заједница на нивоу
Одељењских
већа уз подстицање односа другарства и солидарности
 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“
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 Инсистирање на поштовању Школских правила од стране ученика, запослених и
родитеља
 Осавремењавање наставе увођењем ИТ и учења на даљину
 Укључивање више садржаја на тему екологије и очувања животне средине
 За квалитет образовања и васпитања у школи одговорност треба подједнако да деле
запослени, родитељи, локална заједница и други

У Београду, август 2016
.
Директор школе
_____________________
Миомир Драгаш
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