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На основу чл. 119. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник  

На основу чл. 119. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 

РС“, бр. 88/17, 10/19),  и чл. 39 Статута Школе бр. 131/18) Школски одбор Основне школе 
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1 Услови рада  

 

1.1 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, тако је на Педагошком колегијуму, 

Наставничком већу донета одлука да ученици првог и другог разреда иду у две смене 

као и сви остали ученици. 

У оквиру текућег и инвестиционог одржавања школе у току шк. 2020/21. 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. Пројектом „Дигитална учионица“ обухваћени су 

сви наставници за примену дигиталне опреме коју је обезбедило Министарство 

просвете, а у циљу осавремењавања наставе. 

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. Локална самоуправа 

обезбедила је средства за постављање интерфона. 

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

за школу и ширу локалну заједницу. Уз ангажовање физичког обезбеђења, које у 

великој мери финансирају родитељи обезбеђено је поштовање реда и после 22 сата 

нема ученика нити других лица у школском дворишту. 

Јавним набавкама обезбеђен су средста за куповину 14 лап топ рачунара и 3 

персонална рачунара, као и 60 столица за опремање зборнице. Средства је обезбедио 

Секретаријт за образовање. 

Ес дневник  почео је да се примењује од другог полугодишта школске 2017/18 године и 

омогућава одељењским старешинама, наставницима, стручним сарадницима и 

директору школе брзо, једноставно и поуздановођење евиденције, као и родитељима да 

имају увид у оцене, као и друге евиденције о свом детету. Уз помоћ једног ђачког 

родитеља смо добили донацију намештаја који је распоређен по кабинетима и и 

канцеларијама, такође је донирано 9 лап-топ рачунара који се користе за тимове, 

комисије, семинаре и друге потребе наставника.   Све одељењске старешине добиле су 

таблет рачунаре као техничку подршку вођења ес дневника. 

Током школске 2020/2021 године обезбеђен је потребан наставни материјал, потребан 

материјал за одржавање хигијене школског простора. 

Учeнички и oстaли прoстoр у и извaн шкoлe су припрeмљeни зa пoчeтaк нoвe шкoлскe 

гoдинe 
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1.2. Кадровска питања 

 

Настава је била стручно заступљена у свим предметима.  

На породиљском одсуству је један број колегиница и за њих је обезбеђена стручна 

замена. 

Васпитно-образовни рад у току школске 20-21. године, реализовало је 25 професора 

разредне наставе и 31 професора предметне наставе, директор, помоћник директора, 

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.  

 

1.3. Коришћење школског простора 

  

Школски простор је функционално коришћен, а у складу са препорукама за заштиту од 

вируса Ковид 19. На основу извештаја руководилаца Стручних већа и анализе 

реализованог наставног програма и успеха, предвиђени план и програм је реализован. 

 

Годишњи план рада за школску 2020/21. годину и  нови Школски програм за трећи и 

седми разред су благовремено сачињени и усвојени. За реализовање свих програмских 

садржаја одређени су извршитељи, рокови и системи за праћење, анализу и вредновање 

остварења. 

 

 У ОШ „ Иван горан Ковачић“, од 1.09.2020. године, настава се реализовала по 

комбинованом моделу, похађањем наставе непосредно у школи и путем Јавног 

сервиса РТС и Google учионице у виду подршке учењу.  

 Сва одељења су подељена  на приближно једнаке групе ( група А и група Б), а 

настава се организује тако да ученици једне групе долазе сваког другог дана: 

 Група А- понедељак, среда и петак 

 Група Б- уторак и четвртак. 
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 Ученици од 1-4 разреда наставу похађају свакодневно у школи, смењивањем 

група А и Б. 

 

Ученици наставу похађају у учионици, без промене кабинета. 

Распоред одељења по учионицама: 

ДРУГИ СПРАТ 

Разред и одељење број кабинета Разред и одељење број кабинета 

5/1 63 6/1 72 

5/2 62 6/2 73 

5/3 61 6/3 74 

5/4 60 6/4 75 

  

ПРВИ СПРАТ 

Разред и одељење број кабинета Разред и одељење број кабинета 

7/1 56 8/1 47 

7/2 49 8/2 54 

7/3 57 8/3 55 

7/4 46 8/4 45 

 

Продуженим боравком обухваћено је 135 ученика првог и другог разреда. Распоређени 

су у шест васпитних група.  

 

ОД 5-8 РАЗРЕДА 

 У ОШ „ Иван горан Ковачић“, од 30.11.2020. године ( до 18.12.), настава ће се 

реализовати на даљину, путем Јавног сервиса РТС и Google учионице у виду 

подршке учењу. Изабрана је Гугл учионица као систем за управљање учењем. 

Од три нивоа пружања подршке ученицима, наша школа може да пружи други 

ниво: редовна настава на даљину путем неког од видео конференцијских алата- 

google meet, zoom, viber. 

 Настава се свакодневно остварује са целим одељењем према важећем распореду 

часова. 

 Укупно трајање часа је 45 минута. 

 Наставници у време часа приступају виртуелним учионицама и у зависности од 

наставне јединице и типа часа, држе предавање ученицима, дају објашњења, 

одговарају на питања, упућују на постављени материјал...Наставник  је  

присутан за време трајања часа и усмерава ученике, пратити њихов рад,  

комуникацију и интеракцију. 

 Израђено је техничко упутство за приступ google meet, а одељењске старешине 

су исто проследиле ученицима. 

 Будући да ученици од 5-8 разреда имају могућност да као подршку учењу прате 

ТВ лекције у преподневним сатима, настава на даљину ће се одвијати од 14:00 

по важећем распореду за групу А. 

 

5. Начин праћења и вредновања постигнућа ученика: 

Праћење напредовања ученика и вредновање постигнућа, вршиће се online,  а писмена 

испитивања према приложеној табели. За ученике који буду незадовољни 
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предложеним закључним оценама,  биће организовани посебни термини за испитивање 

у школи, водећи рачуна о препорученим епидемиолошким мерама. 
 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА, КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ од 
1.12.-18.12.2020. ГОДИНЕ 

 

 

 

6. Додатни начини пружања подршке ученицима у складу са специфичним потребама и 

у односу на породични контекст: 

Учестала комуникација са родитељима различитим каналима комуникације, препоруке 

за коришћење додатних едукативних online садржаја, за ученике који се образују по 

ИОП-у и који не располажу потребним техничким средствима (материјал слати на мејл 

или штампани преузимају у школи). 

 

7. Додатни ресурси ван школе који се користе (волонтери, спољна подршка...): 

/ 

8. Укупан број ученика у школи који су се изјаснили да неће похађати наставу у 

школи према утврђеном моделу: (уписати посебно за сваки разред): 

Разред Број ученика који не похађају наставу у школи 

Први 5 

Други 7 

Трећи 15 

Четврти 18 

 

9.Ако школа има групе продуженог боравка описати начин организације на дневном и 

недељном нивоу: 

Формиране су 3 групе продуженог боравка првог разреда и 3 групе продуженог 

боравка другог разреда.  

Укупан број пријављених ученика првог разреда је 66, а другог 68. 

Боравак прихвата ученике од 7:30-17:30. 

Ујутру су ангажована 2 наставника, један за први и један за други разред и прихватају 

ученике који иду на наставу од 11 часова и који завршавају наставу од 10:25. У 

јутарњим часовима број ученика у продуженом боравку је променљив и не прелази 

више од 20 ученика једног разреда. 

Од 12:30 у продуженом боравку ангажована су по два наставника за оба разреда. 

За потребе продуженог боравка користе се две највеће школске просторије ( преко 100 

квадратних метара) свечана сала, за ученике првог разреда и кабинет за музичку и 

ликовну културу за други разред у преподневним сатима, док се поподне са повећањем 

броја ученика користе још два кабинета. 

 
НЕДЕЉА 

 
5. РАЗРЕД 

 
6. РАЗРЕД 

 
7. РАЗРЕД 

 
8. РАЗРЕД 

14. 
30.11.-04.12. 

Руски / немачки језик 
контрол. 
среда 02.12. 

Математика – 
контрол. 
четвртак 3.12. 

Руски / немачки језик 
среда 02.12. писмени 
задатак 

Математика – контрол. 
8/2 
петак 4.12. 

15. 
07.-11.12. 

Математика-контрол. 
среда 9.12. 

Биологија тест 
уторак 8.12. 

Биологија тест 7/3,4 
уторак 8.12. 
Математика-контрол. 
среда 9.12. 

Математика – контрол. 
8/1,8/3,8/4 
четвртак 10.12.. 
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9.1. Укупан број група продуженог боравка: 6 

9.2. Укупан број ученика уписаних у продужени боравак:176 

9.3. Укупан број ученика који су се изјаснили за похађање продуженог боравка: 124 

10. Начин праћења остваривања оперативног плана активности (концизан опис): 

Непосредним увидом у образовно-васпитни процес придруживањем директора школе 

и ПП службе у виртуелне учионице, увидом у ЕС Дневник и Google учионицу, преглед 

постављеног материјала, евалуација оперативних планова, прикупљање података за 

месечно извештавање посредством одељењског старешине, кроз комуникацију са 

ученицима и родитељима. 

 

ОД 5-8 РАЗРЕДА 

 У ОШ „ Иван горан Ковачић“, од 18.01.2021. године, настава ће се реализовати 

по комбинованом моделу, похађањем наставе непосредно у школи и путем 

Јавног сервиса РТС и Google учионице у виду подршке учењу.  

 Сва одељења се деле на приближно једнаке групе ( група А и група Б), а настава 

се организује тако да ученици једне групе долазе сваког другог дана: 

 Група А- понедељак, среда и петак 

 Група Б- уторак и четвртак. 

 Наведене групе А и Б, мењају дане када долазе у школу на недељном нивоу. 

 Настава се свакодневно остварује са једном групом према редовном распореду 

часова. 

 Група ученика данима када наставу не похађа у школи, прати садржаје Јавног 

сервиса РТС и упутства предметних наставника путем Google учионице. 

 Ученици од 5-8. разреда наставу ће похађати у поподневној смени, која почиње 

од 14:00 часова. Часови трају 30 минута. Након трећег часа је велики одмор у 

трајању од 15 минута. 

 

Дописом од 12.03.2021. ученици другог циклуса прешли су на наставу на даљину 

 

ОД 5-8 РАЗРЕДА  

Измене у реализацији наставе у складу са Дописом Министарства просвете, науке  и 

технолошког рзвоја од 12.03.2021. бр.610-00-00178/2021-07 

 У ОШ „ Иван горан Ковачић“, од 15.03.2021. ( до 19.04.)године, настава ће се 

реализовати на даљину, путем Јавног сервиса РТС и Google учионице у виду 

подршке учењу. Изабрана је Гугл учионица као систем за управљање учењем. 

Од три нивоа пружања подршке ученицима, наша школа може да пружи други 

ниво: редовна настава на даљину путем неког од видео конференцијских алата- 

google meet, zoom, viber. 

 Настава се свакодневно остварује са целим одељењем према важећем распореду 

часова. 

 Укупно трајање часа је 45 минута. 

 Наставници у време часа приступају виртуелним учионицама и у зависности од 

наставне јединице и типа часа, држе предавање ученицима, дају објашњења, 

одговарају на питања, упућују на постављени материјал...Наставник  је  

присутан за време трајања часа и усмерава ученике, пратити њихов рад,  

комуникацију и интеракцију. 



8 
 

 Израђено је техничко упутство за приступ google meet, а одељењске старешине 

су исто проследиле ученицима. 

 Будући да ученици од 5-8 разреда имају могућност да као подршку учењу прате 

ТВ лекције у преподневним сатима, настава на даљину ће се одвијати од 13:00 

по важећем распореду за групу А. 
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5. Начин праћења и вредновања постигнућа ученика: 

Праћење напредовања ученика и вредновање постигнућа, вршиће се online. 

У преподневним сатима планирана је реализација часова додатне, допунске и припремне 

наставе путем гугл мита. 

 

6. Додатни начини пружања подршке ученицима у складу са специфичним потребама и у 

односу на породични контекст: 

Учестала комуникација са родитељима различитим каналима комуникације, препоруке за 

коришћење додатних едукативних online садржаја, за ученике који се образују по ИОП-у и 

који не располажу потребним техничким средствима (материјал слати на мејл или штампани 

преузимају у школи). 

 

7. Додатни ресурси ван школе који се користе (волонтери, спољна подршка...): 

/ 

8. Укупан број ученика у школи који су се изјаснили да неће похађати наставу у школи 

према утврђеном моделу: (уписати посебно за сваки разред): 

Разред Број ученика који не похађају наставу у школи 

Први 5 

Други 7 

Трећи 15 

Четврти 18 

 

9.Ако школа има групе продуженог боравка описати начин организације на дневном и 

недељном нивоу: 

Формиране су 3 групе продуженог боравка првог разреда и 3 групе продуженог боравка 

другог разреда.  

Укупан број пријављених ученика првог разреда је 66, а другог 68. 

Боравак прихвата ученике од 7:30-17:30. 

Ујутру су ангажована 2 наставника, један за први и један за други разред и прихватају 

ученике који иду на наставу од 11 часова и који завршавају наставу од 10:25. У јутарњим 

часовима број ученика у продуженом боравку је променљив и не прелази више од 20 ученика 

једног разреда. 

Од 12:30 у продуженом боравку ангажована су по два наставника за оба разреда. 

За потребе продуженог боравка користе се две највеће школске просторије ( преко 100 

квадратних метара) свечана сала, за ученике првог разреда и кабинет за музичку и ликовну 

културу за други разред у преподневним сатима, док се поподне са повећањем броја ученика 

користе још два кабинета. 

9.1. Укупан број група продуженог боравка: 6 

9.2. Укупан број ученика уписаних у продужени боравак:176 

9.3. Укупан број ученика који су се изјаснили за похађање продуженог боравка: 124 

10. Начин праћења остваривања оперативног плана активности (концизан опис): 

Непосредним увидом у образовно-васпитни процес придруживањем директора школе и ПП 

службе у виртуелне учионице, увидом у ЕС Дневник и Google учионицу, преглед 

постављеног материјала, евалуација оперативних планова, прикупљање података за месечно 

извештавање посредством одељењског старешине, кроз комуникацију са ученицима и 

родитељима, израдом и применом гугл упитника. 
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1.4. Бројно стање ученика 

Током школске 2020/2021. године школу је похађало:                                                                             

таб.1. 

 

Рбр Разред Одељење Број ученика Дечака Девојчица 

1 I 1 29 15 14 

2 I 2 28 16 12 

3 I 3 27 14 13 

4 I 4 30 16 14 

Укупно I 4 114 61 53 

5 II 1 26 11 15 

6 II 2 26 11 15 

7 II 3 28 12 16 

8 II 4 27 14 13 

9 II 5 28 12 16 

Укупно II 5 135 60 75 

10 III 1 26 13 13 

11 III 2 29 14 15 

12 III 3 28 13 15 

13 III 4 30 18 12 

Укупно II 4 113 58 55 

14 IV 1 25 12 13 

15 IV 2 26 10 16 

16 IV 3 26 11 15 

17 IV 4 23 13 10 

18 IV 5 24 9 15 

Укупно IV 5 124 55 69 

Укупно I -IV 18 486 234 252 

18 V 1 29 15 14 

19 V 2 26 12 14 

20 V 3 30 17 13 

21 V 4 28 14 14 

Укупно V 4 113 58 55 

22 VI 1 26 14 12 

23 VI 2 28 17 11 

24 VI 3 29 14 15 

25 VI 4 28 16 12 

Укупно VI 4 111 61 50 

26 VII 1 19 7 12 

27 VII 2 26 11 15 

28 VII 3 24 13 11 

29 VII 4 23 10 13 
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Рбр Разред Одељење Број ученика Дечака Девојчица 

Укупно VII 4 92 41 51 

30 VIII 1 28 14 14 

31 VIII 2 29 13 16 

32 VIII 3 30 14 16 

33 VIII 4 29 14 15 

Укупно VIII 4 116 55 61 

Укупно V - VIII 16 432 215 217 

Укупно I - VIII 34 918 449 469 
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2 Организација образовно-васпитног рада  

 

Образовно-васпитне делатности су организоване  у складу са КАЛЕНДАРОМ   

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ОСНОВНИХ ШКОЛА за школску 2020/2021. 

годину. Прво полугодиште је почело у понедељак 01.09.2020. год. а због епидемије 

Корона вируса, дошло је до промене у календару образовно-васпитног рада, те је 

завршено 18.12.2020., а не како је планирано 31. 1. 2020. године. 

ОД 1.09.2020. до 30.11.2020. настава се одвијала по комбинованом моделу и 

наизменичном доласку ученика од 5- 8. разреда непосредно на наставу у школу. 

Од 30.11. до 18.12.2020. године настава за ученике од 5-8 разреда  је била 

организована на даљину. 

Број остварених наставних дана у првом полугодишту школске 2020/21. год. је 76.   

Друго полугодиште је почело је  18. јануара 2021. године и настава се до 15.03.2021. 

године реализовала по комбинованом моделу. 

Од 15.03-19.04.2021. настава за ученике од 5-8. разреда реализована је на даљину због 

неповољне епидемиолошке ситуације. 

Од 19.04.2021. настава је реализована до краја школске године по комбинованом 

моделу. 

Друго полугодиште је завршено 08.06.2021. године за ученике 8. разреда, а 22.06.2021. 

г. за остале ученике.  

Ученици осмог разреда полагали су завршни испит у понедељак, уторак и среду 23.-

25. јуна 2021. године. 

 

 

2. 1. РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ 

Планирани часови обавезне наставе и изборних предмета, за млађе разреде, су 

реализовани са 13742 часа, а у старијим разредима је одржано 25972 часова, укупно 39744 

часова. Током епидемије велики број наставника је био на боловању, стручне замене је било 

врло тешко наћи, па је с тим у вези одржан мањи број часова. Наставници који су били у 

прилици су, упркос боловању, држали часове путем google meet-а. 

РАЗРЕД ПЛАНИРАНО РЕАЛИЗОВАНО РАЗЛИКА 

1. 2992 2982 -10 

2. 4140 4121 -19 

3. 3340 3330 -10 

4. 3801 3798 -3 

1. - 4. 13784 13742 -42 

5. 5868 5832 -36 

6. 6572 6550 -22 

7. 7356 7305 -51 

8. 6320 6285 -35 

5. – 8. 26116 25972 -114 

1. – 8. 39900 39744 156 
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2.2. ИЗБОРНА НАСТАВА 

2.2.1. Преглед часова изборне наставе (табела 3) 

Р А З Р Е Д И 

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

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 65 84 73 57 32 42 17 17 387 

ВЕРСКА НАСТАВА 50 50 42 67 78 69 73 99 528 

 РУСКИ ЈЕЗИК     41 28 31 27 127 

НEMAЧКИ ЈЕЗИК     69 83 59 89 300 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ    124  29 47  200 
СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У 
ПРОШЛОСТИ 

    28 28   56 

ЦРТАЊЕ,СЛИКАЊЕ, ВАЈАЊЕ      26   26 

ХОР     28    28 

ШАХ     59    59 

ПРОГРАМИРАЊЕ       19 87 106 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО       26 29 55 

 

2.3. ДОПУНСКА И ДОДАТНА НАСТАВА 

 

За ученике који имају тешкоћа у овладавању наставним планом и програмом, организована 

је допунска настава од 1 - 8. разреда. Ученици који су наставу пратили online, усмено су 

одговарали градиво на часовима допунске наставе у посебним терминима и учионицама 

(табела бр.4.). У другом полугодишту реализован је велики број такмичења, па су се ученици 

припремали за исте у оквиру часова  додатне наставе, код неких наставника одржан је већи 

број часова додатне наставе од планираног броја (табела бр.5) 
ДОПУНСКА НАСТАВА                                                                            ДОДАТНА НАСТАВА 

Табела 4 
Млађи 

разреди 

Старији  

разреди 
       Табела 5      

Млађи 

разреди 

Старији  

разреди 

Предмети 
Број 

часова 

Број 

часова 
Предмети 

Број 

часова 

Број 

Часова 

Српски језик 170 190 
Српски 

језик 
27 78 

Математика 220 95 Математика 121 125 

Енглески језик 72 98 
Енглески 

језик 
/ 2 

Географија  22 Руски језик  26 

Биологија   44 Историја            / 

Хемија  3 Физика  14 

Историја   1 Географија  20 

Физика  
19 

 

Биологија  22 

Хемија  13 
Руски језик  18 

 

Укупно 462 490 Укупно 148 313 
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СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Ученици и наставници ове године нису били у прилици да припремају и изводе све 

одабране програме непосредно у школи и локалној средини, као што је то био случај са 

претходном школском годином -обележавање Дечије недеље, посете музеју, позориштима, 

организовањем Новогодишњег базара, сусрети са писцем.  

У току школске 2020/21. године,  слободне наставне активности одвијале су се online. У 

млађим разредима, слободне активности су одржаване у оквиру одељења -Драмска и 

Ликовна секције (3. и 4. разред). Ове секције су највише активности имале током припреме  

пријема ученика првог разреда, изложба радова у холу школе и приредбе поводом прославе 

Дана Светог Саве. Наведено је одржано уз поштовање епидемиолошких мера. Новинарска 

секција реализована је у оквиру израде часописа „ИГК КОРАЦИ“. Друштво за српски језик 

и књижевност додељује републичке награде најбољим основношколским листовима и 

часописима. На Конкурс Друштва за школску 2019/2020. годину послати су 35. и 36. број 

нашег листа. ИГК „Кораци“ и наставнице уреднице Снежана Костић Хавари и Наташа 

Станојковић освојили су 2. републичку награду на овом такмичењу. Награда је наставницама 

уредницама додељена у просторијама Друштва.  

У оквиру спортских секција биле су заступљење: атлетска, рукометна, кошаркашка, 

фудбалска и одбојкашка. Секције су реализоване у дворишту школе, ученици су 

забележили значајне резултате на спортским такмичењима, осим у фудбалу и одбојци-

такмичења нису одржана због епидемије. Најбројнија секција од наведених је одбојкашка. 
 
 

2.5 Припремна настава 

 

 

У првом полугодишту је реализована припремна настава из српског са 41 часом и из 

математрике са 14 реализованих часова.  

Припремна настава за полагање завршног испита се реализовала од марта 2021. године  

путем гугл мита, распоред је у даљем текту. 
НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ  

НАСТАВНИК НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА 

српски језик и 

књижевност 

Наташа 

Станојковић  

1 час недељно 8/1 Гугл мит: 

петак, 19.2.2021. 10:30-11:30; 

петак, 5.3.2021. 10:30-11:30; 

петак, 12.3.2021. 10:30-11:30; 

петак, 9.4.2021. 10:30-11:30; 

петак, 23.4.2021. 10:30-11:30; 

четвртак, 29.4.2021. 10:30-11:30; 

петак, 28.5.2021. 10:30-11:00; 

 

српски језик и 

књижевност 

Снежана Костић 

Хавари 

1 час недељно 8/2,3,4 Понедељак 13:00-8/2 

среда 13:00- 8/3 

петак 13:00-8/4 

математика  Нина 

Вукашиновић 

0.5 часа недељно 8/3,4 среда 12-12:30 

03.03.,17.03., 31.3.,14.04., 28.04., 12.5., 19.05. 

математика Немања Танић 0.5 часа недељно 8/1,2 Понедељак у периоду од 12:00-12:30. 

01.03.,  

 

историја  Јоца Стојков 0.5 часа недељно 8/1,2,3,4 Сваког понедељка кад је група А u 13:30  

географија  Светлана 0.5 часа недељно 8/1,2,3,4 сваког другог уторка по распореду групе Б од 
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Дељанин 1230-1300 
02.03.,16.03.,  

30.03.,13.04.27.04., 11.05., 25.05. 

 

биологија  Александра 

Радић 

0.5 часа недељно 8/1,2,3,4 четвртак 12:30-13:00 група Б 

физика  Наташа 

Табаковић 

0.5 часа недељно 8/1,2,3,4 среда од 13:00-13:30 

хемија  Биљана Тадић 0.5 часа недељно 8/1,2,3,4 четвртак 12:00-12:30 

 

 Од 09.06.-222.06.2021. припремна настава се одржавала непосредно у школи. 

Реализовано је у том периоду укупно часова: 

Српски језик и књижевност: 20 

Математика: 20 

Историја: 8 

Географија: 8 

Биологија: 8 

Физика: 8 

Хемија: 8 

 

 

     

 

Изведени излети и екскурзије 

Годишњим планом рада школе, сачињен је Годишњи план излета, екскурзија и наставе у 

природи. Годишњи план није реализован због неповољне епидемиолошке ситуације.  

 

2.7. Остале посете – били смо у посети и нас су посетили, 

реализоване активности 

 

Због тренутне епидемиолошке ситуације, ученици нису ишли у планиране посете, нити су 

школу посећивали песници, глумци, спортисти, родитељи предавачи... 

Неке од реализованих активности излистане су кроз разреде: 

 

Први разред 

 

Ученици 1. разреда учествовали су и на ликовном конкурсу „Форма Идеале“. 

У току 1. полугодишта ученици су учествовали и у хуманиратној акцији „Чеп у џеп”. 

 

 

Други разред 

 

1. Ликовни конкурс „Шта ми у срцу лежи “ - учествовало 35 ученика - ученица Ива Бојковић 

2.-1 освојила 3.награду на општинском нивоу такмичења 

2. Такмичење „Ђачка песничка сусретања “ - учествовало 9 ученика на школском такмичењу 

– ученици Андрија Вукићевић 2.-1 , Урош Драгићевић 2.-2, Вања Жикић 2.-2, Павле Недовић 

2.-2 и Рашко Ћурчић 2.-2 учествовали су на општинском нивоу такмичења 

Реализоване су три теме пројектне наставе: „Правила лака за ђака другака“ , 

„ Бирам да будем здрав“ и „ Празници у слици и причи“ 
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Трећи разред 

 

У 1. полугодишту су реализоване четири теме пројектне наставе: 

1. „Игра, извор дечје радости“ – ученици су се упознали са старим, традиционалним играма и 

играчкама деце у прошлости ; 

2. „ Наш град – туристички водич и макета нашег насеља“ – ученици су индивидуално, у 

пару или групи израдили макете објеката у Београду, направили флајере за туристе, зидне 

новине, плакате, презентације... Сви радови су били изложени у холу школе од 30.окробра до 

6.новембра 2020.године; 

3. Птице селице и станарице – ученици су правили мини књиге – занимљивости о птицама и 

кућице за птице; 

4. Новогодишња чаролија – направљени су Новогодишњи украси и честитке. 

 

Четврти разред 

 

1. Ђачка песничка сусретања - на општинском такмичењу Нина Губеринић IV-3 је 

освојила другу награду : 

2. Ликовни конкурс „Мој град – Моја општина“ ; 

3. Ликовни конкурс „Мој зграда је срце Београда“ ; 

4. Новогодишњи конкурс "Типуј на знање, здравље је у игри“ . 
 

 

 

2.8.Успех и владање ученика на крају школске 2020/21. године 

 

Успех ученика првог разреда 

Сви ученици су остварили постављене циљеве и исходе и имају примерно владање. Труде се 

и напредују у складу са својим могућностима. 

Српски језик 
а)Читање Чита са разумевањем 29+24+26+28= 107 Шчитава 0+5+1+0=6 Чита слово по слово 

без разумевања прочитаног 0+0+0+ 2=2 

б) Писање 

Пише по диктату писаним словима 21+24+24+27=96 

Пише по диктату писаним словима са мањим грешкама 4 +3+3+0 = 10 Пише по диктату 

писаним словима са већим грешкама 4 +2+0+2=8 

Не пише по диктату 0+0+0+1=1 в)Употреба великог слова Правилно користи велико слово 

21+19+19+24= 83 Користи велико слово правећи мање грешке 4+5+6+3=18 Користи велико 

слово правећи много грешака 4+5+2+3 = 14 

Математика 
Сабира и одузима до 100 (без преласка преко десетице) и решава текстуалне задатке 

самостално 24 +22+16+24=86 

Сабира и одузима до 100 (без преласка преко десетице) и решава текстуалне задатке уз мању 

помоћ наставника 2+7+6+3=18 

Сабира и одузима до 100 (без преласка преко десетице) и решава текстуалне задатке уз већу 

помоћ наставника 3 +0+5+3=11 

Из области уметности, света око нас, физичког и здравственог васпитања сви ученици су 

напредовали у оквиру својих могућности и остварили постављене исходе. 
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УСПЕХ УЧЕНИКА ДРУГОГ РАЗРЕДА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕ 
 
 

 
 
 
 

УСПЕХ УЧЕНИКА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УСПЕХ   УЧЕНИКА НА КРАЈУ  ШК. 2020/21.ГОДИНЕ 

одеље

ње 

Бр. 

Уч 

Поз- 

ити 
% Одл. % 

Вр. 

доб. 
% 

Доб. 

рих 
% 

До 

воља

н 

% 

Не-

дов 

 

% 
Не 

оц 
% 

Средњ

а 

Оц. 

2/1 26 26 100 25 100           4,95 

2/2 26 26 100 26 100           4,95 

2/3 27 27 100 26 100           4,87 

2/4 27 27 100 27 100           4,90 

2/5 28 28 100 27 100           4,92 

2020/21 134 134 100 134 100 / / / / / / / / / / 4,92 

2019/20 111 111 100 100 100 / / / /      / 4,95 

УСПЕХ   УЧЕНИКА НА КРАЈУ  ШК. 2020/21.ГОДИНЕ 

одељењ

е 

Бр. 

Уч 

Поз- 

ити 
% Одл. % 

Вр. 

доб. 
% 

Доб. 

рих 
% 

До 

воља

н 

% 

Не-

дов 

 

% 
Не 

оц 
% 

Средњ

а 

Оц. 

3/1 28 28 100 25 89,28 3 
10,7

1 
        4,89 

3/2 29 29 100 29 100           4,96 

3/3 28 28 100 27 96,42 1 3,57         4,93 

3/4 30 30 100 27 90 3 10         4,90 

2020/21 115 115 100 108 93,91 7 6,08 / / / / / / / / 4,92 

2019/2
0 

123 
 

100 
 

100 
123 

/ / / / / / / / `/ 
/ 

/ 4,92 
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УСПЕХ УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕ 

 
 

УСПЕХ УЧЕНИКА ПЕТОГ РАЗРЕДА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УСПЕХ   УЧЕНИКА НА КРАЈУ  ШК. 2020/21.ГОДИНЕ 

одељењ

е 

Бр. 

Уч 

Поз- 

ити 
% Одл. % 

Вр. 

доб. 
% 

Доб. 

рих 
% 

До 

воља

н 

% 

Не-

дов 

 

% 
Не 

оц 
% 

Средња 

Оц. 

4/1 25 25 100 20 80 3 12 2 8       4,71 

4/2 26 26 100 24 92,30 2 7,69         4,90 

4/3 26 26 100 26 100           4,90 

4/4 23 23 100 21 91,30 2 8.69         4,92 

4/5 24 24 100 21 87,5 3 12,5         4,93 

2020/21 124 124 100 112 90,32 10 8,06 2 
1,6

1 
/ / / / / / 4,87 

2019/20 
116 

 
116 

 
100 

100 
 

86,20 16 
13,7

9 
/ / 

/ 
 

/ / 
/ 

/ / 4,80 

од 2-

4.р. 

2020/21 

373 373 100 
354 

94,90 17 4,55 2 
0,5
3 

/ / / 
/ 

/ / 4,9 

од 2-

4.р. 

2019/20 

350 350 100 
318 

90,88 32 9,11      
 

  4,86 

УСПЕХ   УЧЕНИКА НА КРАЈУ  ШК. 2020/21.ГОДИНЕ 

одељењ

е 

Бр. 

Уч 

Поз- 

ити 
% Одл. % 

Вр. 

доб. 
% 

Доб. 

рих 
% 

До 

воља

н 

% 

Не-

дов 

 

% 
Не 

оц 
% 

Средња 

Оц. 

5/1 28 28 100 19 67,85 9          4,55 

5/2 26  26  100 15 57,69 11          4,44 

5/3 29 29 100 13 44,82 14  2 
6,8

9 
      4,23 

5/4 28 28 100 22 78,57 6          4,69 

2020/21 111 111 100 69 62,16 40 
36,0

3 
2 

1,8

0 
/ / / / / / 4,48 

2019/20 111 111 100 72 64,86 35 
31,5

3 
3 2,7 / / / / / / 4,49 
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УСПЕХ УЧЕНИКА ШЕСТОГ РАЗРЕДА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕ 
 
 

 
 
 
 
 

УСПЕХ УЧЕНИКА СЕДМОГ РАЗРЕДА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

УСПЕХ   УЧЕНИКА НА КРАЈУ  ШК. 2020/21.ГОДИНЕ 

одеље

ње 

Бр. 

Уч 

Поз- 

ити 
% Одл. % 

Вр. 

доб. 
% 

Доб. 

рих 
% 

До 

воља

н 

% 

Не-

дов 

 

% 
Не 

оц 
% 

Средњ

а 

Оц. 

6/1 26 26 100 14 53,84 11 
42,3

0 
1 

3,8

4 
      4,44 

6/2 28 28 100 16 57,14 9 
32,1

4 
3 

10,

71 
      4,33 

6/3 29 29 100 20 68,96 7 
24,1

4 
2 

6,8

9 
      4,48 

6/4 28 28 100 11 39,28 9 
32,1

4 
8 

28,

57 
      4,12 

2020/2

1 
111 111 100 61 54,95 36 

32,4

3 
14 

12,

61 
/ / / / / / 4,34 

2019/2

0 
91 91 100 56 61,53 30 

32,9

6 
5 5,5 / / / / / / 4,17 

УСПЕХ   УЧЕНИКА НА КРАЈУ  ШК. 2020/21.ГОДИНЕ 

одеље

ње 

Бр. 

Уч 

Поз- 

ити 
% Одл. % 

Вр. 

доб. 
% 

Доб. 

рих 
% 

До 

воља

н 

% 

Не-

дов 

 

% 
Не 

оц 
% 

Средња 

Оц. 

7/1 19 19 100 3 15,78 13 
68,4

2 
3 

15,

78 
      4,00 

7/2 26 26 100 15 57,69 9 
34,6

1 
2 

7,6

9 
      4,40 

7/3 24 24 100 13 54,16 7 
29,1

6 
4 

16,

66 
      4,35 

7/4 21 21 100 8 38,09 11 5.23 2 
9,5

2 
      4,19 

2020/2

1 
90 90 100 39 43,33 40 

44,4

4 
11 

12,

12 
      4,24 

2019/2

0 
116 116 100 70 60,34 37 

31,9

0 
9 

7,7

5 
      4,42 
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УСПЕХ УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕ 
 

 
 
 

школска 
година 
 

Успех 
од 2-
8  

бр.ученика позитивних одличних врлодобрих добрих довољних недовољних неоцењених просек 

Крај шк.  
2019/20.г  
 

Успех 
од 2-
8  

764 
764 
100% 

569 
74,9% 

173 
22,64 

22 
2.87    

4.59 

Крај шк.  
2020/21.г  
 

Успех 
од 2-
8  

801 801 
591 
73,78 

173 
21,59 

37 
4,61    

4.63 

 
 
 

 
 
На крају школске 2020/21. године, средња оцена на нивоу школе је  4,63. Предходне школске 
године просечна оцена је износила 4.59. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УСПЕХ   УЧЕНИКА НА КРАЈУ  ШК. 2020/21.ГОДИНЕ 

одељ

ење 

Бр. 

Уч 

Поз- 

ити 
% Одл. % 

Вр. 

доб. 
% 

Доб. 

рих 
% 

До 

вољ

ан 

% 

Не-

дов 

 

% 
Не 

оц 
% 

Средња 

Оц. 

8/1 28 28 100 14 50 11 39,28 2 7,14       4,37 

8/2 29 29 100 13 44,83 13 46,42 3 
10,3

4 
      4,27 

8/3 30 30 100 23 76,66 7 23,33 / /       4,65 

8/4 29 29 100 17 58,62 9 31 3 
10,3

4 
      4,44 

2020/

21 
116 116 100 68 58,62 40 34,48 8 6,89       4,43 

2019/

20 
97 97 100 53 54,63 39 40,20 4 4,1       4,22 

од 5-

8.р. 

2020/

21 

428 428 100 237 55,37 156 36,44 35 8,17       4.37 

од 5-

8.р. 

2019/

20 

414 414 100 251 60,62 141 34,10 21 5,07       4,32 
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2.8.1.  УСПЕХ СТАРИЈИХ РАЗРЕДА ПО ПРЕДМЕТИМА (СРЕДЊА ОЦЕНА) 

 

Упоредна табела (7) – крај школске 2019/20. и 2020/21. 
 

 

 

Р
А

З
Р

Е
Д

 

С
р

п
ск

и
 

је
зи

к
 и

 

к
њ

и
ж

ев
н

о
ст

 

Е
н

гл
ес

к
и

 

је
зи

к
 

Л
и

к
о

в
н

а 

к
у

л
ту

р
а 

М
у

зи
ч
к
а 

к
у

л
ту

р
а 

И
ст

о
р

и
ја

 

Г
ео

гр
аф

и
ја

 

Ф
и

зи
к
а 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

Б
и

о
л
о

ги
ја

 

Х
ем

и
ја

 

И
н

ф
о

р
м

ат
и

к
а
 

Т
И

Т
/т

и
о
 

Ф
и

зи
ч
к
о

 и
 

зд
р

ав
.в

ас
п

. 

Р
у

ск
и

/ 

н
ем

ач
к
и

 

5
 

3,86 4,36 4,95 4,97 4,18 3,86 / 3,81 4,68 / 4,78 4,78 5,00 
4,67 
4,61 

6
 

3,48 3,89 4,91 4,96 4,27 3,78 3,75 3,92 4,22 / 4,72 4,60 4,95 
 
4,18 
4,17 

7
 

3,82 4,14 4,91 4,91 3,98 3,62 3,68 3,47 4,20 3,57 4,78 4,54 5,00 
4,13 
3,96 

8
 

4,11 4,06 4,95 4,98 4,34 4,09 4,07 4,08 4,34 3,73 4,86 4,66 5,00 
4,68 
3,93 

2
0
1
9

/2
0
 

 4,02 4,13 4,90 4.86 4,32 3,92 3,98 3,81 4,43 3,94 4,74 4,60 4,99 
4,49 
4,16 

2
0
2
0

/

2
1
 

3,81 4,10 4,93 4,96 4,19 3,83 3,83 3,82 4,36 3,65 4,78 4,64 4,98 
4,41 
4,22 

р
а

зл
и

к
а
 

-0,20 -0,03 +0,03 +0.10 -0,12 -0,08 -0.15 +0.01 -0,07 0,29 +0,03 +0,04 -0,01 
-0,08 

+0,06 

 

У табели 7. дат је преглед средњих оцена појединачних предмета. Најмања средња оцена је 

из хемије – 3,65, а највиша  средња оцена је из физичког и здравственог васпитања 4,98. У 

поређењу са претходном школском годином, више су оцене у проценту из ликовне културе, 

музичке културе, математике, информатике, ТиТ и немачког језика, док су ниже оцене из 

биологије, историје, физике, хемије, српског језика и књижевности . 

 

2.8.2. Упоредни подаци о успеху ученика школска 2019/20.  2020/21. 

            Према средњој оцени (табела 8) 

ШКОЛСКА 

ГОДИНА 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

2019/2020. / 4,88 4,71 4,79 4,34 4,42 4,25 4,37 

2020/2021. / 4,91 4,93 4,86 4,48 4,23 4,23 4,43 

РАЗЛИКА / +0,03 +0,22 +0,07 +0.14 -0,08 -0,02 +0,06 

 

 

 

 

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

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

одступања су у 3 разреду. 
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2.8.4. Ранг листа одељења према средњој оцени и пролазности, за млађе и 

старије разреде (табела 10) 

 

РАНГ    ЛИСТА       ОДЕЉЕЊА 

РЕДНИ БРОЈ 
ПРЕМА СРЕДЊОЈ ОЦЕНИ 

МЛАЂИ СТАРИЈИ 

1 3/2 (4,96) 5/4 (4,71) 

2 2/1  и  2/2 (4,95) 8/3 (4,65) 

3 3/3 (4,94) 5/1 (4,56) 

4 4/4 (4,93) 6/3 (4,48) 

5 4/3 и 2/5 (4,92) 5/2,6/1, 8/4 (4,44) 

6 2/4, 3/4 и 4/2 (4,90) 7/2 (4,40) 

7 3/1 (4,89) 8/1 (4,37) 

8 2/3и 4/5 (4,87) 7/3 (4,34) 

9 4/1 (4,70) 6/2 (4,33) 

10  8/2(4,27) 

11  5/3 (4,24) 

12  7/4(4,19) 

13  6/4 (4,12) 

14  7/1 (4,00) 

2.9. Изостанци ученика 

Укупан број изостанака је 36175. Од тога  је  оправданих 35748 и неоправданих изостанака 

433. Највећи број изостанака су направили ученици 2. разреда (5768) и 1. разреда (5429). 

Највећи број неоправданих изостанака су направили ученици 7. (103) и 8. разреда (309). 

Разлози оправданог изостајања са наставе, на основу постојеће документације су болест, 

похађање музичке школе и спортских активности, а разлози неоправданог изостајања је 

недолазак на време на час, непохађање online часова, неблаговремено доношење оправдања и 

недовољна контрола родитеља о изостајању њихове деце, како непосредно у школи тако и 

током online часова. Број изостанака по ученику школске 2019/20. год. је 56,87  док школске 

2020/21. износи 38,41. 

И укупан број неоправданих и оправданих изостанака је нижи у  поређењу са претходном 

школском годином. 

Табела 11 (кретање бр. изостанака 2019/20. и 2020/21.) 

Разред 

оправдано Неоправдано Укупно 

2019 
/20 

Просек 
по уч. 

2020/
21. 

Просе
кпо 
уч. 

2019 
/20 

Прос
екпо 
уч. 

2020/
21. 

Просек
по уч. 

2019 
/20 

Просек 
по уч. 

2020/2
1. 

Прос
ек по 

уч. 

1. 5229 38,16 
5429 47,27 

/ / 
/ / 

5229 38,16 
5429 47,27 

2. 5321 47,5 
5768 42,88 

/ / 
/ / 

5321 47,5 
5768 42,88 

3. 4535 36,86 
4916 42,54 

/ / 
/ / 

4535 36,86 
4916 42,54 

4. 4314 37,18 
5387 43,39 

/ / 
10 0,08 

4314 37,18 
5397 43,47 

1. – 4. 19399 39,75 
21500 44,02 

/ / 
10 0,08 

19399 39,75 
21510 44,10 

5. 5871 52,89 
2755 24,85 

34 0,30 
5 0,04 

5905 53,19 
2760 24,92 

6. 6192 68,04 
3307 29,79 

73 0,8 
6 0,05 

6219 68,84 
3313 29,84 

7. 9870 85,08 
3747 41,63 

300 2,62 
103 1,14 

10335 87,7 
3844 35,26 

8. 8129 84,67 
4439 38,26 

162 1,62 
309 2,66 

8291 86,29 
4748 40,93 

5. - 8. 30062 72,61 
14248 33,63 

569 1,33 
423 0,97 

30751 74 
14665 32,73 

1. – 8. 49461 56,18 
35748 38,82 

569 0.63 
433 0,52 

50150 56,87 
36175 38,41 
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2.9.1. Владање ученика 

У табели 12 дат је преглед владања ученика. Од 916 ученика, примерно владање има 909 

ученика. Двојици ученика шестог разреда изречен је укор ОС и оцена из владања је врло 

добар (4). По један ученик 7. и 8.разреда такође имају укор ОС и смањену оцену из владања. 

Два ученика седмог разреда и један ученик осмог разреда имају добро владање , разлози су 

неоправдано изостајање са наставе и непримерено понашање, док 4 ученика имају врло 

добро владање.У школској 2020/21. нису изречене васпитно-дисциплинске мере. 
Табела 12 

Васпитне 
Мере 

Васпитно-дисциплинске 
мере 

Разред 
Прим- 
ерно 

Врло  
добро 

Добро 
Задово- 
авајуће 

Опомена 
одељ.стар. 

Укор 
одељ. 
стар. 

Укор 
одељ. 
већа 

Укор 
дирек. 
школе. 

Укор 
Настав. 

већа 

Премештај 
у другу 
школу 

1. 115          

2. 134          

3. 115          

4. 124          

5. 111              

6. 109     2           2     

7. 87 1 2   1 2    

8. 114 1 1   1 1    

1. - 8. 909 4 3   4 3    

% 99,23,  0,43 0,32   0,43 0,32    

 

Неопходно је ангажовање свих фактора који учествују у васпитно-образовном процесу, како 

за решавање постојећих проблема, тако и за превентивно деловање. Приоритет у решавању 

васпитних проблема представља смањивање неоправданог изостајања ученика са наставе, 

конструктивно решавање проблема и толеранатно понашање. 

  

 

2. 9. 2. Упис ученика у средње школе 

 
 

УЧЕНИЦИ 8.РАЗРЕДА НОСИОЦИ ДИПЛОМА 

разред и одељење број ученика 

носиоца посебних 

диплома 

укупан број 

посебних 

диплома 

број ученика носиоца 

Вукових диплома 

    

8/1 11 16 2 

8/2 17 30 5 

8/3 19 27 7 

8/4 18 21 8 

укупно 65 94 22 
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УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ 

Предложени кандидати: 

Именована Комисија је приступила бодовању кандидата предложених од стране Одељењског 

већа, а према критеријумима из Правилника о избору  ученика генерације.  

На основу Члан 6. Правилника о избору ученика генерације, Комисија је доставила листу 

предложених кандидата Наставничком већу. 

На основу извршеног бодовања,  у укупном збиру ученик Урош Танасковић 8/2 има највећи 

број бодова ( 108). 

Одлуком Наставничког већа за ученика генерације проглашен је ученик Урош Танасковић 

8/2. 

За спортисту генерације одабран је ученик 8/4 Петар Илић 

За спортисткињу генерације одабрана је ученица 8/1 Ника Брајовић 
 

 

Од укупно 117 ученика осмог разреда, полагању завршног испита је приступило свих 117 

ученикa. За једног ученика је обезбеђена подршка приликом полагања завршног испита у 

виду посебне просторије за полагање. 

 

Укупан број ученика осмог разреда у школи 

117 

Укупан број ученика који су завршили основну школу 

117 

Укупан број носилаца Дипломе "Вук Караџић" 

22 

Укупан број ученика који су освојили награде 

2 

Просечан број бодова на крају разреда 

шести17.53 

седми17.69 

осми17.74 

укупно52.96 

 

 

 

Просечан број бодова на завршном испиту 

Математика9.80 

Матерњи језик10.61 

Комбиновани11.60 

укупно 32.01 

Просечан укупан број бодова 

85.14 

Просечан укупан број бодова школске 2019/20 године је био 82.31 

  

 Српски језик Математика Комбиновани тест 

Просечан бр.бодова 

на завршном испиту 

школске 2020/21.г 

10,61 9,80 11,60 32,01 

Просечан бр.бодова 

на завршном испиту 

школске 2019/20.г 

9,09 8.85 11.35 29.29 
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Ученици осмог разреда постигли су из сва три теста бољи резултат него прошле школске 

године. Укупан број бодова је виши за 2.72 у поређењу са прошлом годином. 
 

2.10. 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 2020/2021 ГОДИНИ 

Предмет Ученик 
Општински 

ниво 

Градски 

ниво 

Репуб. 

ниво 

 

 

РУСКИ  

ЈЕЗИК 

Урош Танасковић 8/2 2.место 1.место   

Јана Живковић 2.место 1.место   

     

     

НЕМАЧКИ 

ЈЕЗИК 

Дуња Ћујић 8/2 1. место 3.место   

     

  

С
Р

П
С

К
И

  
ЈЕ

З
И

К
 

Димитрије Миљковић, 8/1 1.место 3.место 3.место 

„Књижевна 

олимпијада“ 

Урош Танасковић, 8/2 1.место 2.место 3.место 

Јована Илић, 8/4 2.место 3.место учешће 

Лука Топаловић, 8/2 1.место учешће / 

Марко Макаревић, 8/1 1.место учешће / 

Димитрије Миљковић, 8/1 3.место 2.место учешће 

Српски језик и 

језичка култура 
 

Урош Танасковић, 8/2 3.место 2.место учешће 

Јана Живковић, 8/3 3.место 2.место учешће 

Ники Николић, 8/3 3.место 2.место учешће 

Дуња Ћујић, 8/2 3.место 3.место / 

Јована Илић, 8/4 3.место / / 

РЕЦИТА- 

ТОРИ 

Марија Штиглић, 8/4 2.место / / 
„Ђачки 

песнички 

сусрети“ 

Урош Танасковић, 8/2 / 1.место / 
„Читам, па 

шта“ 

„Kораци“ / / 2.место 

Републички 

конкурс за 

најбољи 

часопис 

Ф
И

З
И

К
А

 

 Лазар Брдар  2.место    

Леа Марић 2.место    

Константин Дуброја 3.место    

Максим Киса 2.место    

Небојша Лазић 1.место 1.место 1.место  

Маша Миловановић 3.место    

Павле Ђурић 3.место    

Андрија Пралица  2.место    

Маша Перовић 3.место    

Сташа Петровић 3.место    

Дуња Ћујић 2.место 3. место   

Х
Е

М

И
ЈА

 

Уна Латинкић 

 
1.место 3. место   
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ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021 ГОДИНИ 

Предмет Ученик 
Општински 

ниво 

Градски 

ниво 

Репуб. 

ниво 

 

 

Сташа Петровић 

 
1.место 3. место   

Лазар Васић 

 
2.место 3. место   

Јована Илић 

 
3. место 2.место учешће  

     

  

И
С

Т
О

Р
И

ЈА
 Ања Милетић 8-2 1.место    

Јована Илић 8-4 2.место 2.место   

Лара Евтимов 8-3 2.место 2.место   

     

     

 

Л
И

К
О

В
Н

А
 К

У
Л

Т
У

Р
А

 

 Ива Бојковић 2.-1   3. место   

 Ликовни конкурс 

„Шта ми у срцу 

лежи “ 

Марина Ћирић 3.-3  3. место   

 Ликовни конкурс 

„Шта ми у срцу 

лежи “ 

     

     

     

     

М
А

Т
Е

М
А

Т
И

К

А
 

Небојша Лазић 6/4 1. место 2.место 2.место  

Леа Марић 6/1    2.место    

Теодора Миловановић 5/1 1. место 3.место учешће  

Павле Ђурић 7/1 2. место 1.место   

И
Н

Ф
О

Р
М

А
Т

И
К

А
 И

 Р
А

Ч
У

Н
А

Р
С

Т
В

о
 

Миа Иланковић 

   

**Републичко 

такмичење из 

рачунарске и 

информатичке 

писмености 

„Дабар“: 

Лазар Брдар 

   

**Републичко 

такмичење из 

рачунарске и 

информатичке 

писмености 

„Дабар“: 

     

     

     

     

Е
К

И
П

Н
А

 

Т
А

К
М

И
Ч

Р
Њ

А
 

СПОРТ 

Одбојка ове године није организовано такмичење  

Кошарка  

Дечаци 7 и 8 разред освојили 1. Место на општинском и 4. Место на градском такмичењу 

Девојчице 7 и 8 разред освојиле 2 место на општинском такмичењу 

Рукомет – Дечаци 7 и 8 разред освојили треће место на општинском такмичењу 

Фудбал ове године није 

организовано такмичење 
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ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021 ГОДИНИ 

Предмет Ученик 
Општински 

ниво 

Градски 

ниво 

Репуб. 

ниво 

 

 

Пливање – Вук Трујић 6/1 

освојио 2 место на Градском 

такмичењу у пливању (краул 

50метара) 

    

Џудо     

Јована Милошевић 8/4 1. 

Место на Градском 

такмичењу 

    

Стефан Поповић 7/2 3.место 

на Градском такмичењу 
    

Дуња Церовац 3/1 3 место на 

Градском такмичењу 
    

Лука Милачић 3/1 - 3 место на 

Градском такмичењу 
    

Атлетика     

Андреј Сергејев 6/3 1. Место 

на општинском такмичењу и 

3. Место на Градском 

такмичењу у трчању на 600 

метара. 

    

Ника Брајовић 8 – 1 - 1 место 

на општинском такмичењу у 

атлетици у скоку у даљ 

    

Тија Славковић 8/4 – 2. Место 

на општинском такмичењу на 

600 метара 

    

Александра Васовић  8/2 – 2. 

Место на општинском 

такмичењу у бацању кугле 

    

Штафета 4 пута 100 метра 2. 

Место на општинском 

такмичењу Ника Брајовић, 

Ника Шарић, Тија Славковић, 

Милица Радић. 

    

Петар Илић 8/4 – 2. Место на 

општинском такмичењу на 

800 метара 

    

Елена Живковић 6/4 – 2. 

Место на општинском 

такмичењу на 60 метара 

    

Гала Татић 6/4 – 2. Место на 

општинском такмичењу у 

скоку у даљ 

    

Зоја Бунчић 6/4 – 2. Место на 

општинском такмичењу у 

бацању кугле 

    

Штафета 4 пута 100 метра 3. 

Место на општинском 

такмичењу Зоја Бунчић, 

Варвара Стефановић, Гала 

Татић и Елена Живковић 

    

Лука Николић 6/4 – 3. Место 

на општинском такмичењу у 

бацању кугле 

    

Димитрије Миљковић  8/1 – 3. 

Место на општинском 

такмичењу у скоку у даљ 
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ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021 ГОДИНИ 

Предмет Ученик 
Општински 

ниво 

Градски 

ниво 

Репуб. 

ниво 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Школско такмичење из математике IV разред 

 

1. место Софија Шалетић IV-3 (одлазак на општинско такмичење) 

2. место Нестор Мирјанић IV-4 (одлазак на општинско такмичење) 

3. место Стефан Поповић IV-1 (није ишао на општинско такмичење зато што је померена граница за 

бодове) 

 

Српски језик - Ђачка песничка сусретања – IV разред 

 

Школско такмичење – Нина Губеринић IV-3 и Ива Томић IV-3 

2. место на општинском такмичењу Нина Губеринић IV-3  

 
 

3. СТРУЧНИ ОРГАНИ 
 

Васпитно-образовни рад у току школске године, реализовало је 21 професора разредне 

наставе, 3 наставника (наставница ликовног и вероучитељ као наставник верске наставе),  3 

учитеља, 2 магистра,  30 професора предметне наставе, директор, помоћник директора, 

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 

 

Решењем  Скупштине Града Београда број 112-291/18-С   од дана 23.јул 2018. Године 

именова је Школски одбор ОШ“Иван Горан Ковачић“ у следећем саставу: 

 Представници  Наставничког већа школе: Биљана Антонијевић, Оливера Томић, 

Небојша Дабић; 

 Представници Савета родитеља: Марија Булић, председник ШО, Снежана Митровић, 

Марко Трајановски; 

 Представници локалне самоуправе: Светлана Јанковић, Јелена Минић, Предраг 

Веселиновић. 
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У првом полугодишту школ. 2020/2021. године,  због измењених услова рада услед 

пандемије вируса CORONA-19,  ШО   је одржао три  (3) седнице од тога једну електронским 

путем. 

 ШО је донео следећа општа акта:  

 Годишњи план рада школе за 2020/21. Годину, дана 15.09.2020. године, 

 Акциони план Школског развојног плана за школ. 2020/21. Годину 

 Допуну чл. 81Статута (односи се на одржавање електронским путем седница 

Наставничког већа у измењеним околностима) 

 Правилник о ближим условима организовања продуженог боравка 

 Измену финансијског плана и плана ЈН за 2020. годину  

 Програм основне обуке из области заштите од пожара 

 

****************************************************************************** 

 Донео је одлуку о давању у закуп просторија школе (није реализована услед вирусне 

пандемије) 

 Усвојио Извештај о раду школе за школ. 2019/20. годину,  

 Усвојио Извештај о раду директора школе за школ. 2019/20. годину, 

 Усвајио Извештај о самовредновању 

 Образовао је комисију за попис основних средстава 

 

 

Дана 26.01.2021. године, Школа је добила Светосавску награду, велико признање за 

вишегодишњи допринос квалитету основног образовањаи васпитања  

 

У другом полугодишту школ.2020/21. године, активност ШО одвијала сеи даље претежно 

електронским путем . 

 

ШО је усвајао разне извештаје о раду школе: 

 Извештај о раду школе за 1. полугодиште, 

 Извештај о раду директора школе за 1. полугодиште, 

 Извештај о самовредновању, 

 Извештај о реализацији Акционог плана школског развојног плана 

 Извештај о годишњем попису имовине и обавеза на дан 31.12.2020. године, 

 Извештај о успеху и владању ученика на крају школске године 

 Извештај о ревизији у библиотеци  

 

ШО је донео: 

 Финансијски план за 2021. године, 

 План ЈН за 2021. годину и његове 3(три)  измене услед насталих околности  

 Одлуку о формирању комисије за отпис основних средстава, 

 Правилник о избору уџбеника, 

 Правилника о организацији и раду библиотеке 

 Школски програм за 4. и 8. разреда 

 Одлуку о отпису 2122 књиге у библиотеци школе 

 Одлуку о давању у закуп просторија школе 

ШО ради  врло ефикасно, доносећи одлуке за добробит школе, ђака и запослених. 

Битна карактеристика рада овог изузетно хармоничног   ШО,   огледа се уследећем: 

 у међусобно усаглашеним  ставовима чланова који  се тичу доношења одлука у 

унапређивању рада школе, 
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 у  пружању велике подршке директору школе у спровођењу заједничких циљева, а 

који се тичу добробити школе и ђака; 

 

Циљеви који су ШО и директор школе заједнички поставили, тицали су се унапређења свих 

сегмената рада школе:  

 образовно-васпитног рада, водио рачуна о потреби  упућивања запослених на стручне 

семинаре 

 услова рада: набављене су наставна средства (рачунарска опрема  и телевизор, 

 подизања нивоа безбедности ученика, 

 побољшања материјалног положаја школе и обезбеђивања материјалних средстава 

ради остваривања постављених циљева – давањем у закуп просторија школе, 

 унапређење сарадње са родитељима и мотивисање родитеља да у оквиру својих  

и могућности да помогну школи. 

 

 

Одлика рада ШО се огледа у изузетној сарадњи чланова ШО. Чланови ШО поседују 

међусобно усаглашене ставове који се тичу доношења одлука и унапређивању рада школе. 

Круцијална је чињеница да чланови ШО имају велико поштовање према запосленима у 

школи и директору школе. 

 

 
 
 

3.2. Извештај о раду Савета родитеља  

 
 

             У школској 2020/21. години састанци Савета родитеља одржавани су у условиома 

епидемије Ковид 19. Одржано је 7 састанака, један конститутивни и 6 онлајн састанака. У 

месецу септембру конституисан је Савет, изабран председник. Родитељи су упознати са 

Извештајем о раду школе за шк. 2019/20. годину и садржајима Годишњег Плана рада школе, 

осталим документима посебно Акционим планом ШРП. Усвојен је План рада Савета 

родитеља за школску 2020/21. годину уз могућност давања примедби и сугестија. 

Изабран је нов председник Савета родитеља Милица Војиновић родитељ из 3/2. Заменик је 

Весна Радичевић родитељ 2/1, а записничар Марија Јовановић родитељ из 2/4. Марија Булић 

7/3 и Далибор Бишевац представљају чланове Савета родитеља у ШО, а Бојана Ристић 

родитељ из 7/2 у општинском Савету родитеља. Директор је истакао да више није на 

функцији координатора општинског Савета родитеља. 

У ванредним околностима епидемије директор је истакао да је хигијена у школи на високом 

нивоу уз донирање средстава од стране родитеља: два безконтактна дозера, 50 литара 

алкохола, 200 литара средства за дезинфекцију, 100 визира и 200 маски. Општина је 

обезбедила 4000 маски. 

              Директор је подсетио да је Гугул учионица једини вид комуникације између наставника и 

ученика и да свако дете има адресу коју није могуће злоупотребити. 

Просечна оцена је била 4,63, што је за 0,04 више у односу на прошлу школску годину. Сви 

ученици су успешно завршили школску годину. Један ученик 8. разреда је имао добро 

владање, док је код свих осталих ученика владање било примерно. Сви ученици 8. разреда су 

полагали и пробни и завршни испит и сви су у првом кругу уписали жељену средњу школу. 
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По постигнућима на завршном испиту наша школа је заузела 2. место на нивоу општине. 

Изостанци (закључно са мартом када је почела епидемија) : 50 150 , што износи 57 

изостанака по ученику. 

Овај извештај је заједно са Пословником о раду и записником са седнице послат 

електронским путем.  

 

О Акционом плану говорила је психолог школе. Рекла је да је Акциони план истакнут на 

сајту. Неке од тема јесу роботика, програмирање, предузетништво, озелењавање... Постоји 

идеја прављења гелова за дезинфекцију руку. Све ово требало је да буде реализовано 

уколико услови то дозволе. Постоји и идеја онлајн размене са амбасадама или неким 

школама другх држава. 

Педагог је предложила родитељима да погледају часопис на сајту школе који се овог пута 

већином бавио еколошким темама. Неки од планова биле су и кровне баште, цветна 

учионица, самостална израда дидактичких материјала и учешће на Сајму науке. Што се тиче 

изборних садржаја нема финансија за стручна лица која би их предавала, тако да није било 

избора, већ су цела одељења похађала исти изборни предмет. Спортске секције несу 

одржаване. Изборни предмети су накнадо ушли у распоред и у старијим разредима се 

реализовали онлајн. 

  

  У околностима пре епидемије 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 - посебно на 

друштвеним мрежама, превенцију болести зависности, здравствено васпитање, инклузивно 

образовање, професионалну оријентацију, правила понашања, културни и забавни живот, 

спортске активности, Фестивал науке, Васкршњи Базар, прославу Дана Светог Саве... . 

Родитељи су се преко Савета родитеља активно укључивали у обезбеђивање услова за 

несметан рад школе (нпр. осигурање ученика, обезбеђење школе, опремање учионица и 

кабинета, итд.) . У Акционом плану ШРП посвећена је пажња екологији, ИТ, дидактичким 

средствима, заштити од дискриминације и злостављања, предузетништву, међупредметним 

компетенцијама, оцењивању кроз пројекте и групни рад, формативном оцењивању труда и 

залагања, солидарности, сарадњи и хуманитарним акцијама... 

 

Предлог плаћања осигурања је једногласно усвојен. Објашњено је да би дете било осигурано  

током целе године, од 1.9.2020. до 31. 8. 2021. и то током целог дана, на било ком месту, али 

да осигурање није обавезно. У комисију су изабрани Мирослав Живковић, Ана Врачаревић 

Станић и Дејан Илијев. 

  

Директор је истакао да је његова процена да обезбеђење још увек није потребно. Капије 

дворишта су затворене, а колективни спортови су свакако забрањени. У плану је било 

постављање табли на којима ће писати да је строго забрањено прескакање ограде и улазак у 

двориште, јер је било ситуација у којима је домар морао да реагује и да позове полицију. Сви 

родитељи су били сагласни са овим предлогом, а директор је истакао да ће родитељи бити 

обавештени електронским путем ако дође до промена. 

Сва документа која Школски одбор усвоји, наћи ће се на интернет страници школе и моћи ће 

да се преузму.                   

Чланови Савета информисани су о успеху и владању ученика на крају 2. Класификационог 

периода школске 2020/21. год.   

 Интензивирана је комуникација наставник-разредни старешина-ученик-родитељ. Директор 

је истакао да се уједначавање критеријума оцењивања врши од стране Педагошког 

колегијума, у складу са стандардима. Формативно оцењивање (активно учешће у изради 

домаћих задатака и пројеката) је примењивано и у условима онлајн наставе. Школски 

програм базиран је на исходима, корелацијама и пројектној настави.  
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Директор је истакао ефикасност рада школских тимова, указао такође и на подршку коју он 

заједно са педагошко - психолошком службом даје колективу у циљу унапређења наставе и 

међуљудских односа, као и на сарадњу са Саветом родитеља, Школским одбором и 

институцијама ван школе. Родитељи се такође позвани да дају своје сугестије и примедбе у 

вези са избором уџбеника, а Наставничко веће школе на крају доноси коначну одлуку о 

избору уџбеника. Директор је истакао да се уџбеници донирају деци која немају могућности 

да обезбеде уџбенике, због лоше материјалне ситуације. На плану заједничких акција школе 

и родитеља дат је предлог да деца и родитељи направе заједничку акцију озелењавања у 

школском дворишту, реализована је онлајн хуманитарна акција помоћи породицама са 

финансијским тешкоћама. 

Родитељи су редовно били информисани о активностима које се спроводе у области ИО, 

превенцији дискриминације ( код ученика који немају техничке услове за онлајн наставу... ), 

осипања ученика из школе ( редовност праћења школског програма преко ТВ, активно 

учешће у изради домаћих задатака и у условима епидемије) . У оквиру Професионалне 

оријентације психолог је предложила међупредметно повезивање, израду литерарних састава 

и ликовних радова на тему „Моје будуће занимање, занимање будућности“ што је је посебно 

занимљиво у ванредним, отежаним условима епидемије. У оквиру развојног плана рада 

школе посебна пажња је посвећена обуци запослених за онлајн наставу „Дигитална 

писменост“, раду у Гугл учионици и преко Гугл састанака...“ – одржане су 3 обуке. , 

Пројектима „Темпус“ - амбијентална настава... 

 Савет родитеља је редовно информисан о реализацији активности предвиђених 

самовредновањем – послат је линк са одговарајућим упитником. 

Усвојена је молба групе родитеља да сви наставници стављају на Гугул учионицу садржаје 

који су рађени тог дана, јер садржај на РТС-у није синхронизован са школским. Појачана је 

контрола рада наставника. Директор је навео да се задаци морају искључиво решавати 

директно на платформи, да је одржан дводневни семинар за наставнике, а све је разматрано 

на Педагошком колегијуму. Неколико родитеља је скренуло пажњу да поједини наставници 

6. разреда шаљу много садржаја (географија, музичка култура, српски језик). Директор је 

скренуо пажњу наставницима да то што раде у школи само поставе на Гугл учионицу. 

Родитељи су информиосани о процедурама уколико се појави вирус корона. Дете иде у 

изолацију, остатак одељења се прати, ако се десе два случаја, цела група иде у изолацију, док 

ће се наставници слати на лекарски преглед. Директор наглашава да је одговорност на 

родитељима. Санитарна инспекција је извршила преглед у школи. 

 

При избору уџбеника за 3, 4, 7. и 8. разред  сви издавачи имају једнаке услове за 

презентацију уџбеника, а родитељи могу и треба да узму учешће. Истакнуто је да наставници 

имају право да промене уџбеник, али да је то процес који захтева добро образложење.  

Пошто се екскурзије и излети нису могли реализовати, олакшавајућа околност је што новац 

није био послат агенцијама, па је директно враћан родитељима, са великим тешкоћама у 

размени података. Директор је навео да ће се ове године задржати исте дестинације, уколико 

због ситуације уопште и дође до њихове реализације. Сви су сагласни да дневница за 

наставнике остане иста, 600 динара+348динара ПДВ, што је укупно 948 динара. 

 У школи је комплетно замењен намештај, а ускоро ће бити опремљена два кабинета 

информатике. 

  

Како је епидемиолошка ситуација била неповољна састанци Савета родитеља су били онлајн 

јер су ученици старијих разреда од 30.11.2020. године прешли на онлајн наставу од куће.  
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Праћено је формативно оцењивање уз акценат на прилагођавање захтева са освртом на 

услове рада ученика који раде по ИОП-у у условима изолације. Ванредне мере због 

епидемије која није окончана су и даље на снази. Анализирани су сви видови подршке, 

истакнуто је да један број ученика није био укључен у праћење комбинованог наставног 

процеса, нису долазили на заказане провере знања, па су родитељима послати званични 

позиви да се више укључе у рад своје деце. Наставницима је скренута пажња на број 

недовољних оцена, оптерећености деце и изналажењу решења свих проблема, тражено је и 

да наставници направе план подршке деци са недовољним оценама и мотивациони план. 

Прослеђено је упутство ШУ о организацији наставног процеса. 
 

Сарадња Савета са педагошко - психолошком службом, учитељима, одељенским 

старешинама, директором школе, успешно се одвијала као и са представницима ШО, уз 

редовне извештаје о раду истог. Управа школе је отворена за примену идеја родитеља за 

унапређивање рада школе и положаја ученика. 

           

                   
 

               

3.3. Извештај о раду Наставничког већа 

       
 

У школској 2020/2021. години одржано је 11 седница Наставничког већа. 

 

Прва седница Наставничког већа је одржана 15.9.2020. путем Гугл учионице.  

Дневни ред: 1. Анализа остварених резултата у протеклој школској години /Годишњи 

извештај о раду и извештај о раду директора школе/ извештај о самовредновању 

2. Разматрање предлога Годишњег плана рада  

3. Организација екскурзија ученика и наставе у природи  

4. Упознавање чланова НБ са акционим планом школског развојног плана  

5. Праћење здравственог статуса ученика и запослених и примене епидемиолошких мера 6. 

Распоред часова  

У прилогу су дати: Извештај о раду школе за школску 2019-20.г. Годишњи план рада школе 

за школску 2020-21.г. Акциони план школског развојног плана за школску 2020-21.г. 3. План 

излета, екскурзија и наставе у природи, остао је исти као и предходне школске године, 

будући да због епидемиолошког стања није реализован.  

Натавничко веће је разматрало приложена документа. Извештај о самовредновању за друго 

полугодиште није урађен због ванредне ситуације и преласка на наставу од куће, те је у 

плану за ову годину област која је требала бити вреднована- Руковођење, организација и 

управљање. 

5. За потребе недељног и месечног извештавања и достављање података надлежнима путем 

инф.система Доситеј, податке је потребно слати Зорану Чучковићу, ревидиране сваког 

четвртка у приложеној табели. Неопходно је строго се придржавати препорука надлежних 

институција које се односе на ношење маски, физичкој дистанци, дезинфекцији и др. За 

неношење заштитних маски, како ученика, тако и запослених, потребно је обратити се 

задуженој особи за извештавање о поштовању епидем.мера психологу Наташи Јовановић у 

писаној форми.  

6. Распоред часова ће бити измењен до краја месеца, потребно да сугестије, предлоге и 

примедбе пошаљете Небојиши Дабићу, задуженом за распоред часова и педагогу Кристини 

Булатовић. 

 

Друга седница Наставничког већа одржана је 1.10.2020. 
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Дневни ред: 

 1. Рад на Гугл учионици;  

2. Оцењивање ученика  

3. Организација испитивања ученика који похађају наставу на даљину;  

4. Утврђивање распореда часова и писмених провера знања;  

5. Разно ( евидентирање часова, одсутних ученика, потребе наставника...) 

 

1.Након примедби на рад појединих наставника од стране родитеља, а увидом у гугл 

учионицу, подсећамо на договорене организационе мере које су донесене на Педагошком 

колегијуму 25.08.2020. и Наставничком већу 26.08.2020. године, а односе се на употребу 

Гугл учионице, као подршке процесу учења: 

 

1. Материјал за учење поставља се на гугл учионицу искључиво у периоду од 13 00 до 

14 00 ( подесити да тада буде видљив); 

2. Материјал за учење поставља се искључиво радним данима у назначеном 

периоду; 

3. Материјал за учење поставља се у броју који одговара фонду часова одређеног 

предмета и према распореду часова; 

4. Материјал за учење из једног предмета шаље се једном дневно, а не више пута у 

току једног дана; 

5. Када се поставља задатак, потребно је дати прецизна и сажета упутства и обавезно 

назначити рок у коме ученици треба да доставе рад; 

6. У што краћем року сазвати стручна већа и извршити анализу оптерећености 

ученика, а извештај евидентирати у ес-дневнику. 

7. Препорука је да петком не постављате задатке у већем обиму. 

 

Седница Наставничког већа због епидемиолошке ситуације ће се одржати из два дела. 

2а  седница Наставничког већа (од 5-8 разреда) 1.10.2020. у 13 часова 

2б  седница Наставничког већа (од 1-4 разреда) 2.10.2020 у 12 и 45  

Директор школе је рекао да због пандемије корона вируса радимо у отежаним условима и ми 

и деца.Наглашава да је обавезно ношење маски, држање дистанце, дезинфекција руку и 

појачано одржавање простора у коме боравимо и радимо. Само одговорно и дисциплиновано 

морамо се борити против вируса (covid – 19 ). 

Tоком септембра месеца потрошили смо за дезинфекцију и спољашњу употребу 50 литара 

алкохола. Директор се захвалио родитељима на донацијама, у виду маски, дезинфекционих 

средстава и апарата, као и Општини Звездара. 

1. Рад на Гугл учионици 

Препоруке за рад на Гугл учионици су дефинисане на Педагошком колегијуму. 

На Савету родитеља и Школском одбору чуле су се примедбе да су деца преоптерећена. 

Радни материјал који постављају наставници мора имати ближе образложење постављених 

захтева. 

Чланови Наставничког већа (од 5-8 разреда) данас су се договорили да ће се радни материјал 

за ученике убудуће постављати у периоду од 9 – 13 часова на Гугл учионици, искључиво 

радним данима. 

Педагог је нагласила да се материјали постављају у складу са фондом часова и једном 

дневно, а не више пута у току истог дана. 

Потребно је да захтеви буду јасни и прецизни да би их ученици разумели. Мора да се води 

рачуна о оптерећености ученика. 

Потербно је додатно написати образложење постављених захтева, да би било јасније и 

лакше. Материјал треба савладати, или прочитати, да буде јасно образложено. Сваки домаћи 
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задатак треба да има јасно означен рок за израду и да ли је обавезан или је постављен 

првенствено ради вежбања и стицања додатног знања. 

Важно је петком оставити слободног времена ученицима и не постављати домаће задатке, а 

викендом не сме се ништа постављати на Гугл учионицу. 

2. Оцењивање ученика 

Кристина Булатовић, педагог,  прочитала је допис о оцењивању ученика. 

У складу са изменама у правилнику о оцењивању, у изузетним околностима дозвољен је 

мањи број оцена током полугодишта. Тражећи тумачење, добили смо одговор од саветнице 

Драгане Петровић Косановић да је мањи број оцена оправдан ако је нпр. ученик у изолацији, 

група једног одељења или пак цело одељење;  

Сви остали морају имати прописан број оцена; 4 или 2 зависно од фонда часова. 

Примедба наставника је да час траје тридесет минута и да није реално да се постигне 

уобичајено оцењивање. 

3. Организација испитивања ученика који похађају наставу на даљину 

Правилник за ученике који похађају наставу на даљину ступио је на снагу почетком 

септембра. Ови ученици су у обавези да доставе документацију о здравственом стању и 

евентуалној спречености да редовно похађају наставу. 

Контролну проверу ученици који су се определили за праћење наставе на даљину, раде у 

посебном термину, али у недељи када су предвиђене писмене провере за све ученике.  

Наставници су у обавези да одреде термин за проверу знања ових ученика, даљ их о томе 

информишу на време. Ови ученици се испитују у периоду када наставник одреди термин и у 

посебним просторијама, не улазе у групу тј. своје одељење. 

4. Утврђивање распореда часова и писмених провера знања 

Чланови Наставничког већа су извршили утврђивање распореда часова и писмених провера 

знања. Према Правилнику дозвољене су две писмене провере у току недеље, и не више од 

два усмена испитивања током дана. Важно је пратити оптерећеност ученика, сазвати стручна 

већа и разматрати ову тему. 

5.Разно (евидентирање часова, одсутних ученика, потребе наставника ...) 

Директор је нагласио да је обавеза наставника да ажурно уписују одржане часове у 

електронски дневник. Чаови провере за ученике који наставу похађају од куће, евидентирају 

се у часове допунске, додатне наставе. 

Неопходно је на почетку сваке радне недеље евидентирати у Ес дневнику ученике који 

наставу похађају од куће, док се одсутни ученици редовно и уобичајено евидентирају.  

Обавеза наставника је да у кабинетима искључе рачунаре по завршетку наставе и да се 

обрише табла. 

 

Трећа седница Наставничког већа је одржана 19.11.2020.(онлајн) 

 

1. Успех и владање ученика на крају првог класификационог периода;  

2. Реализација редовне, допунске и додатне наставе;  

3. Идентификација ученика којима је потребна додатна помоћ и подршка, реализација 

индивидуализација и ИОП – а (белешке о напредовању – евалуација постигнућа);  

4. Разно. 

 

 

Први разред 

Укупан број ученика на нивоу разреда: 114 

Број ученика: 61 (15+16+14+16) 

Број ученица: 53 (14+12+13+14) 

Број ученика на верској настави: 50 (15+10+11+14) 
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Број ученика на грађанском васпитању: 64 (14+18+16+16) 

Здравствени статус ученика 

Ученици који на основу одлуке родитеља наставу похађају од куће: 4 (3+0+0+1) 

Ученици који су позитивни на тесту за Корона вирус: / 

Број ученика који су у изолацији: 8 (2+3+2+1) 

Изостанци ученика 

Укупан број изостанака: 1153 (358+205+315+275) 

Оправдани изостанци: 1153 (358+ 205+315+275) 

Неоправдани изостанци: / 

 

Постигнућа ученика 

Сви ученици су вредни, радни и лепо су се адаптирали на школу и школски рад. 

 

Ученици којима је неопходна додатна подршка у образовању: 

ИОП1 1/1 С. М. (српски језик, математика, свет око нас) 

ИОП1 1/4 В. П. (српски језик, математика, свет око нас) 

 

Владање ученика 

Примерно владање имају сви ученици. 

Сви наставни садржаји, часови редовне и допунске наставе су у потпуности реализовани. 

Због немогућности одржавања Отворених врата родитељи комуницирају са наставницима 

путем мејла. 

Други разред 

Укупан број ученика на нивоу разреда: 135 ученика ( 2/1 – 27 ученика, 2/2 – 26 ученика , 2/3 -

27 ученика, 2/4 – 27 ученика и 2/5 – 28 ученика) 

Број ученика: 59 ( 11 + 11 + 11 + 14 + 12) 

Број ученица: 76 ( 16 +15 + 16 + 13 + 16) 

Број ученика на верској настави: 50 (9 + 7 + 8 + 17 +9 ) 

Број ученика на грађанском васпитању: 85 ( 18 +19 + 19 + 10 +19) 

Здравствени статус ученика 

Ученици који на основу одлуке родитеља наставу похађају од куће: ( 0+1+4+0+1) 

Ученици који су позитивни на тесту за Корона вирус: 1 

Број ученика који су у изолацији: 11 ( 1+2 + 4 + 0 + 4) 

Изостанци ученика 

Укупан број изостанака: 1090 ( 304 +175 + 35 + 183 + 393) 

Оправдани изостанци: 1090 ( 304 + 175 + 35 + 183 + 393) Неоправдани изостанци: 0 

 

Постигнућа ученика 

Сви ученици другог разреда постигли су позитиван успех и похваљујемо их за рад и укупно 
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залагање. 

 

Ученици којима је неопходна додатна подршка у образовању: 

2/1 ИОП 1 А.И. –српски језик,математика,свет око нас 

2/2 ИОП 1 Т.П.-српски језик и математика 

2/4 Д.И. –српски језик и математика 

Владање ученика 

Примерно владање има свих 135 ученика  

 

Похваљујемо све ученике јер су вредни, активни, послушни, раде и труде се што је изузетно 

важно и тешко у овим условима. 

Сви наставни садржаји, часови редовне и допунске наставе су у потпуности реализовани. 

Због немогућности одржавања Отворених врата родитељи комуницирају са наставницима 

путем мејла и Гугле учионице. Ученици који наставу прате од куће редовно долазе у школу 

на провере знања и усмено одговарање 

Реализоване су две теме пројектне наставе „Правила лака за ђака другака“ и „ Бирам да 

будем здрав“. 

Ученица 2/1 Лена Илић од 16.11.2020. године престала је да похађа нашу школу због 

пресељења у Бања Луку. 

Трећи разред 

Укупан број ученика на нивоу разреда: 113 ( 26, 29, 28, 30 ) 

Број ученика: 58 ( 13, 14, 13, 18 ) 

Број ученица: 55 ( 13 , 15,15, 12 ) 

Број ученика на верској настави: 40 ( 11, 8, 13 , 8 ) 

Број ученика на грађанском васпитању: 73 ( 15, 21, 15, 22 ) 

Здравствени статус ученика 

Ученици који на основу одлуке родитеља наставу похађају од куће: 8 ( 1, / , 2, 5) 

Ученици који су позитивни на тесту за Корона вирус: 1 

Број ученика који су у изолацији: 10 ( /, 4, 2, 4 ) 

Изостанци ученика 

Укупан број изостанака: 955 ( 245, 279, 230, 201) 

Оправдани изостанци: 955  

 

Сви ученици постигли су позитиван успех. 

 

Ученици којима је неопходна додатна подршка у образовању: 

 

1 ученик Ј.С. 3-3 ИОП 2. 

 

Владање ученика 

Примерно владање имају сви ученици. 

 

Сви наставни садржаји, часови редовне и допунске наставе су у потпуности реализовани. 

Ученици који наставу прате од куће редовно долазе у школу на провере знања и усмено 

одговарање. 

Због немогућности одржавања Отворених врата родитељи комуницирају са наставницима 

путем мејла и Гугл учионице. 

Реализоване су две теме пројектне наставе „Игра, извор дечје радости“ – ученици су се 

упознали са старим, традиционалним играма и играчкама деце у прошлости и „ Наш град – 

туристички водич и макета нашег насеља“ – ученици су индивидуално, у пару или групи 

израдили макете објеката у Београду, направили флајере за туристе, зидне новине, плакате, 
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презентације... Сви радови су били изложени у холу школе од 30.окробра до 6.новембра 

2020.године. 

 

4  разред 

Укупан број ученика на нивоу разреда: 124 

Број ученика: 55 

Број ученица: 69 

Број ученика на верској настави: 65 

Број ученика на грађанском васпитању: 59 

Здравствени статус ученика 

Ученици који на основу одлуке родитеља наставу похађају од куће: 15 

Ученици који су позитивни на тесту за Корона вирус: 1 

Број ученика који су у изолацији: 9 

Изостанци ученика 

Укупан број изостанака 1312 

Оправдани изостанци: 1312 Неоправдани изостанци: / 

 

Постигнућа ученика 

Сви ученици постигли су позитиван успех и примерно владање. 

 

Ученици којима је неопходна додатна подршка у образовању: 

( Д.Н. индивидуализација српски језик, математика и енглески. 

С.К. индивидуализација српски језик, математика, ппд, област понашања) 

 

Владање ученика 

Примерно владање има свих 124ученика.  

Сви наставни садржаји, часови редовне и допунске наставе су у потпуности реализовани. 

Ученици који наставу прате од куће редовно долазе у школу на провере знања и усмено 

одговарање. 

Због немогућности одржавања Отворених врата родитељи комуницирају са наставницима 

путем мејла и Гугл учионице. 

 

5 разред 

Укупан број ученика на нивоу разреда: 113 

Број ученика: 55 

Број ученица: 58 

Број ученика на верској настави: 79 

Број ученика на грађанском васпитању: 34 

Здравствени статус ученика 

Ученици који на основу одлуке родитеља наставу похађају од куће: 8 

Ученици који су позитивни на тесту за Корона вирус: / 

Број ученика који су у изолацији: 5 

Изостанци ученика 

Укупан број изостанака: 489 

Оправдани изостанци: 489 Неоправдани изостанци: / 

 

Постигнућа ученика 

Неоцењени ученици: 

Број ученика који имају једну недовољну оцену: 9 

Број ученика који имају две недовољне оцене: 3 

Број ученика који имају три недовољне оцене: 6 

Број ученика који имају 4 или више недовољних оцена: / 
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Укупан број ученика са недовољним оценама: 16 

Укупан број недовољних оцена: 27 

Број недовољних оцена по предметима: географија 8, биологија 1, математика 6, историја 11, 

српски језик 1. 

 

 

Ученици којима је неопходна додатна подршка у образовању: 

 

С. П. ИОП 1 

М. М. ИОП 1 

И. П. ИОП 1 из српског језика и математике, индивидуализација из енглеског језика. 

 

Владање ученика 

Примерно владање има 113 ученика. 

Опомену одељењског старешине: 3 

6 разред 

Укупан број ученика на нивоу разреда: 111 

Број ученика: 61 

Број ученица: 50 

Број ученика на верској настави: 70 

Број ученика на грађанском васпитању: 41 

Здравствени статус ученика 

Ученици који на основу одлуке родитеља наставу похађају од куће: 14 

Ученици који су позитивни на тесту за Корона вирус: / 

Број ученика који су у изолацији: / 

Изостанци ученика 

Укупан број изостанака: 556 

Оправдани изостанци: 556 Неоправдани изостанци: / 

 

Постигнућа ученика 

Неоцењени ученици: / 

Број ученика који имају једну недовољну оцену: 7 

Број ученика који имају две недовољне оцене: 5 

Број ученика који имају три недовољне оцене: 6 

Број ученика који имају 4 или више недовољних оцена: 2 ученика по 5 недовољних оцена 

Укупан број ученика са недовољним оценама: 20 

Укупан број недовољних оцена: 45 

Број недовољних оцена по предметима: 

Енглески језик - 13 недовољних оцена, 

Физика - 10 недовољних оцена, 

Математика - 6 недовољних оцена, 

Немачки језик - 5 недовољних оцена, 

Историја - 4 недовољне оцене, 

Српски језик - 4 недовољне оцене и 

Географија - 3 недовољне оцене. 

 

Ученици којима је неопходна додатна подршка у образовању: 

 

ИОП 1 – А.З. – Српски језик и књижевност, Енглески језик, Историја, Географија, Биологија, 

Математика, Физика, Немачки језик. 

Индивидуализација – А.П. - Српски језик и књижевност, Енглески језик, Историја, 

Географија, Биологија, Математика, Физика, Немачки језик. В.М - Српски језик и 
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књижевност, Енглески језик, Историја, Географија, Биологија, Математика, Физика, 

Немачки језик. П.Ц. - Српски језик и књижевност, Енглески језик, Историја, Географија, 

Биологија, Математика, Физика, Немачки језик. 

Владање ученика 

Примерно владање има 111 ученика. 

Опомену одељењског старешине: 2 ученика 

 

7 разред 

Укупан број ученика на нивоу разреда: 92 

Број ученика: 41 

Број ученица: 51 

Број ученика на верској настави: 74 

Број ученика на грађанском васпитању: 18 

Здравствени статус ученика 

Ученици који на основу одлуке родитеља наставу похађају од куће: 14 

Ученици који су позитивни на тесту за Корона вирус: 4 

Број ученика који су у изолацији: 4 

Изостанци ученика 

Укупан број изостанака: 776 

Оправдани изостанци:     752 Неоправдани изостанци: 24 

 

Постигнућа ученика 

Неоцењени ученици: 3 

Број ученика који имају једну недовољну оцену: 15 

Број ученика који имају две недовољне оцене: 12 

Број ученика који имају три недовољне оцене: 1 

 

Укупан број ученика са недовољним оценама: 28 

Укупан број недовољних оцена: 43 

Број недовољних оцена по предметима: 

Физика - 8 недовољних оцена, 

Математика - 13 недовољних оцена, 

Немачки језик - 6 недовољних оцена, 

Историја - 3 недовољне оцене, 

Енглески  језик – 6 недовољне оцене  

Географија - 5 недовољне оценена 

Биологија- 1 недовољна оцена 

Хемија-1 недовољна оцена 

 

Ученици којима је неопходна додатна подршка у образовању: 

 

Један ученик ради по прилагођеном програму односно ИОП2. 

Владање ученика 

Примерно владање има 90 ученика. 

Опомену одељењског старешине: 2 ученика, и 1 ученик укор одељењског старешине предлог 

за смањену оцену из владања на 4 

 

8 разред 
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Укупан број ученика на нивоу разреда: 116 

Број ученика: 55 

Број ученица: 61 

Број ученика на верској настави: 89 

Број ученика на грађанском васпитању: 27 

Здравствени статус ученика 

Ученици који на основу одлуке родитеља наставу похађају од куће: 15 

Ученици који су позитивни на тесту за Корона вирус: 2 

Број ученика који су у изолацији: 2 

Изостанци ученика 

Укупан број изостанака: 636 

Оправдани изостанци: 574 Неоправдани изостанци: 27 

Нерегулисаних: 35 

 

Постигнућа ученика 

Без недовољних оцена је 99 ученика, 

са недовољним оценама: 17 ученика. 

Број ученика који имају једну недовољну оцену: 9 

Број ученика који имају две недовољне оцене: 6 

Број ученика који имају три недовољне оцене: 2 

Укупан број недовољних оцена: 27 

Број неоцењених ученицика из два или више предмета је: 9 

Ученици којима је неопходна додатна подршка у образовању: 

( индивидуализација, ИОП 1, ИОП2, ИОП3-навести иницијале учеика и предмет) 

С.В. ИОП1 српски језик и књижевност, енглески језик, географија, математика, физика и 

руски језик 

К.Р. индивидуализација сви предмети осим вештина (музичко, ликовно, физичко, техничко) 

В.Ш. индивидуализација сви предмети осим вештина (музичко, ликовно, физичко, техничко) 

М.М. индивидуализација сви предмети осим вештина (музичко, ликовно, физичко, техничко) 

Владање ученика 

Примерно владање има 116 ученика. 

Опомену одељењског старешине: 11 ученика 

 

М. Војновић ретко похађа наставу. За сада има 13 неоправданих и 35 нерегулисаних 

изостанака. Послат је писани позив мајци да донесе оправдања. 

 

Закључак: 

Укупан број ученика од 1 до 4 разреда је 486, од тога 233 ученика и 253 ученице.  

205 ученика похађа верску наставу, а 281 ученик грађанско васпитање. 

Свих 486 ученика од првог до четвртог разреда постигли су позитиван успех и примерно 

владање. 

4 ученика се образују по ИОП1, 1 ученик по ИОП2  и за 3 ученика се израђују мере 

индивидуализације. 

Одлуком родитеља 33 ученика наставу похађа од куће ( 6,8%). 

До одржавања већа три ученика су била позитива на Корона вирус, а 38 их је у изолацији. 

Укупан број изостанака је 4510, што је нешто више од 9 изостанака по ученику. 

Сви предвиђени наставни садржаји и часови су реализовани, часови допунске наставе се 

одржавају у школи, а комуникација са родитељима путем мејла и по потреби се заказују 

отворена врата у просторијама школе.  

Успех и владање ученика од 5-8 разреда 

Укупан број ученика од 5 до 8 разреда је 432 ученика, од чега 212 дечака и 220 девојчица.  

312 ученика похађа верску наставу и 120 грађанско васпитање. 
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Од укупно 432 ученика од 5 до 8 разреда, 351 ученик постигао је позитиван успех. 

81 ученик, 11.80% има недовољну оцену, од тога је са : 

1 недовољном оценом 40 ученика 

2 недовољне оцене има 26 ученика 

3 недовољне оцене, 15 ученика и  

2 ученика имају 5 недовољних оцена. 

Укупан број недовољних оцена је 139, по предметима: 

Математика  32 

Историја  23 

Енглески језик 23 

Физика  20 

Географија  16 

Немачки језик 13 

Српски језик и књижевност  5 

Хемија 5 

Биологија 2 

 

Од 432 ученика, 13 ученика, око 3%, је неоцењено. 

За 6 ученика се израђују и примењују мере индивидуализације, 5 ученика ради по ИОП1, а 1 

ученик по ИОП2. 

Опомена одељењског старешине је изречена за 18 ученика, док је за једног ученика 

предложен укор одељењског старешине и смањена оцена из владања на 4. 

Укупан број изостанака је 1780, од чега је 1729 оправданих и 51 неоправдан, што је око 4 

изостанка по ученику. 

Одлуком родитеља 51 ученик, 12% наставу похађа од куће. До већа, 11 ученика је било у 

изолацији  и 6 позитивних на вирус Корона. 

Укупан број ученика од 1-8 разреда који наставу похађају од куће је 84, око 9% укупног 

броја ученика( 918). 

Ако успех поредимо са истим периодом прошле школске године, укупан број ученика са 

недовољним оценама је био 74, а недовољних оцена 110. 
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Већи је број недовољних оцена из историје, немачког језика и енглеског језика. 

Директор школе је, анализирајући детаљно успех ученика, на одељењским већима изнео да је 

неопходно у измењеним околностима рада уложити додати напор и пружити сву потребну 

подршку ученицима, редовно пратити напредовање ученика и деловати мотивационо на њих. 

Неопходно је урадити планове подршке за ученике који имају недовољне оцене и реовно 

сарађивати са родитељима ученика, ПП службом и директором школе. Посебну пажњу 

обратити на ученике којима је потребна додатна подршка у образовању и у сарадњи са 

родитељима, ПП службом, Тимом за ИО и одељењским већем израдити индив.образ. планове 

и редовно их евалуирати. 

Подршка за учење на Гугл учионици, треба да буде конкретна, прецизна и да се ученици не 

оптерећују преобимним садржајима. 

Важно је водити рачуна о распореду писмених провера знања и међусобно сарађивати и 

договарати се како не би дошло до преклапања. Предност имају предмети којии имају 
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писмене задатке, док остали предмети у случају немогућности проналажења адекватног 

термина, испитивање треба да изврше усменим путем. 

У тренутним околностима, школски тимови функционишу комбиновано. Тим за ИО је 

одржао састанак, Ученички парламент, док су Вршњачки тим и Тим за самовредновање 

имали састанке на даљину. Потребно је да сви наставници који нису приступили линку за 

попуњавање анкете коју је израдио тим за самовредновање. 

Директор опет скреће пажњу да је неопходно примењивати дате препоруке за заштиту 

ученика и запослених од инфекције Корона вирусом. Осим адекватног ношења 

епидемиолошких маски током целог боравка у школи, потребно је придржавати се физичке 

дистанце, редовно проветравати учионице. Школки простор се редовно чисти, дезинфикује и 

хигијенски услови су на високом нивоу. Неопходно је редовно пратити здравствени статус 

ученика, извештавати променама на дневном нивоу ( уколико је ученик позитиван на тесту 

или је у изолацији) управу школе и попуњавати табелу за извештај. 

 

Четврта седница Наставничког већа је одржана 22.12.2020.(онлајн) 
Дневни ред: 

1.Анализа остварених резултата на крају 1. полугодишта школске 2020/2021. 

2.Анализа реализације планираног фонда часова редовне наставе и ваннаставних    

активности 

3.Разно 

Директор школе Миомир Драгаш је напоменуо да су јуче и данас одржана Одељенска 

већа.Детаљно су разматрани успех и владање ученика на првом полугодишту. 

Ученици су вредно учили и постигли запажене резултате.Директор похваљује ученике,али и 

наставнике,јер су одговорили на изазове.Родитељи су такође задовољни радом и залагањем 

наставника. 

Надамо се да ће ова ситуација да се побољша,па да се вратимо у школу,рекао је на крају 

обраћања директор школе. 

 

1.Анализа остварених резултата на крају 1.полугодишта школске 2020/2021. 

Кристина Булатовић,педагог је изнела статистичке податке о успеху ове и прошле године 

ради поређења; 

РАЗРЕД                    ОВЕ ГОДИНЕ                      ПРОШЛЕ ГОДИНЕ 

II                                  4,89                                            4,95 

III                                 4,92                                            4,86 

IV                                4,83                                             4,80 

СРЕДЊА ОЦЕНА     4,88                                             4,87 

V                                  4,55                                             4,18 

VI                                4,33                                             4,17 

VII                               4,25                                              4,18 

VIII                              4,40                                              4,22 

СРЕДЊА ОЦЕНА     4,38                                           4,18 

4,63 ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ОД 2-8 РАЗРЕДА 

4,53 ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ПРОШЛЕ ГОДИНЕ ОД 2 - 8 РАЗРЕДА 

 

2.Анализа реализације планираног фонда часова редовне наставе и ваннаставних активности 

Сви видови наставе су се реализовали по плану и програму у првом полугодишту школске 

2020/2021. године. 

3.Разно 

Данас ће добити књижице ученици млађег узраста,а сутра од V-VIII. 

До 15. јануара у Е-дневник треба да се унесу Одељенска већа и Стручна већа,напоменула је 

педагог школе. 
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Школа неће радити 1.2.и 7.јануара.Осталих дана ,током распуста,ће бити организовано 

дежурство. 

Директор школе је рекао да ће од Секретаријата тражити нову рачунарску опрему,јер је наша 

коришћена, па и израубована на почетку снимања онлајн наставе. 

Наташа Станојковић,проф српског језика, предлаже да Извештаји о успеху ученика, буду 

обједињени и да се налазе на једном месту. 

Лепо проведите празнике и будите здрави,пожелео је директор запосленима,на крају онлајн 

седнице Наставничког већа. 

 

5.седнице Наставничког већа одржана је 25.1.2021. у 11 часова 

( Седница је одржана онлајн преко Google mita ) 

 

   Дневни ред: 

1.Извештај о раду школе на крају првог полугодишта 

2.Извештај о самовредновању 

3.Извештај о раду директора школе у првом полугодишту 

4.Припреме за прославу Светог Саве 

5.Разно (план подршке за неоцењене ученике,индивидуални образовни планови, 

   рад тимова и комисија) 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, сваке године додељује Светосавску 

награду појединцима, установама за посебне резултате и доприносе образовања и васпитања 

Србије. 

Ова престижна награда, ове године (2021) додељена је нашој школи. За Светосавску 

награду су нас предложиле Звездарске школе са којима имамо дугогодишњу, изузетну 

сарадњу. 

Директор школе Миомир Драгаш ће у име запослених примити Светосавску награду у 

уторак 26.1.2021. 

Тим поводом је рекао да му је част и задовољство да прими овако престижно признање и да 

се нада да су запослени у ОШ “Иван Горан Ковачић“ својим посвећеним радом дали значајан 

допринос развоју образовања и васпитања у Србији. 

1. Извештај о раду школе на крају првог полугодишта 

Наставничко веће је разматрало Извештај о раду школе на крају првог полугодишта. 

Педагог је детаљно изнела статистичке податке и анализе које се односе на успех, поређење 

оцена из предмета, пролазност, ранг листе, владање, изостанке, рад тимоцва и комисија. 

Сви Извештаји који се данас разматрају су били постављени на google учионици и могли су 

их прочитати заинтересовани чланови Наставничког већа. 

2. Извештај о самовредновању 

Наставничко веће је разматрало Извештај о самовредновању.  

Кристина Булатовић, педагог изнела је опсежно разматрање поменутих Извештаја на 

седници Наставничког већа. Наставничко веће је том прилоком упознато са јаким странама 

вредноване области 6.  

3. Извештај о раду директора школе у првом полугодишту 

Наставничко веће је разматрало Извештај о раду директора школе у првом полугодишту. 

Директор је напомену да је Извештај мало другачије конципиран .На то су утицале 

околности везано за епидемију ковид 19. Оно што је важно, до сада су сви задаци решени. 

Тако да је план и програм предвиђених активности углавном реализован. 

4. Припреме за прославу Светог Саве 



45 
 

По епидемиолошким мерама дозвољено је да буде присутно највише 25 запослених. Позвани 

су да дођу само ученици који су изабрани да буду награђени књигом за Светог Саву. 

У 11 и 30,директор школе ће додељивати књиге одељенским заједницама,млађег узраста 

У 11 и 45 ће бити додељено 16 књига примерним ученицима старијег узраста 

У 12 сечење колача 

У 12 и 30 Закуска и послужење присутних 

5. Разно (план подршке за неоцењене ученике, индивидуални образовни планови,рад 

тимова  и комисија) 

План подршке за неоцењене ученике израђен је на седницама одељењских већа. Водило се 

рачуна да за два ученика осмог разреда који су неоцењени из више предмета, провере буду 

организоване тако да не буду оптерећени и да имају довољно времена за припрему. Сви 

материјали су доступни на Гугл учионици, а планови су прецизни и садрже теме / области, 

кључна знања, начин и динамику испитивања. Педагог је изнела да је потребно да 

одељењске старешине родитеље ученика обавесте о истом, непосредно у школи или слањем 

на мејл.  

Рад тимова и комисија да буде уживо, ако будемо морали онда онлајн. 

 

6. седница Наставничког већа одржана је  у среду 14.4.2021.у 12 часова путем Гугл мита 

 

        Дневни ред: 

 

1.Успех и владање ученика на крају 3. класификационог периода 

2.Реализација наставе на даљину 

3.Реализација припремне наставе 

4.Избор уџбеника 

5.Разно 

 

1.Успех и владање ученика на крају 3.класификационог периода 

Први разред 

У првом разреду је укупно 115 ученика 

Сви ученици се труде и напредују у складу са својим могућностима. 

Српски језик 

Чита штампана слова 113 ученика 

Чита слово по слово      2 ученика 

Пише наученим писаним словима  112 ученика 

Не пише                      3 ученика 

Математика 

Сабира и одузима до 20 (са и без прелаза) 

27+22+22+27 =98 

Сабира и одузима до 20 (уз помоћ са грешкама) 

2+7+5+3=17 

Свет око нас 

Сви предвиђени наставни садржаји су успешно реализовани и савладани. 

Наставу на даљину прате 2 ученика првог разреда. 

ИОП  I1  - С.М. 

          I4 – Б.М. 

Други разред 

Укупан број ученика на нивоу разреда: 134 ученика ( 2/1 – 26 ученика, 2/2 – 26 ученика , 2/3 -

27 ученика, 2/4 – 27 ученика и 2/5 – 28 ученика) 
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Број ученика: 59 ( 11 + 11 + 11 + 14 + 12) 

Број ученица: 75 ( 15 +15 + 16 + 13 + 16) 

Број ученика на верској настави: 50 (9 + 7 + 8 + 17 +9 ) 

Број ученика на грађанском васпитању: 84 ( 17 +19 + 19 + 10 +19) 

Здравствени статус ученика 

Ученици који на основу одлуке родитеља наставу похађају од куће: ( 1+1+0+0+2) 

Изостанци ученика 

Укупан број изостанака:  2336 ( 395 +400 + 795 + 202 + 544) 

Оправдани изостанци: 2336  (395 + 400 + 795 + 202 + 544)      Неоправдани изостанци: 0 

 

2/1 ИОП 1 А.И. –српски језик,математика,свет око нас 

2/2 ИОП 2 Т.П.-српски језик и математика 

2/4 Д.И. –српски језик и математика 

Владање ученика 

Примерно владање имају  134 ученика (26 + 26 + 27+27 +28). 

Општи коментар, предлог, сугестија: Похваљујемо све ученике јер су вредни, активни, 

послушни, раде и труде се што је изузетно важно и тешко у овим условима. 

Сви наставни садржаји, часови редовне и допунске наставе су у потпуности реализовани. 

Због немогућности одржавања Отворених врата родитељи комуницирају са наставницима 

путем мејла и Гугле учионице. Ученици који наставу прате од куће редовно долазе у школу 

на провере знања и усмено одговарање 

Реализоване су следеће теме пројектне наставе „У сусрет празницима – у част  Светог Саве  “ 

, „ Рециклажа“ и „ Правимо  нашу страну енциклопедије“. 

Ученик Никола Мићовић 2/5 освојио другу награду на општинском конкурсу за дечју 

карикатуру ,, Мали Пјер". 

Ученик 2.-3  Иван Делевић престао је да похађа наставу 2.4.2021. године због пресељења у 

Врњачку Бању у ОШ „Попински борци“. У  међувремену је испитан по препоруци 

Министарства просвете и оцењен. Тако је завршио први разред и прво полугодиште 2. 

разреда. Издата му је и ђачка књижица 

 

Трећи разред 

У 3. разреду је 115 ученика,59 дечака и 56 девојчица. 

Сви ученици раде и напредују у складу са својим могућностима.Остварили су позитиван 

успех и примерно владање.Један ученик ради по ИОП-у 2.Постигао је све постављене 

циљеве и исходе.Четири ученика наставу прате online,на даљину,а 111 ученика у школи. 

Путем Гугл учионице сви ученици прате наставне садржаје,сваке друге седмице из: 
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Грађанског васпитања,музичке и ликовне културе и физичког и здравственог васпитања. 

На Општинском такмичењу Ена Срдић III2 ,освојила 3. место. 

У овом полугодишту је реализована једна тема пројектне наставе „Рециклажа није гњаважа“ 

Радови ученика су изложени у холу школе. 

Четврти разред 

У четвртом разреду има 124 ученика,55 дечака и 69 девојчица.Од укупног броја ученика 11 

ученика прати наставу на даљину.Сви ученици имају позитиван успех и примерно владање. 

Сви наставни садржаји су реализовани,као и часови допунске и додатне наставе. 

Реализоване су бројне активности;општинско такмичење,ликовни и литерарни 

конкурс,ликовни ускршњи конкурс. 

Пети разред 

Укупно ученика у петом разреду  112 

Број ученика са 1 недовољном оценом  6 

Број ученика са 2 недовољне оцене 1 

Број ученика са 3 недовољне оцене 1 

Укупан број ученика са недовољним оценама 8 

Број  неоцењених ученика      32 

Број ученика са недовољним оценама и неоцењених  3 

Укупан број ученика са позитивним и утврђеним успехом   73 

Од 112 ученика позитиван успех утврђен је код 73 ученика,односно 65,18% ученика. 

Укупан број неоцењених ученика је 32 тј. 28,57%. 

7,14% ученика петог разреда има недовољан успех.6 ученика има по једну недовољну оцену, 

1 ученик има две недовољне оцене и 1 ученик има три недовољне оцене. 

Шести разред 

 Укупно ученика у шестом разреду  111 

Број ученика са 1 недовољном оценом  6 

Број ученика са 2 недовољне оцене  5 

Број ученика са 3 недовољне оцене   1 

Укупан број ученика са недовољним оценама   12 

Број  неоцењених ученика      14 

Број ученика са недовољним оценама и неоцењених  9 

Укупан број ученика са позитивним и утврђеним успехом  85 

Од 111 ученика позитиван успех утврђен је код 85 ученика односно 76,58% ученика. 

Укупан број неоцењених ученика је 14 тј. 12,61% 

12 ученика тј.10,81% ученика шестог разреда има недовољан успех. 

Шест ученика има по једну недовољну оцену,5 ученика има по две недовољне оцене и 1 

ученик има четири недовољне оцене.  

Седми разред 

Укупно ученика у седмом разреду    90 

Број ученика са 1 недовољном оценом  18 

Број ученика са 2 недовољне оцене    4 

Број ученика са 3 недовољне оцене   

Број ученика са 4 недовољне оцене  1 

Укупан број ученика са недовољним оценама   23 

Број  неоцењених ученика      20 

Број ученика са недовољним оценама и неоцењених  8 

Укупан број ученика са позитивним и утврђеним успехом  50 

Од 90 ученика позитиван успех утврђен је код 50 ученика односно 55,55%. 

Укупан број неоцењених ученика је 20 тј.22,22%. 

25,55% ученика седмог разреда има недовољан успех,од тога 18 ученика има по једну 

недовољну оцену.4 ученика имају две недовољне оцене и један ученик 4 недовољне оцене. 

Осми разред 
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Укупно ученика у осмом разреду    116 

Број ученика са 1 недовољном оценом  10 

Број ученика са 2 недовољне оцене    2 

Број ученика са 3 недовољне оцене  2 

Број ученика са 4 недовољне оцене  1 

Укупан број ученика са недовољним оценама   15 

Број  неоцењених ученика      36 

Број ученика са недовољним оценама и неоцењених  15 

Укупан број ученика са позитивним и утврђеним успехом  65 

Од 116 ученика позитиван успех утврђен је код 65 ученика,односно 56,03% ученика. 

Укупанброј неоцењених ученика је 36 тј.31,03%. 

12,39% ученика осмог разреда има недовољан успех од тога 10 ученика има по једну 

недовољну оцену,2 ученика имају две недовољне оцене,2 ученика имају три недовољне 

оцене и један ученик има четири недовољне оцене. 

 

Директор школе Миомир Драгаш је констатовао да су сва Одељенска већа одржана onlajn. 

На 3.класификационом периоду имамо више недовољних и неоцењених ученика.Иако су  

услови рада отежани треба да се изнађе начин да се деца ангажују,испитају,оцене и да им се 

пружи подршка. 

До понедељка 19.4. када починје редовна настава за ученике од 5-8 разреда, неопходно је да 

предметни наставници направе план оцењивања по одељењима и за сваког ученика 

појединачно. 

Кристина Булатовић,педагог је рекла да је 20,79% неоцењених ученика на нивоу школе. То 

значи да је сваки пети ученик неоцењен.18,22% је недовољних ученика,овај проценат 

забрињава. Неопходно је да сваки предметни наставник све ове чињенице сагледа и озбиљно 

приступи решавању ове ситуације на најбољи начин. Неопходна је чешћа комуникација са 

родитељима неоцењених ученика и додатна подршка у виду допунске наставе за ученике 

који имају недовољне оцене. 

Директор је додао да ће ускоро опет бити одржано Наставничко веће. Дакле овом темом 

оцењивања и бољег ангажовања ученика морамо се бавити у континуитету. Иако је остало 

још 40 радних дана до краја школске године, могуће је учинити много уз посвећен и 

одговоран рад. 

 

2. Реализација наставе на даљину 

У време пандемије ковида 19 принуђени смо да редовну наставу за старији узраст 

реализујемо online. Најављено је да ће се од понедељка 19.4.2021. ученици од 5-8 разреда 

вратити у школске клупе. Тада ћемо се лакше у ходу договарати о свим отвореним 

питањима. 

Сваки предметни наставник је дужан да у што краћем року, најкасније до петка, достави 

план испитивања и подршке ученика. Да се достави план за свако одељење и појединачно за 

сваког ученика. Планове предати директору школе и ПП- служби. 

Јелена Поповић,проф.географије сматра да се овде ради о појединачној одговорности. Из 

географије су углавном оцењени ученици. Родитељи треба више да се укључе у рад деце. 

Свако треба да преузме одговорност за свој део рада. 

Кристина Булатовић, педагог је додала да ће у Извештајима на нивоу школе бити истакнут 

успех и владање ученика на крају 3. класификационог периода. На Гугл учионици ће моћи да 

се виде сви поменути параметри, па ће из приложеног моћи да се сагледају сви аспекти 

ситуације. 

3. Реализација припремне наставе 

Професор математике Немања Танић држи припремну наставу сваког другог понедељка за 

ученике VIII1 и VIII2.Присуствују по четири ученика,они вредно уче и раде и на пробном 

испиту су остварили 15,или 16 бодова на поменутом испиту.Остали су имали 8,9 бодова. 
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Директор тражи да се редовно евидентирају присутни ученици путем мејла и да се ти 

извештаји шаљу одељењским старешинама. 

 Слична ситуација је и код других наставника који такође држе припремну наставу  ;Снежана 

Костић,VIII3,VIII2,VIII4;Наташа Станојковић,VIII1,Нина Вукашиновић,VIII3,VIII4. 

 

4.Избор уџбеника 

Стручна већа су предала записнике о избору уџбеника, са предлозима и образложењима. У 

записницима је констатовано учешће родитеља у избору уџбеника. Сви чланови 

наставничког већа једногласно су изабрали предложене уџбенике.  

По том списку ће се набављати уџбеници, напоменуо је директор. Табеларни приказ 

уџбеника ће до краја недеље урадити Кристина Булатовић. 

Ако има још ученика који испуњавају услов да добију бесплатне уџбенике, пријавити 

вероучитељу Зорану Чучковићу. 

5.Разно 

Директор школе је поновио да је ово тешко време. До краја морамо да разумемо ову 

ситуацију.Није лако ни деци, ни родитељима, а ни вама наставницима.Са децом морате да се 

договарате и да тражите решења. 

До петка обавезно да доставите план и програм оцењивања и ангажовања ученика,директору 

школе и ПП-служби. 

Од понедељка се видимо у школи. 

Крећемо са групом Б (понедељак,среда,петак) А (уторак,четвртак) 

Одељењске старешине да обавесте ученике од 5-8 разреда да од понедељка долазе у школу 

на редовне часове.Креће група Б у понедељак. 

 

7. седница Наставничког већа одржана је у уторак 25.5.2021.у 13 часова 

 

     Дневни ред: 

 

1.Анализа реализације програма васпитно – образовног рада разредних већа 

2.Анализа резултата са пробног завршног испита и одржавање припремне наставе 

3.Организација завршног испита за ученике осмог разреда 

4.Оцењивање ученика и сарадња са родитељима 

5.Израда новог развојног плана 

6.Израда Школског програма за 4 и 8 разред 

7.Разно 

Веће је од 12:30 – 13:00 одржано за наставнике разредне наставе, а потом од 13:00-14:00 за 

наставнике предметне наставе, уз предложене епидемиолошке мере и поштујући број особа у 

просторији и међусобни размак. 

Директор школе Миомир Драгаш је рекао да је школска 2020/2021.била веома изазовна. Рад 

на даљину је специфичан и тражи додатни труд и залагање. Наши наставници су заједно са 

децом радили веома одговорно онлајн наставу. Педагог школе је навела да се евиденција у 

електронском дневнику ажурно води, да се часови редовно евидентирају, као и записници 

стручних већа, формативно оцењивање је присутно у великој мери, али је потребно за 

поједине предмете да буде више заступљено. 

Увидом у Е-дневник констатовано је да имамо неоцењених и недовољних ученика. Педагог 

школе је изенала статистички извештај о успеху ученика у овом тренутку, наводећи да је 

неопходно појачати сарадњу, посебно кроз редовно и благовремено информисање родитеља. 

Директор школе је навео да је потребно предузети све неопходне активности како би се ово 

тренутно стање решило. Навео је да наставници треба да стоје иза оцене коју су извели за 

сваког појединачног ученика, да је потребно да испитају ученике који се јаве да поправе 

оцену и исцрпе све могућности како би ученик евентуално поправио недовољну оцену. 
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Напоменуо је да у случају одсуства ученика са писменог задатка, ученик може радити 

писмени задатак само уз сагласност родитеља дете може да уради накнадно писмени коме 

није присуствовало. 

Као вид подршке онлајн настави, неспецифичној наставној години уопше, директор школе у 

сарадњи са педгошко-психолошком службом, трудио се да редовно и увек када је процењено 

да је неопходно информише запослене и упути додатна појашњења и обавештења. Путем 

гугл учионице прослеђено је преко педесет обвештења која се односе на подршку 

наставницима, без званичних дописа и упутстава.  

1. Анализа реализације програма васпитно-образовног рада разредних већа 

Реализација програма васпитно – образовног рада разредних већа тече како је планирано. 

Реализација плана је успешна. Кристина Булатовић, педагог је рекла да је долазило и до 

прилагођавања плана условима рада (онлајн настава). 

Уколико се примети да дете није задовољно обавезно контактирајте родитеља. Неопходна је 

писана комуникација, путем мејла између предметног наставника и одељењског старешине. 

Родитељ путем сајта, да буде обавештен о редоследу долазака на отворена врата. 

2.Анализа резултата са пробног завршног испита и одржавање припремне наставе 

На пробном испиту из српског језика просечна оцена је била 12,8, рекла је Наташа 

Станојковић. Са ученицима је извршена анализа теста из српског језика, указано на грешке, а 

напомене су у Записнику. 

Из математике је просечна оцена исказана по одељењима: VIII1 – 10,82; VIII2-9,57;VIII3-

11,63 и VIII4 – 9,05. 

Наставници су ученицима указали где најчешће греше. Напомене се налазе у Записнику 

Стручног већа. 

Директор је скренуо пажњу наставницима да на време планирају припремну наставу. 

Тренутно се рализује припремна настава на даљину, али наставници указују да је на онлајн 

часовима присутан мали број ученика.  

3. Организација завршног испита за ученике осмог разреда 

23.24.25.6.2021.ће бити одржан завршни испит за ученике осмог разреда. Још се не зна да ли  

ће дежурни наставници бити наставници из школе. Неопходно је да све припреме на време 

обавимо и спремно дочекамо завршни испит, закључио је директор школе. 

4. Оцењивање ученика и сарадња са родитељима 

Оцењивање ученика - о овој веома важној теми директор је говорио на почетку седнице. 

Затражио је од наставника да веома пажљиво приступе закључивању оцена, уважавајући 

неспецифичну наставну годину, и важећи Правилник о оцењивању. Неопходно је да ученике 

провере из што више области, а затим пажљиво сумирају крајњи резултат. 

5. Израда новог развојног плана 

Кристина Булатовић, педагог је рекла да сви учествују у изради новог развојног плана који 

треба да се усвоји 30.6.2021. Развојни план ће бити базиран на резултатима унутрашњег 

вредновања рада школе, а у оквиру Стручног већа неопходно је сагледати јаке и слабе стране 

у раду школе и дати предлоге за побољшање, уз опреационализоване циљеве, наводећи 

конкретне активности и носиоце активности. 

6. Израда Школског програма за 4 и 8 разред 

У складу са изменама у наставном плану и програму, следи израда Школског програма за 4 и 

8 разред. Педагошкиња је напоменула на законске оквире израде Школског програма и 

обавезно достављање програма за  допунску, додатну наставу и слободне активности. На 

гугл учионици су наставницима приложени образсци за израду Школског програма и 

образци који се односе на критеријуме оцењивања. Неопходно је на нивоу већа усаглашавати 

критеријуме и договорене операционализовати у датој табели. 

7. Разно 

Директор школе је именовао комисију за избор Ученика генерације: 

1.Кристина Булатовић 
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2.Ирена Пердух 

3.Маријана Поповић 

Одељењске старешине треба да прикупе све дипломе које су деца освојила. По Правилнику о 

избору Ученика генерације руководиће се именована комисија. 

Још није извесно хоће ли се одржати матурско вече. Ученици ће бити на време информисани. 

У зависности од целокупне епидемиолошке ситуације кризни штаб ће донети одлуку. Ми 

смо дужни да се понашамо по њиховим упутствима. Матурско вече би се одржало у школи. 

Директор школе ће покушати путем донације да набави књиге за награђивање ученика осмог 

разреда. Оквирно цена изабраних књига је 80.000 дин. 

17.5.2021. Обављен је инспекцијски надзор. Разлог је закључано двориште и паркирани 

аутомобили у истом. ражили смо сагласност од родитеља да преузму одговорност за 

безбедност и заражавање. Родитељи су написали сагласност и сада је од 19 – 22 h отворено 

школско двориште. Директор је записник  о обављеном инспекцијском надзору прочитао 

пред члановима Наставничког већа, наводећи да нема мера. 

 

8.седница Наставничког већа одржана је  11.6.2021. у 13 часова 
 

     Дневни ред: 

1.Успех и владање ученика 8.разреда на крају школске 2020/2021.године 

2.Додела диплома ученицима 8.разреда 

3.Избор ученика генерације,спортисте и спортискиње генерације 

4.Текућа питања 

 

1.Успех и владање ученика 8.разреда на крају школске 2020/2021.године 

По одељењима успех ученика 8.разреда је следећи: 

VIII1 

Укупно 28 ученика 

Одличних 15 

Врлодобрих 9  

Носиоца Вукове дипломе 2 

Ника Брајовић спортискиња генерације 

VIII2 

Укупно 29 ученика 

Одличних 13 

Вукова диплома 5 ученика 

Просечна оцена 4,27 

VIII3 

Одличних 23 ученика 

7 ученика Вуковаца 

Просечна оцена 4,65 

 

VIII4 

Укупно 29 ученика 

Одличних 17 ученика 

Вуковаца 7 

Просечна оцена 4,44 

Петар Илић, спортиста генерације. 

4,43 је просечна оцена на нивоу осмог разреда ове школске године.Ради поређења просек 

прошле генерације осмог разреда је био 4,40.Директор школе честита и ученицима и 

наставницима на постигнутим резултатима. 

2.Додела диплома ученицима 8.разреда 

Ученици 8.разреда су освојили 21 Вукову диплому и 75 посебних диплома. 
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3.Избор ученика генерације, спортисте и спортискиње генерације 

За ученика генерације предложено је пет ученика, два ученика из VIII2. 

Димитрије Миљковић, Дуња Ћујић, Урош Танасковић, Ника Никић, Јована Илић 

Комисија у саставу: Кристина Булатовић, Ирена Пердух, Маријана Поповић је прегледала 

приложену документацију и сачинила Записник који је Кристина прочитала на седници 

Наставничког већа. 

На основу важећих критеријума пласман је следећи: 

Димитрије Миљковић 56 бодова 

Дуња Ћујић 63 бода 

Урош Танасковић 108 бодова 

Ника Никић 31,66 

Јована Илић 70 бодова 

По предлогу комисије, а на основу вредновања и сумирања свих постигнутих резултата, 

током школовања, према важећем Правилнику и Статуту школе Урош Танасковић VIII2 има 

највећи број бодова-108 бодова, те је предложен за Ученика генерације школске 

2020/2021.године Наставничко веће је донело одлуку да ученик генерације буде Урош 

Танасковић- 

Одлука: 

Наставничко веће је једногласно (53 ,за) прогласило Танасковић Уроша VIII2, за ученика 

генерације школске 2020/2021.године. 

Професор физичког васпитања Синиша Борковић је опсежно информисао Наставничко веће 

о спортским активностима и постигнућима два ученика које предлажу за спортисте 

генерације (Ника Брајовић VIII1 и Петар Илић VIII4) 

Oдлука: 

Наставничко веће је једногласно (53,за) за спортискињу генерације прогласило Нику 

Брајовић VIII1,а за спортисту генерације Илић Петра VIII4. 

4. Текућа питања 

Сви одлични ученици осмог разреда, носиоци Вукових диплома, ученик генерације и 

спортиста и спортискиња генерације ће бити награђени књигама. 

Припреме око завршног испита су опсежне. Све око полагања треба организовати на време. 

Два наставника ће дежурати у учионици у којој ће бити распоређено по 12 ученика. За 

завршни испит је отворена нова платформа. Сви предметни наставници, из којих предмета 

деца полажу, су у обавези да приступе систему и поступе по налозима из Дописа.  

 

9. седница Наставничког већа одржана је  24.јуна  2021.у 12 и 30 часова 

 

 Дневни ред : 

 

1. Анализа успеха и владања ученика од 1-7 разреда, на крају школске  2020/2021.године   

2. Похвале и награђивања 

3. Организација прославе матурске вечери 

4. Разно 

 

1.Анализа успеха и владања ученика од 1-7 разреда, на крају школске 2020/2021,године 

У првом разреду има 115 ученика 

Сви ученици су остварили постављене циљеве и исходе и имају примерно владање. 

Труде се и напредују у складу са својим могућностима. 

Српски језик: 

Читање: 

Чита 107 ученика 

Шчитава 6 ученика 

Чита слово по слово без разумевања прочитаног 2 ученика 
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Писање: 

Пише по диктату писаним словима 96 ученика 

Пише по диктату са мањим грешкама 10 ученика 

Пише по диктату са већим грешкама     8 ученика 

Не пише по диктату                                  1 ученик 

Употреба великог слова: 

Правилно користи велико слово 83 ученика 

Користи велико слово правећи мање грешке 18 ученика 

Користи велико слово правећи много грешака 14 ученика 

 

Математика 

Сабира и одузима до 100 и решава текстуалне задатке самостално 86 ученика 

Сабира и одузима до 100 и решава текст.задатке уз помоћ наставника 18 ученика 

Сабира и одузима до 100 и решава текст.зад.уз већу помоћ наставника 11 ученика 

Из области уметности,света око нас,физичког и здравственог васпитања сви ученици су 

напредовали у оквиру својих могућности и остварили постављене исходе. 

Два ученика раде по ИОП-у-1 

Оправданих изостанака има 3201. 

Наставни садржаји предвиђени за овај период су у потпуности реализовани.Реализација 

часова редовне и допунске наставе је текла по плану. 

У другом разреду су 134 ученика. 

Сви ученици раде и напредују у складу са својим могућностима. 

Остварили су позитиван успех и примерно владање. 

Одличан успех има 131 ученик 

Врло добар успех имају 3 ученика 

Просечна оцена разреда 4,92 

Ученици којима је неопходна подршка у образовању; 

2/1 ИОП1 А.И.-српски језик,математика,свет око нас 

2/2 ИОП2 Т.П.- српски језик,математика 

Примерно владање имају 134 ученика. 

 Наставни садржаји,часови редовне и допунске наставе су у потпуност реализовани. 

Ученици који су наставу пратили од куће редовно су долазили у школу на провере  

знања и усмено одговарање. 

У трећем разреду је 115 ученика 

Сви ученици раде и напредују у складу са својим могућностима. 

Остварили су позитиван успех и примерно владање. 

Одличан успех има 108 ученика 

Врло добар успех има 7 ученика 

Просечна оцена разреда је 4,92 

Један ученик ради по ИОП-у-2 Постигао је све постављене циљеве и исходе. 

Два ученика су наставу пратила на даљину,а113 ученика је пратило у школи. 

Сви наставни садржаји,часови редовне и допунске наставе су у потпуности  

реализовани. 

Ученици су редовно пратили садржаје на Гугл учионици,сваке друге седмице из 

Грађанског васпитања,музичке културе,ликовне културе и физичког и здравственог  

васпитања. 

У четвртом разреду има укупно 124 ученика 

Одличан успех има 112 ученика 

Врло добар 10 ученика 

Добар успех имају 2 ученика 

Средња оцена на нивоу разреда 4,87 

Сви ученици имају примерно владање. 
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Ученици су похваљени за постигнуте резултате,рад и напредовање током школске 

2020/2021.године. 

Реализација редовне,додатне и допунске наставе је текла по плану. 

Настава на даљину за поједине ученике је реализована у потпуности. 

Ученици су петком добијали информације о уређеним наставним јединицама, 

Тачан датум провера знања као и припреме за писмени. 

Индивидуализацију ради Д.Н.4/4 и С.К.4/5 

У петом разреду је 111 ученика 

Одличних 69 

(5,00 укупно 37) 

Врлодобрих 40 

Добар успех 2 

Просећна оцена разреда 4,48 

Сви ученици имају примерно владање. 

По ИОП-у-1 раде 3 ученика. 

У шестом разреду је укупно 111 ученика 

Одличних 61 

(са 5,00 је 30 ученика) 

Врлодобрих ученика 36 

Добар успех има 14 ученика 

Ученици којима је неопходна додатна подршка; 

ИОП-1 А.З. српски језик и књижевност,енглески 

језик,историја,географија,биологија,математика,физика,немачки језик 

Индивидуализација А.П. српски језик и књижевност,енглески језик,историја, 

Географија,биологија,математика,физика,немачки језик 

Примерно владање има 109 ученика. 

Укор одељењског старешине 2 ученика 

Настава на даљину се организује по плану и програму. 

Све што је планом и програмом предвиђено у потпуности је реализовано у шестом  

разреду. 

У седмом разреду има 90 ученика 

Одличних 39 

(са 5,00 укупно 20 ученика) 

Врлодобрих 40 

Добар успех 11 

Просечна оцена седмог разреда је 4,24 

87 ученика имају примерно владање 

2 ученика добро владање (Будимир Губеринић 7/3 и Урош Перишић 7/2) 

1 ученик има врлодобро владање (Никола Констатиновић 7/3) 

Сви планирани часови су реализовани обухватајући часове додатне,допунске 

и часове слободних активности. 

2.Похвале и награђивања 

Директор школе је похвалио све одличне ученике,а нарочито оне са 5,00. 

Што се награђивања ученика тиче нисмо због недостатка средстава успели да 

наградимо ученике који су се пласирали на такмичењима. 

Уз помоћ спонзора наградићемо ученике осмог разреда (ученика генерације,Вуковце, 

одличне,спортискињу и спортисту) 

Такође, смо за Светог Саву књигама наградили све одељенске заједнице млађег  

узраста и по једног ученика из одељења од 5-8 разреда.Додељене су 34 књиге. 

2. Организација прославе матурске вечери 

Директор школе Миомир Драгаш је рекао да су се родитељи, ученици и Ђачки  
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парламент договорили у вези организовања матурске вечери. 

Агенција „Видовић“ ће организовати малу матуру за наше ученике. Уплатнице су 

спремне да се проследе родитељима. 

Родитељи су се обавезали да ће у 24h  доћи свако по своје дете. 

 

3. Разно 

Подела књижица је 28.6.2021. Распоред поделе је истакнут. 

Просечна оцена од I – IV разреда је   4,90 

Успех на нивоу школе је    4,63 

Успех је за сваку похвалу,напоменуо је директор школе. 

Нема много смањених оцена из владања. 

30.6. ће бити организован излет (манастир Тумане,Голубац) за запослене. 

 

10. седница Наставничког већа одржана је 18.8.2021. у 11 и 30 часова 

 

 

     Дневни ред: 

 

1. Анализа плана активности за период од 18.8. 2021.- 31.8.2021. године 

2. Уџбеници – уписати пре почетка школске године у Ес-дневник, потребе наставника 

   за уџбеницима и приручницима 

3. Годишњи план рада стручних већа 

4. Избор тима који ће организовати активности поводом пријема првака,израда свеске за  

  прваке 

5. Избор чланова тимова и комисија за школску 2021/2022. годину 

6. Разно 

 

1. Анализа плана активности за период 18.8.2021. – 31.8.2021. године 

 

Директор школе Миомир Драгаш је поздравио чланове Наставничког већа и пожелео им 

добро здравље и успех у раду. 

 

Што се плана активности тиче ,дошло је до промене због одржавања мале матуре – 

августовски рок  у нашој школи у периоду (18.8. – 20.8. ).Школа је на располагање дала 

просторије на првом спрату.  

Стигао је допис да се формира тим за поделу таблет уређаја ученицима 3,4,5 и 6 разреда. 

Бесповратна новчана средства  Град Београд обезбедио је за куповину уџбеника за први и 

други разред. Родитељи су обавештени преко сајта школе и ос о начину подношења захтева. 

 

2. Уџбеници – уписати пре почетка школске године у Ес – дневнике,потребе наставника 

за уџбеницима и приручницима 

Предметни наставници су у обавези да пре почетка школске године у Ес – дневнике упишу 

уџбенике за које су се определили., али и да  пријаве на време уџбенике и приручнике који су 

им неопходни за рад са ученицима. 

3. Годишњи план рада стручних већа 

Неопходно је да се што пре одрже стручна већа. Приликом планирања у план унети 

активности из акционог плана и нестандардне часове. 

Сви наставници од трећег до шестог разреда ће добити лаптоп рачунаре. 
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Одељењске старешине од четвртог до шестог разреда да у што краћем року јаве тачан број 

ученика, ради додељивања таблета. 

Координатори: Немања Танић, Анђелка Мустур, Невенка Стефановић; Анђелија Радак 

4. Избор тима који ће организовати активности поводом пријема првака, израда свеске 

за прваке 

У тиму за пријем првака су: Марија Мирковић, Биљана Табаш, Олгица Вукадиновић, 

Катарина Миловановић и Јелена Нешић. 

Приредбу за пријем првака припремиће учитељице 4. разреда. 

Родитељи првог разреда су обавештени о пријему првака преко сајта школе. Родитељски 

састанак ће бити одржан у уторак (31.8.) после подне. Родитељски састанак за родитеље 

ученика 5. разреда такође је заказан у уторак, а тачна састница и распоред просторија су 

доступни на улазним вратима и сајту школе. 

5. Избор чланова тимова и комисија за школску 2021/2022. годину 

Уз  овај Записник бр. 10 ће бити приложен Списак чланова тимова и комисија за школску 

2021/2022. годину 

6. Разно 

Одељењске старешине петог разреда су: 

V1 Нина Вукашиновић 

V2 Анђелка Мустур 

V3 Драгана Цукић 

V4 Небојша Дабић 

V5 Сања Несторовић 

 

11.седница Наставничког већа одржана је  31.8.2021. у 10 часова 

 

Дневни ред: 

 

1. Анализа припремљености школе за 2021/2022. годину и модели наставе 

2. Усвајање распореда часова 

3. Годишњи план рада 

4. Усвајање Извештаја Тима за вредновање и самовредновање 

5. Усвајање Извештаја и реализација Акционог плана школског развојног плана 

6. Доношење одлуке о избору стручне литературе и часописа на предлог стручних већа 

7. Информације о распореду нових ученика 

8. Текућа питања 

 

1. Анализа припремљености школе за 2021/2022. године и модели наставе 

Директор школе Миомир Драгаш истакао је да су све неопходне припреме завршене и да је 

школа добро припремљена за нову школску 2021/2022.годину. 

Часови ће трајати 45 минута, настави ће присуствовати сви ученици. Препоруке које се 

односе на превенцију потребно је поштовати и први час одељењске старешине посебну 

пажњу треба да поклоне овој теми. 

У случају заражавања ученика, школске управе ће сходно броју позитивних на нивоу 

општина; одређивати да ли ће школа бити у зеленом, жутом или црвеном моделу рада. 

За сада крећемо редовно да радимо,пратићемо ситуацију и доносићемо неопходне одлуке 

благовремено. 

Директор је напоменуо да неће бити промене кабинета за ученике, изузев наставе физичког и 

здравственог васпитања и информатике. Скренуо је пажњу о потреби редовне дезинфекције 



57 
 

ових просторија, након савког часа. Сви наставници од трећег до шестог разреда ће до 

9.9.2021. добити нове таблет рачунаре. 

 

2. Усвајање распореда часова 

Професор Небојша Дабић је урадио распоред часова. Све часове ученици имају у једној 

смени осим веронауке и грађанског, који су у супротној смени за ученике 5. и 7. разреда. 

Велике проблеме у изради распореда часова и поштовању педагошких норми, условиле су 

поделе ученика на групе у настави другог страног изборног језика ( немачки и руски). 

Наставничко веће је једногласно усвојило нови распоред часова за школску 

2021/2022.годину. 

Они наставници који имају примедбу на нови распоред часова,потребно је да се путем мејла 

обрате Небојши. Све што буде могуће ће се исправити у новом коригованом распореду 

часова. 

Распоред дежурства ће данас бити послат директору школе и стакнут на огласним таблама и 

гугл учионици. 

3. Годишњи план рада 

Кристина Булатовић, предлог годишњег плана рада Наставничког већа изнела је присутнима. 

Сви конструктивни предлози би ушли у Годишњи план рада Наставничког већа. 

Директор школе је похвалио Тим за Развојно планирање који је урадио Развојни план за 

наредне четири године. 

4. Усвајање Извештаја Тима за вредновање и самовредновање 

Педагог Кристина Булатовић, детаљно је информисала чланове наставничког већа о 

резултатима самовредновања области Планирање, програмирање и извештавање. Као 

показатељи који би требали да се даље унапређују су : 

1.2.2. У оперативним/акционим плановима органа, тела, тимова, стручних сарадника и 

директора конкретизовани су циљеви из развоjног плана и школског програма и уважене су 

актуелне потребе школе. 

1.3.6. Припреме за наставни рад садрже самовредновање рада наставника и/или напомене о 

реализациjи планираних активности  

Наставничко веће је усвојило Извештај Тима за вредновање и самовредновање 

5. Усвајање Извештаја и реализација Акционог плана школског развојног плана 

Наставничко веће је усвојило Извештај Акционог плана школског развојног плана, са којим 

их је упознала психолог школе Наташа Јовановић. 

6. Доношење одлуке о избору стручне литературе и часописа на предлог стручних већа 

Став стручних већа је да се што мање оптерећују ученици и родитељи, што се тиче додатне 

литереатуре. 

Актив учитеља четвртог разреда сматра да је неопходно набавити радну свеску која прати 

уџбеник математике. 

Такође, предлог је да се набави Дигитални свет – радна свеска за ученике 1 и 2  разреда. 

7. Информације о распореду нових ученика 

Ове школске године је уписано 13 нових ученика. Директор је напоменуо да одељењске 

старешине обрате пажњу на нове ученике и помогу им у адаптацији, као и сви запослени у 

школи. 

 

8. Текућа питања 



58 
 

Добили смо два нова стручна сарадника.као подршку из школе „ Бошко Буха“, логопеда и 

специјалног педагога. . 

Школа је за запослене обезбедила заштитне маске за једнократну употребу. Дозатора за 

алкохол има довољно. Распоређени су на прометним местима у школи. Средства за 

дезинфекцију су обезбеђна.   

 

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 током првог полугодишта школске 2020/2021.године одржао 7 

седнице и у потпуности реализовао свој план рада.  

 

Прва седница  Педагошког колегијума одржана 

у  уторак, 15.09.2020. године, у 13 часова  

  

Дневни ред:   

1. Разматрање и усвајање Годишњег плана рада за школску 2020/2021. годину   

2. Израда глобалних и месечних планова, планирање угледних, огледних, тематских часова и 

пројектна настава   

3. Извештај о раду за школску 2019/2020.годину   

4. Распоред контролних и писмених задатака   

5. Распоред додатне, допунске наставе и секција   

6. Предлог плана професионалног усавршавања   

7. Утврђивање термина класификационих периода и датума одржавања Наставничких већа, 

Родитељских састанака   

8. Идентификовање и праћење ученика са развојним проблемима и тешкоћама у учењу и 

обдарених   

9. Праћење напредовања у учењу ученика који похађају онлајн наставу и ефикасности 

платформе за учење- Гугл учионице   

10. Праћење здравстевног статуса ученика и запослених и примене епидемиолошких мера  

Чланови Педагошког колегијума детаљно су се упознали са :  

Извештајем о раду школе за школску 2019-20.г. 

Годишњим планом рада школе за школску 2020-21.г. 

Акционим планом школског развојног плана за школску 2020-21.г.  

 План излета, екскурзија и наставе у природи, остао је исти као и предходне школске године, 

будући да због епидемиолошког стања није реализован. 

За потребе недељног и месечног извештавања и достављање података надлежнима путем 

инф.система Доситеј, податке које сте слали Зорану Чучковићу, ревидираћете сваког 

четвртка у приложеној табели. Неопходно је строго се придржавати препорука надлежних 

институција које се односе на ношење маски, физичкој дистанци, дезинфекцији и др. За 

неношење заштитних маски, како ученика, тако и запослених, потребно је обратити се 

задуженој особи за извештавање о поштовању епидем.мера психологу Наташи Јовановић у 

писаној форми. 

Распоред часова ће бити измењен до краја месеца, потребно је да сугестије, предлоге и 

примедбе наставници упуте Небојиши Дабићу, задуженом за распоред часова и педагогу 

Кристини Булатовић. Распоред писмених провера треба да се направи за обе групе А И Б, 

након усвајања коначног распореда часова. Предлог је да поред недеље за коју је предвиђена 

писмена провера навести и датум, час, како би се евентуална преклапања избегла.  
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Директор је рекао члановима педагошког колегијума да обавесте наставнике да предају 

термине одржавања додатне и допунске наставе, како би се ученици на време упознали 

њиховим одржавањима. Договорено је да рок буде до 11.10.2020. и да сви наставници 

истакну распоред одржавања часова допунске и додатне наставе на видно место у својим 

учионицама. У зависности од епидемиолошке ситуације, часови ће бити одржавани 

непосредно у школи или путем Гугл учионице.  

 Утврђивање термина класификационих периода и датума одржавања Наставничких већа, 

Родитељских састанака   

У складу са календаром образовно-васпитног рада основне школе, класификациони периоди 

организоваће се у следећим терминима:  

  

• Први класификациони период: 16-20. новембар 2019. године  

• Прво полугодиште: 29. јануар 2021. године  

• Трећи класификациони период: 06. април 2021. године за ученике 8 разреда и 12. -16. април 

за ученике од 1-7 разреда  

• Друго полугодиште: 04. јун и 18. јун 2021. године  

Два полугодишта су организована тако да прво полугодиште почиње у уторак, 1. септембра 

2020. године и завршава се у петак, 29. јануара 2021. године. Друго полугодиште почиње у 

среду 17. фебруара 2021. и завршава се у уторак , 04. јуна за ученике осмог разреда, а за 

ученике од I-VII разреда, друго полугодиште се завршава у уторак, 18.06. 2021. године.   

Образовно-васпитни рад за ученике од 1. до 7. разреда, оствариваће се у 36 петодневних 

наставних недеља, односно 180 наставних дана, а за ученике 8. разреда у 34 петодневне 

наставне недеље, односно 170 наставних дана.  
Идентификовање и праћење ученика са развојним проблемима и потешкоћама у учењу и 

надарених ученика.  

Директор је подсетио наставнике да у сарадњи са психологом школе родитељ мора да 

потпише сагласност за индивидуални приступ у раду. Напоменуо је да се родитељи морају 

одмах обавестити уколико ученик добије негативну оцену, а поред родитеља неопходно је 

обавестити и разредног старешину као и педагога и психолога школе. Наставници треба да 

воде евиденцију о доласку ученика на допунску наставу, као и да сваку оцену имају 

забележено у својој документацији и да се приликом саопштавања оцене држе правилника о 

оцењивању.  

Директор је нагласио да се посебно подрже надарени ученици и да му се достави списак 

ученика који раде по ИОП3.  

Реализација програма за заштиту од дидкриминације, насиља, злостављања и занемаривања –

безбедност ученика, обавезе предметних наставника, одељенских старешина и дежурних 

наставника.  

Директор је нагласио да се уколико има и најмања потреба одмах позове ППслужба.  

Безбедност ученика је на првом месту, а посебно треба обрaтити пажњу на дежурство.  

Ученици не треба да се пуштају са часова, а за кашњење на час због јела/ужине дати 

неоправдани изостанак.  

Праћење напредовања у учењу ученика који похађају онлајн наставу и ефикасности 

платформе за учење- Гугл учионице  

  

Као што је предходно договорено, рад на Гугл учионици треба да буде континуиран. 

Потребно је да информације за ученике и родитеље буду концизне и благовремене. Обавеза 

наставника је да за ученике који наставу прате на даљину и будући да се групе смењују, 

редовно постављају материјале о ономе што се реализовало на часу.  Време постављања 

материјала је до 14 часова. За ученике који прате наставу од куће, планирање испитивања у 

школи треба да буде у складу са планом провера које се реализују за ученике који наставу 

похађају у школи.  
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Праћење здравстевног статуса ученика и запослених и примене епидемиолошких мера.  

  

Недељни извештај смо у обавези да достављамо сваког петка до 10 часова надлежној 

школској управи и уносимо у инф.систем Доситеј. Обавеза савког одељењског старешине је 

да буде у редовној комуникацији са родитељима ученика, а да свакодневно прати 

здравствени статус ученика и попуњава недељни извештај.  

Важно је стриктно се придржавати превентивних мера, а ученике стално подсећати и 

указивати на потребу очувања здравља. Ученике који се не придржавају мера и након 

опомена, контактирати родитеље, ПП службу и директора школе.  

 

Друга седница едница Педагошког колегијума бодржана у петак, 23.10.2020. са 

почетком у 13:00 часова. 

 

Дневни ред: 

1. Реализација програма за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања 

-безбедност ученика 

2. Извештај о опсервацији наставе и распореда дневних активности 

3. Праћење примене епидемиолошких мера 

4. Праћење оптерећености ученика у имењеним условима у којима се одвија образовно-

васпитни рад 

5. Усаглашавање критеријума-стручна већа 

6. Рад Ученичког парламента 

7. Праћење рада приправника и ментора 

8. Разно. 

 

Реализација програма за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања -

безбедност ученика  
На Гугл учионици су постављени: 

- Изводи из Правилника о поступању установе у случају сумње или утврђеног 

дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности; 

- Протокола о поступању у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање; 

- Правилник о друштвено корисном раду ученика; 

- Евиденционе листе; 

- Образци за примену правилника о друш.кор.раду; 

- Образци за појачан васпитни рад; 

- Образци за план подршке; 

- Образац за покретање васпитно дисциплинског поступка  

 

Обавеза свих запослених је да поступају у складу са Правилником и протоколом.  Од почетка 

школске године није било пријављених случајева насиља другог и трећег нивоа. Конфликтне 

ситуације међу ученицима су драстично смањене, чему је свакако допринела подела ученика 

на груп, али и похађање наставе за ученике виших разреда сваког другог дана. Дежурстав 

наставника треба да буду појачана и редовна, у складу са распоредом дежурстава, јер је 

безбедност ученика на првом месту. Као и предходних година, ученици за време великог 

https://drive.google.com/file/d/1luRiGciep9B9qgpnk4cebmP39SYpEuWF/view?usp=drive_web&authuser=0
https://drive.google.com/file/d/1luRiGciep9B9qgpnk4cebmP39SYpEuWF/view?usp=drive_web&authuser=0
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одмора не смеју излазити из школског дворишта, о чему опет треба разговарати са 

ученицима и уколико је потребно опет послати допис родитељима.  
Извештај о опсервацији наставе и распореда дневних активности  
Праћење оптерећености ученика у имењеним условима у којима се одвија образовно-

васпитни рад  

Наставна се одвија према утврђеном наставном плану и програму и прати часове 

на РТС-у. Наставници сваког предмета у оквиру стручног већа, размотрили су 

оптерећеност ученика. Потребно је да се сви наставници придржавају одлука о 

раду у гугл учионици. Материјал се као подршка учењу поставља редовно и води 

се рачуна и о оптерећености ученика, о броју задатка који се пред ученике 

постављају и о реализацији наставног програма. Да би ученицима у измењеним 

околностима рада пружили подршку, неопходна је стална и конструктивна 

сарадња и размена информација међу наставницима. Допунску, додатну и 

припремну наставу за 8.р. ученици ће пратити на гугл учионици. Допунска настава 

ће се организовати по потреби у школи, а посебно за ученике који се образују 

онлајн. Термини одговарања за ученике који се образују онлајн, биће јасно 

истакнути, датуми и време. Идентификовани су ученици којима треба додатна 

помоћ у обрзовање и начин помоћи, прилагођавања. Претставници стручних већа 

истакли су да  доста ученика не прати наставу на РТС-у када нису на настави у 

школи, такође не прате редовно ни све постављено на гугл уционици. Стално 

треба ученике подсећати и проверавати да ли су сва упутства прочитали и урадили 

оно сто се захтева. Повећање мотивисаности ученика за напредовање и 

самосталност у раду постиже се добром комуникацијом, давањем прецизних 

упутстава за рад, али и радом на развијању радних навика ученика и 

инсистирањем на редовном праћењу наставе.  
Усаглашавање критеријума-стручна већа  

Стручна већа су у записницима унели разматрање ове тачке. Наставници сваког предмета 

у оквиру већа, договорили су се о начину оцењивања, и усагласили критеријуме, 

број бодова и сл. поштујући исходе и стандарде. Посебно припремити задатке и 

захтеве за ученике који имају нека прилагођавања у образовању.  
Рад Ученичког парламента  
Ученички парламент одржава седнице путем Гугл учионице. Записници се уредно воде.  
Праћење рада приправника и ментора  
Приправник Данијела Обрадовић-ментор проф.разредне наставе Маријана Поповић  
Приправник Милица Богдановић -ментор проф.разредне наставе Мира Симић  

Приправник Дражен Новаковић-ментор проф.разредне наставе Катарина Миловановић  
  
 

Трећа седица одржана је Састанак Педагошког колегијума 

30.11.2020. 

 

Дневни ред: 

1. Реализација наставе за ученике од 5.-8. разреда, у складу са дописом МП од 

27.11.2020. године 

2. Разно. 
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Измена календара образовно-васпитног рада 

Прво полугодиште се завршава 18.12.2020. године, а друго полугодиште почиње 18.јануара 

2021. године. 

Остваривање образовно-васпитног рада у другом циклусу основне школе 

Образовно-васпитни рад остварије се путем наставе на даљину уз коришћење Гугл учионице 

и ТВ лекција. Тежиште је на предавањима наставника, док су ТВ лекције додатна помоћ за 

ученике и нису у обавези да их прате. 

Систем за управљање учењем 

Изабрана је Гугл учионица као систем за управљање учењем. Од три нивоа пружања 

подршке ученицима, наша школа може да пружи други ниво: редовна настава на даљину 

путем неког од видео конференцијских алата- google meet, zoom, viber. 

Уколико постоје наставници/ученици који немају техничке могућности, исте им се 

омогућавају да користе непосредно у школи или преузимањем на реверс. 

Школа је дужна да обезбеди редовну комуникацију свим ученицима са свим наставницима. ( 

штампани материјал и повратна информација наставника који немају техничке могућности). 

Неопходно је планирати додатну подршку  за ученике који раде по ИОП-у и који не 

располажу потребним техничким средствима (материјал слати на мејл или штампани 

преузимају у школи). 

Измена оперативног плана 

Организација 

Будући да ученици од 5-8 разреда имају ТВ лекције у преподневним сатима, настава на 

даљину ће се одвијати од 14:00 по важећем распореду за групу А. 

Сатница часова 

1. Сатница часова 

ПРВИ ЧАС 14:00-14:30 

ДРУГИ ЧАС 14:35- 15:05 

ТРЕЋИ ЧАС 15:10- 15:40 

ВЕЛИКИ ОДМОР 15:40-15:55 

ЧЕТВРТИ ЧАС 16:00-16:30 

ПЕТИ ЧАС 16:35-17:05 

ШЕСТИ ЧАС 17:10-17:40 

СЕДМИ ЧАС 17:45- 18:15 

 

Трајање часа- као и до сада- 30 мин су доступни за ученике, 15 мин постављање материјала. 
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Неопходно је да наставници у време часа приступе виртуелним учионицама, држе предавање 

ученицима, дају објашњења, одговарају на питања, упућују на постављени 

материјал...Наставник мора бити присутан за време трајања часа и усмеравати ученике, 

пратити њихову комуникацију и по потреби реаговати ( непримерена комуникација- 

упозорити ученика на исту, а по потреби искључити звук одређеном ученику.) 

Техничко упутство за приступ google meet, поставио је вероучитељ Зоран Чучковић, коме се 

можете обратити за сва питања. За ученике је израђено упутство и обавеза одељењских 

старешина је да исто проследе ученицима. 

 

Евидентирање часова и присутности ученика 

У  ЕС дневник, према утврђеном распореду часова уносе се реализоване наставне јединице 

са напоменом о начину реализације-облик комуникације и канал комуникације. У евиденцији 

присуства ученика треба евидентирати оне ученике који нису присуствовали часу путем 

наставе на даљину. 

 

Оцењивање  

Посебну пажњу треба посветити праћењу напредовања ученика –формативном оцењивању и 

инсистирати на битним садржајима који су кључни за остваривање исхода. Закључну оцену 

чине све оцене, добијене током трајања наставе у школи и на даљину. Закључна оцена је 

јавна и образложена и уколико је ученик незадовољан предлогом закључне оцене, организује 

се усмено испитивање у школи. Предлог је да се предлози закључне оцене дају ученицима 

крајем друге недеље децембра, како би у трећој било организовано испитивање у школи. 

Уколико ученик из оправданих разлога-болест, изолација...нема довољан број оцена, остаје 

неоцењен, тј. општи успех на крају првог полугодишта неће бити утврђен. За ове ученике се 

у другом полугодишту планира додатна подршка. 

Наставници могу да искористе могућности и ученике оцене на основу активности и 

резултата рада( излагање, представљање, презентација, излозбе радова, резултати 

истраживања, учешћа у дебати, писање есеја, домаћих задатака, пројектног рада...). 

Наставници имају аутономију и одлучују о томе да ли се писмени задаци могу реализовати 

путем наставе на даљину и евентуално реализацију померити на друго полугодиште. 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА, КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА И 
ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ од 1.12.-18.12.2020. ГОДИНЕ 

 

НЕДЕЉА 

 

5. РАЗРЕД 

 

6. РАЗРЕД 

 

7. РАЗРЕД 

 

8. РАЗРЕД 

14. 
30.11.-
04.12. 

Руски / немачки 
језик контрол. 
среда 02.12. 

Математика – 
контрол. 
четвртак 3.12. 

Руски / немачки 
језик 

среда 02.12. 
писмени задатак 

Математика – 
контрол. 8/2 
петак 4.12. 

15. 
07.-11.12. 

Математика-
контрол. 
среда 9.12. 

Биологија тест 
уторак 8.12. 

Биологија тест 7/3,4 
уторак 8.12. 

Математика-
контрол. 
среда 9.12. 

Математика – 
контрол. 8/1,8/3,8/4 

четвртак 10.12.. 

16.     
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14.-18.12. 
 

Четврта седница Педагошког колегијума одржана  15.01.2021. u 11:00h. 
Дневни ред: 

- Реализација наставе у другом полугодишту, на основу препорука 

- Реализација акционог плана 

- Самовредновање рада школе 

- Анализа успеха у првом полугодишту 

- Организовање активности поводом Св. Саве 

1. Мере за унапређење рада школе 

Реализација првог полугодишта, према добијеним препорукама 

На Педагошком колегијуму је договорено да ће настава и даље бити огранизована по истом 

моделу, као и у првом полугодишту. Потребно је и даље држати се свих епидемиолошких 

мера које су важиле од септембра, као што су држање дистанце, редовно прање руку и 

обавезно ношење маски. Прве радне недеље потребно је да одељенске старешине са 

ученицима одрже час посвећен епидемиолошким мерама како би их још једном подсетили на 

њих. Одељенске старешине треба још једном да обавесте ученике и родитеље о организацији 

наставе и рада школе(обавештење које су поставили у месецу септембру) 

У другом полугодишту потребно је да родитељи опет пошаљу захтев уколико желе да 

њихово дете наставу прати онлајн, Захтев је потеребно упутути управи школе и одељенском 

старешини. Одељенски старешина треба да обавести родитеље да је њихов захтев уважен и 

да ПП служби доставе списак ученика који ће и другом полугодишту наставу пратити 

онлајн. Такође потрено је формирати групе према броју ђака.  

Директор и ПП служба су нагласили да је потребно доставити планове подршке за сваког 

неоцењеног ученика. Такође наглашено је да се тим ученицима пружи сва неопходна 

подршка. 

На Педагошком колегијуму је договорено да је потребно да одељенска већа одрже састанке и 

да  се договоре о терминима одржавања контролних и писмених задатка. Посебно треба 

договорити термине одржавања писмених задатака који нису одржани у првом полугодишту. 

У току прве радне недење у сарадњи са колегама потрено је унети термине одржавања 

писмених и контролних задтака, како не би дошло до поклапања термина. 

 

2. Реализација Акционог плана школског развојног плана 

Акциони план важи до краја ове године, Потребно је израдити нов Развојни план. Тим за 

развојно планирање ће у другом полугодишту направити нови акциони план. 

На Педагошком колегикуму  је прочитан извештај о евалуацји рада школе Област квалитета 

6: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ 

РЕСУРСИМА. 
 

3. Анализа успеха на крају првог полугодишта 

На Педагошком колегијуму је још једном прочитан успех ученика у првом полугодишту: 

Просечна оцена ученика од 2. до 4. разреда је 4,38, од 5. до 8. разреда - 4,38, а просечна оцена 

на нивоу школе од 2. до 8. је 4,63. 

Број неоцењених ученика је 14.  

У првом полугодишту број ученика који су наставу пратили онлајн био је 56. 
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Остали ученици су редовно похађали наставу. Укупан број оправданих изостанака је 14012, 

број неоправданих је 199, по ученику 15,23. 

Сви ученнци су постигни примерно владање, осим једног ученика који због броја изостанака 

има оцену добар 3. 

4. Организовање активности поводом дана Светог Саве 

Због епидемиолошке ситуације ове године прослава повод дана Светог Саве неће бити 

организована као претходних година, али ће се уз придржавање свих епидемиолошких мера 

одржати додела Светосавких награда.  

Како ове године неће бити организована приредба поводом дана Светог Саве на Педагошком 

колегијуму је договорено да се направи колаж/видео претходних прослава и приредби и да се 

видео материјал постави на сајт школе. Такође договорено је да разредне старешине и 

учитељи одрже час посвећен Светом Сави, као и да цела недеља буде посвећена првом 

српском архиепископу и просветитељу. 

 

5. Мере за унапређивање васпитно-образованог рада у другом полугодишту 

Директор је још једном подсетио све чланове Педагошког колегијума да је у овом тренутку 

неопходно урадити: 

 

- Доставити Оперативни план рада школе за друго полугодиште до 20.01.2021.  
- Потребно је урадити планове подршке за сваког неоцењеног ученика (у оквиру сваког 

предмета издвојити кључна знања, поделити градиво на мање целине, дефинисати динамику 

и начин оцењивања, усагласити на нивоу одељењског већа захтеве и динамику оцењивања, 

како би се избегла преоптерећеност ученика, конкретно дефинисати индивидуалну подршку 

сваком ученику (временска динамика, начини оцењивања и начини индивидуалне подршке, 

одлуке одељењских већа ......) 

 

Такође директор и ПП служба су нагласали да је  неопходно је већу пажњу посветити 

следећим аспектима рада: 

- Оснажити ученике за ефикасно и самостално учење.  

- Унапредити квалитет формативног оцењивања. Ова врста оцењивања не сме бити 

формалног карактера. 

- Унапредити квалитет подршке ученицима који наставу прате на даљину и ученицима 

који у комбинованом моделу одређеним данима наставу прате код куће (редовно и 

благовремено постављање материјала, прилагођавање обима и форме садржаја могућностима 

и искуствима ученика, провера разумевања захтева и садржаја од стране ученика ...) 

- Појачати праћење и вредновање свих аспеката рада школе. У овом процесу је потребно 

да учествују сви запослени, ученици и родитељи. 

 

Пета седница Педагошког колегијума, одржана у  петак, 12.03.2021. године у 13 :00 

Дневни ред: 

1. Реализација пробног завршног испита; 

2. Избор уџбеника за школску 2021/22. годину; 

3. Израда анекса школског програма и годишњег плана рада школе ( Програм " Школе за 21. 

век"); 

4. Измене у датумима класификационих периода у складу са променама календара 

образовно-васпитног рада; 

5. Обележавање Дана школе; 

6. Израда новог развојног плана; 

7. Оцењивање ученика- усаглашавање критеријума оцењивања на нивоу већа; 

8. Разно. 
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Реализација пробног завршног испита је одлично испланирана и готово сви наставници су 

добили задужења са којима су на време упознати. Припремна настава реализује се по 

предвиђеном плану, а након пробног завршног испита предметни наставници израдиће 

детаљне анализе и планирати часове припремне наставе у складу са њима. 

У избор уџбеника, као и предходних година укључити родитеље и учитеље, а сви предметни 

наставници треба да учествују у иѕбору уџбеника.Записници са образложењима треба да се 

предају ПП служби, а додатно објаснити уколико се мењају уџбеници за 3. И 7. Разред 

изабрани прошле школ. Год. 

Дан школе због епидемиолошких мера неће подразумевати свечане приредбе и активности 

непосредно у школи. 

Неопходно је почети са израдом  нацрта  новог Развојног плана. Стручна већа у извештајима 

да наведу своје предлоге. 

Шеста седница Педагошког колегијума  одршана 25.03.2021. у 12:00 (Састанак одржан 

путем гугл мита) 

 

Дневни ред: 

 

1. Оцењивање ученика у складу са дописом од 24.03.2021.године 

 

У складу са дописом, и даље су на снази измене и допуне правилника о оцењивању, које се 

односе на број оцена током полугодишта. 

Настава на даљину треба да омогући континуирано праћење постигнућа ученика и 

формативно и сумативно оцењивање, а приликом оцењивања треба инсистирати на битним 

садржајима и активностима који су кључни за остваривање очекиваних исхода наставе и 

учења. 

Настава на даљину даје могућност оцењивања, посебно формативног, постоји могућност за 

израде пројеката, презентација, истраживачки рад индивидуално, у пару или групи, 

присуство и активност на часовима... 

Усмено одговарање првенствено се односи на ученике који нису оцењени и немате повратну 

информаацију од њих током трајања наставе на даљину. Позивају се мањим групама ( 

одговарају у пару, троје или четворо, битно је да не буде један ученик и наставник-у том 

случају позовите стручног сарадника да присуствује одговарању). 

Термини за усмено одговарање су понедељак, уторак и среда и користе се кабинети ТИТ у 

преподневној смени. Потребно је да предметни наствници који планирају позивање ученика, 

педагогу школе на мејл доставе: име и презиме ученика, разред и одељење, образложење 

позивања и предложени термин. 

Када је у питању писмена провера, величина групе одговара групама које су долазиле у 

школу ( А и Б). Посебну пажњу треба посветити оптерћености ученика и предлог је ( а у 

складу са анализом оцене уписаних у ес дневник) да у наредној недељи у школи буду 

реализовани писмени задаци из математике у 5, 6, 7 и 8. разреду и писмени задатак из 

српског језика и књижевности у 8. разреду. 

На састанку педагошког колегијума усвојен је предлог да се одрже у наредној недељи ( 

четвртак и петак ) писмени задаци из математике, док је став актива српског језика и 

књижевности да писмени задатак не одрже до повратка у школе.  

До краја школске године остало је још 58 наставних дана за ученике од 1-7 разреда и 50 

наставни дан за ученике 8. разреда. 

понедељак 12 /уторак 11/среда 12/ четвртак 12/ петак 11   1-7. разред 

понедељак 11 /уторак 10/среда 10/ четвртак 10/ петак 9      8. разред 

Планиране су биле у предходне две недеље и следећој писмене провере: 

5 разред: 

математика и историја 
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6 разред: 

математика и историја 

7. разред: 

математика, историја и физика 

8. разред: 

српски, историја, енглески, биологија, математика и физика. 

По повратку у школу, направиће се нови план писмених провера, са прецизираним датумима, 

и уз спајање тема/области ( уместо планирана два контролна реализовати један са 

спитивањем две или више теме/области). 

Седма седница Педагошког колегијума одржана у петак, 21.05.2021. године у 13 :00 

Дневни ред: 

1. Анализа  реализације програма 

васпитно-образовног рада разредних  већа на крају трећег класификационог периода; 

2. Анализа резултата са пробног завршног испита; 

3. Организација 

завршног испита за ученике осмог разреда, за упис у средњу школу 

4. Оцењивање ученика и сарадња са родитељима; 

5. Израда новог развојног плана; 

6. Израда Школског програма за 4 и 8 разред; 

7. Разно. 

 

Осма седница Педагошки колегијум датум одржавања: 01.07.2021. 

Дневни ред: 

1. Анализа успеха на крају школске године 2020/2021 

2. План рада за наредну школску годину 

3. Подела часова 

4. Предлози стручног усавршавања 

5. Израда школског програма 

6. Разно 

 

 

1) Анализа успеха на крају школске године 2020/2021 

Директор је похвалио све наставнике и нагласио да су у току школске 2020/2021. године 

успешно реализоване све активности према плану рада. Наглашено је да су и деца и 

родитељи задовољни, као и да су сви изнели свој део посла одлично, а најбољи показатељ за 

то је успех ученика на крају школске године. 

Успех ученика на крају школске године 2020/2021 

Разред Средња оцена Одличних Врло добрих Добрих 

Други разред 4,95 131 3  

Трећи разред 4,92 108 7  

Четврти разред 4,87 112 10  

Пети разред 4,48 69 40 2 

Шести разред 4,34 61 36 14 

Седми разред 4,24 39 40 11 

Осми разред 4,48 68 40 8 

 

Просечна оцена од 2.-4. разреда је 4,90, а од 5.-8. је 4,63. 
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Број посебних диплома: 94, а број ученика са посебним дипломама је 65 ученика. 

Укупан број Вукових диплома: 23 

Ученик генерације је Урош Танасковић 8/2 

Спортиста генерације је Петар Илић 8/4, а спортисткиња Ника Брајевић 8/1. 

 

2) План рада за наредну школску годину 

У млађим разредима у току школске 2020/2021. године настава је била организована сваки 

дан непосредно у школи, док су старији разреди ишли у школу према комбинованом моделу 

(непосредно у школи и онлајн).  

Како су током целе школске године ученици старијих разреда ишли само поподне у школу, 

чланови педагошког колегијума су изнели мишљење да би за предметну наставу, у старијим 

разредима требало применити наставу по сменама, ради равномерног оптерећења ученика у 

обе смене. 

Као добро страну чланови су подвукли праксу заказивања посета родитеља преко мејла 

(правилник у комуникацији између наставника и родитеља) и нагласили да добре ствари 

треба задржати, али и унапредити у наредној школској години. 

Чланови Педагошког колегијума усагласили су се да треба обогатити школску библиотеку са 

новим књижевним делима која прате школски програм. Дат је предлог да се у току следеће 

школске године покрене акција „Поклаљам књигу“. 

У току онлајн наставе рачунари и интеренет били су доступни и на располагању свим 

наставницима у просторијама школе, као и лаптопови за све наставнике који су желели да 

задуже лаптоп. У школу је стигло 14 нових рачунара, а школа је покривена интернетом. 

Као новина директор је обавестио чланове колегијума о новим лаптоп рачунарима који ће 

бити обезбеђени за све ученике од 3.-6. разреда у наредној школској години. 

3) Подела часова 

Наставници и учитељи су предали поделу часова и задужења.  

Нови састав чланова Педагошког колегијума ће се одредити у августу месецу, а посебно 

треба обратити пажњу на школски програм и нови развојни план, као и план за менторе и 

приправнике. 

 

4) Предлози стручног усавршавања 

Због лоше епидемиолошке ситуације у школској 2020/2021 није било много пројеката.  

Наставници су похађали семир „Школа за 21. век“, и у наредној години формираће се 

информатичка секција са имплементацијом Микробит уређаја у корелација са што већим 

бројем предмета. Потребно је направити детаљан план активности за наредну школску 

годину. 

Пројекат „Амбијентална настава“ је посебно похваљен, а њени чланови су треутно у Турској 

и у августу их очекујемо са детаљним извештајем и применом знања у наредној школској 

години. 

 

Директор је похвалио све наставнике и нагласио да су наставници и у овим тешким 

новонасталим околностима усавршили и унапредили своје квалификације 

Девета седница Педагошки колегијум 

Датум одржавања: 26.08.2021. 

Дневни ред: 
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1. Организација наставе у складу са епидемиолошком ситуацијом и датим 

препорукама 

Израда оперативног плана рада установе за почетак нове школске године 

3. Годишњи и месечни планови рада 

4. Утврђивање календара писмених и контролних задатака 

5. Утврђивање значајних датума и активности 

6. План професионалног усавршавања запослених 

7. Утврђивање ментора 

 

 

1. Организација наставе у складу са епидемиолошком ситуацијом и датим 

препорукама 

У складу са дописима, са којима су се упознали сви наставници, чланови тима за 

обезбеђивање квалитета рада установе и чланови Педагошког колегијума разматрали су 

понуђене моделе реализације наставе у школској 2021/2022 години.  На Педагошком 

колегијуму договорено је следеће: 

Школска 2021/22. година почиње у среду, 1. септембра, по следећем распореду смена: 

 • Пре подне од 8:00 часова – I, III, V, VII разред  

• После подне од 14:00 часова - II, IV, VI, VIII разред  

Часови ће трајати 45 минута, а смене ће се мењати на недељном нивоу. Распоред часова ће 

бити утврђен до уторка 31.08.2021. 

Потребно је да учитељи, као и разредне старешине обавесте родитеље о Допису за ОШ о 

организацији рада школе како би их детаљно упознали са Стручним упутством за 

организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 

2021/2022.години.  

Због нових мера заштите договорено је да ове, као и прошле школске године настава неће 

бити кабинетска, већ да свако одељење буде у својој учионици, осим када је у питању 

кабинет за информатику, као и настава физичког васпитања. Препорука је да се за предмете 

који то дозвољавају настава организује у школском дворишту, на отвореном. Директор је 

нагласио да сви заједно треба да водимо рачуна о кабинетима и да се свака штета одмах 

пријави.  

На Педагошком колегијуму одређен је и распроред одељења по кабинетима: 

 

Млађи разреди 

Разред и одељење Број кабинета Разред и одељење Број кабинета 

1/1   и   4/1 72 2/1   и   3/1 62 
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1/2   и   4/3 74 2/2   и   3/5 63 

1/3   и   4/2 73 2/3   и   3/3 61 

1/4   и   4/4 75 2/4   и   3/4 60 

1/5 68 3/2 66 

 

Старији разреди 

Разред и одељење Место 

7/1 Кабинет ликовне културе 

5/3 и 8/4 Кабинет српског језика бр.46 

5/4 и 8/3 Кабинет географије 

8/2 и 7/2 Кабинет физике 

5/1 и 8/1 Кабинет математике бр.55 

6/1 и 7/4 Кабинет српског језика бр.47 

6/2 и 5/2 Кабинет математике бр.54 

6/3 и 7/3 Кабинет енглеског језика 

6/4 и 5/5 Кабинет биологије 

 

Такође на састанку је договорено да продужени боравак за ученике 1. разреда буде као и 

прошле године у камерној сали, а да ће се након дибијања дописа о реализацији одржавања 

наставе од 1. септембра од стране школске управе одлучити у ком кабинету ће бити 

организован продужени боравак за ученике 2. разреда (кабинет техничког). Чланови тима за 

обезбеђивање квалитета рада установе разматрали су и проналажење простора за продужени 

боравак за ученике 3. и 4. разреда и утврдили су да слободног простора који би испуњавао 

услове за одржавање наставе продуженог боравка нема.  

 

Потребно је да учитељи првог разреда, као и разредне старешине петог разреда одрже 

родитељске састанке како би упознали родитеље са организацијом рада школе, као и како би 

се родитељи првака упознали са учитељима, а родитељи петака са разредним старешинама.  

Родитељски састанци су заказани по следећем распореду: 

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА РОДИТЕЉСКИХ САСТАНАКА - ПРВИ РАЗРЕД 
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РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 

ДАТУМ ВРЕМЕ МЕСТО 

1/1 31.8.2021. 16:00 КАБИНЕТ БРОЈ 73, 2.СПРАТ 

1/2 31.8.2021. 16:00 КАМЕРНА САЛА-ПРИЗЕМЉЕ  

1/3 31.8.2021. 16:00 КАБИНЕТ ЗА ДИГИТАЛНУ НАСТАВУ,  

2.СПРАТ 

1/4 31.8.2021. 16:00 КАБИНЕТ БРОЈ 47, 1.СПРАТ 

1/5 31.8.2021. 16:00 КАБИНЕТ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ БР. 53,  

1.СПРАТ 

 

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА РОДИТЕЉСКИХ САСТАНАКА - ПЕТИ РАЗРЕД 

РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 

ДАТУМ ВРЕМЕ МЕСТО 

5/1 31.8.2021. 17:30 КАБИНЕТ БРОЈ 73, 2.СПРАТ 

5/2 31.8.2021. 17:30 КАМЕРНА САЛА-ПРИЗЕМЉЕ  

5/3 31.8.2021. 17:30 КАБИНЕТ ЗА ДИГИТАЛНУ НАСТАВУ,   

2.СПРАТ 

5/4 31.8.2021. 19:00 КАБИНЕТ БР.47,  1.СПРАТ 

5/5 31.8.2021. 19:00 КАБИНЕТ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ БР. 53,   

1.СПРАТ 

 

Потребно је да сви учитељи и разредне старешине одрже родитељске састанке, а распоред 

одржавања родитељских састанака за разреда биће утврђен накнадно, а ученике ће о 

термину истих обавестити одељењски старешина, а најкасније до 10.09.2021. 

РАСПОРЕД ЗВОНА 

Час Преподневнасмена Поподневнасмена 

Звоно за улазак ђака 07:50 13:50 

Први наставни час 08:00 – 08:45 14:00 – 14:45 

Други наставни час 08:50 – 09:35 14:50 – 15:35 

Трећи наставни час 09:50 – 10:35 15:50 – 16:35 
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Четврти наставни час 10:40 – 11:25 16:40 – 17:25 

Пети наставни час 11:35 – 12:20 17:35 – 18:20 

Шести наставни час 12:25 – 13:10 18:25 – 19:10 

Седми наставни час 13:15 – 14:00 19:15 – 20:00 

***УЛАЗАК У ШКОЛУ ЗА СВЕ УЧЕНИКЕ ЈЕ ИЗ ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА 

Особе које доводе децу у школу не улазе у школу већ децу прате до школског дворишта 

где децу млађег узраста преузима дежурни учитељ/наставник. 

Списак дежурства током малог и великог одмора биће истакнут на огласној табли, а 

директор је нагласио да треба да се повећа дежурство, посебно током малог одмора, како се 

не би стварала гужва у тоалетима и како би се испоштовале све препоруке које се помињу у 

дописима. 

 

4. Утврђивање календара писмених и контролних задатака 

Чланови Педагошког колегијума су договорили да се одмах по добијању распореда часова, а 

у сладу са школским календаром приступи утврђивању распореда писмених и контролних 

провера, а најкасније до краја прве недеље. 

Распоред писмених и контролних задатака, као и претходних година биће истакнут на 

огласној табли у школи, као и на сајту школе. 

 

5. Утврђивање значајних датума и активности 

Школска година почиње у среду 01.09.2021. и траје до 21.06.2022. 

Прво класификациони период траје до 6.11.2021. 

Други класификациони период (прво полугодиште) траје до 30.12.2021. 

Трећи  класификациони период траје до 09.04. (за 8. разреде до 02.04.2022.) 

Четврти класификациони период (крај школске године)  21.07.2021. (за 8. разреде до 07.07.) 

 

6. План професионалног усавршавања запослених 

Потрено је да свако веће да своје предлоге семинара за стручно усавршавање. 

 

7. Утврђивање ментора 
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Ментори су одређени за следеће наставнике: 

За Танић Николу, наставника математике, за ментора је одређена Нина Вукашиновић 

За Сању Несторовић, наставницу биологије, за ментора је одређена Александра Радић 

За Наташу Вучелић, наставницу историје, за ментора је одређен Јоца Стојков. 

  

Разно: 

Директор је посебно скренуо пажњу да треба водити рачуна о хигијени и о мерама 

предострожности, као и да све разредне страешине треба да обавесте ученике о свим 

еподемиолошким и хигијенским мерама које ће се спроводити у школи 

Ученици: 

− Ученик треба да носи маску при уласку у школу па све до доласка до своје клупе; 

− Маска се обавезно користи и приликом одговарања и сваког разговора; 

− Маска се обавезно користи и приликом било којег кретања ван клупе, приликом одласка 

на одмор или тоалет; 

− Током боравка у школи ученици могу користити било коју маску, али на адекватан 

начин, покривајући нос и уста; 

− Препоручује се да сваки ученик носи средство за дезинфекцију на бази 70% алкохола; 

− Приликом уласка у школу ученик пролази дезо баријеру и врши дезинфекцију руку; 

− Употребљене маске и марамице одлагати искључиво на означена места. 

 

Ученици, наставно и ненаставно особље не треба да долазе у школу уколико имају 

повишену телесну температуру и/или симптоме респираторне инфекције. 

Дезинфекција школских просторија, врши се свакодневно пре почетка наставе, за време 

одмора и у паузама између две смене. 

У школи су предвиђене просторије за изолацију у случају сумње на инфекцију, а задужена 

особа одмах контактира родитеље. 
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3.5.  Извештаји о раду стручних већа 
  

 

                          ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА  УЧИТЕЉА 

 

 

Име и презиме председника стручног већа: СВЈЕТЛАНА НЕНАДИЋ 

Чланови стручног већа: 

1.Свјетлана Ненадић -руководилац 

2. Слађана Павићевић –записничар 

3. Ивана Томићевић 

4. Зорица Сандић 

5. Марија Митровић 

6. Драгана Аничић 

7. Душица Мрдак 

8.Биљана Антонијевић 

9.Мира Симић 

10. Бојана Манчић 

11. Виолета Новаковић 

12. Сузана Тубић 

13. Маријана Поповић 

14.Марија Мирковић 

15.Биљана Табаш 

16.Олгица Вукадиновић 

17. Катарина Миловановић 

18. Јелена Нешић 

 

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

из боравка. 

Бр. планираних састанака за школску 2020/21.год. – 11 седница 

Бр. одржаних састанака у току школске 2020/21. год. - 12 седница 

Седнице су редовно одржаване,записници уредно вођени и унети у 

ес-Дневник. Састанцима стручног већа присуствовао је и директор школе Миомир Драгаш и 

педагог или психолог школе.Чланови стручног већа редовно су присуствовали састанцима. 

Стручно усавршавање 

- Учитељице Зорица Сандић и Свјетлана Ненадић су похађале онлине Сабор учитеља Србије 

у организацији Савеза учитеља Србије. 

- обукa у школи за рад у гугл учионици- „Google suite i Googl classroom“ 24. и 25. 8.2020., 8h 

интерног усавршавања; 

-вебинар G Suite (Google classroom) – пречицама до успеха у настави на даљину – 13. 

11.2020. – Свјетлана Ненадић 

 

- вебинар „G Suite (Google classroom): G Suite – израда ефикасних тестова знања и упитника и 

G Suite Meet – потпуна интеракција свих учесника наставног процеса ”. -27.11.2020. – 

Свјетлана Ненадић 

 

- Програм обуке за запослене у образовању / дигитална учионица/ дигитално компетентан 

наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала, К2 за 

наставну област, предмет и методику наставе, поучавање и учење – Милица Богдановић, 

Mира Костић, Слађана Савовић, Данијела Обрадовић, Ана Недељић 

 

-Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању – Ивана Томићевић, 
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Слађана Павићевић, Драгана Аничић,Бојана Манчић, Маријана Поповић, Јелена Нешић, 

Олгица Вукадиновић, Свјетлана Ненадић ( 16 сати интерног усавршавања) 

 

- Обука за запослене - Породично насиље –– Ивана Томићевић, Драгана Аничић, Бојана 

Манчић, Јелена Нешић, Олгица Вукадиновић, Свјетлана Ненадић ( 16 сати интерног 

усавршавања) 

 

У току школске године учитељице су похађале бесплатне семинаре у организацији Друштва 

учитеља Београда.Похађале су следеће семинаре: 

-Часови разумевања и радости ,К 4,П 3 ,кат.бр. 650 ( 16 бодова) 

Свјетлана Ненадић 

 

-Ликовно стваралаштво у школи , К 1, П 3, кат.бр. 946 ( 8 бодова) 

Јелена Нешић 

 

-Учење кроз интеракцију,искуство,игру и откриће , К 2, П 3, кат.бр. 595 ( 8 бодова) 

Душица Мрдак 

 

-Стручни скуп „ Савремени уџбенички комплет за ученике и наставнике“ , у организацији 

СУРС-а – Свјетлана Ненадић 

 

Током школске године учитељи су присуствовали и онлине презентацијама уџбеника и 

дигиталних уџбеника за 3. и 4.разред (Едука, Креативни центар, Клетт, Логос, 

Вулкан,Фреска). 

 

-Креативне идеје за наставу српског језика и књижевности , представљање приручника 

Креативног центра – Душица Мрдак 

 

Дежурни учитељи прошли су и обуку за дежурне наставнике на завршном испиту. 

 

Реализоване активности (кратак опис) 

Септембар 

- Ликовни конкурс „Форма Идеале“ – учествовали ученици првог разреда 

Октобар 

-ДЕЧЈА НЕДЕЉА 

-прва недеља октобра 2020. године – у оквиру одељења одржане су ликовне радионице на 

тему „Шта у мом срцу лежи“ . Радову ученика су послати на конкурс и и ученице Ива 

Бојковић 2.-1 и Марина Ћирић 3.-3 освојиле су 3.награду на општинском нивоу. 

Новембар 2020. – 

Ђачка песничка сусретања – На школским сусретима учествовали ученици млађих разреда – 

Ученици 2.-1 ,2.-2 и 4.-3 учествовали на општинском такмичењу са пет песама. На 

општинском такмичењу ученица 4.-3 Нина Губеринић освојила је 2.награду . 

Децембар 

-Ликовни конкурс „Мој град – Моја општина“ – учествовали ученици IV-3 и IV-5 одељења 

- Ликовни конкурс „Мој зграда је срце Београда“, учествовали ученици 4.разреда 

- Новогодишњи конкурс „Типуј на знање, здравље је у игри“. 

Током првог полугодишта у 4.разреду реализоване су радионице у оквиру пилот пројекта 

едукације о филантропији ,које МПНТР подржава, на основу акционог плана Савета за 

филантропију председника Владе Републике Србије, а чији је носилац Фондација Ана и 

Владе Дивац,испред Коалиције за Доброчинство 

Јануар 

-У јануару је реализован ликовно-литерарни конкурс на тему „ Свети Сава у песми и 
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причи“.Кратак видео снимак ученичких рецитација постављен је на сајт школе, а ликовни 

радови су били изложени у холу школе. 

- Учествовали смо на ликовном конкурсу за најбољу карикатуру „Мали Пјер“. Ученик 

Никола Мићовић 2.-5 освојио другу награду на општинском конкурсу за дечју карикатуру ,, 

Мали Пјер". 

 

Март 

-У марту је рализован ликовно –литерарни конкурс на теме „ Моја школа“ и „ Пролеће“ 

поводом обележавања Дана школе. Део дечијих радова је био изложен у холу школе,а део на 

сајту школе. 

Април 

- Дан шале -1.април ове године смо обележили ликовним радионицама на којима смо 

правили маске. 

- Учествовали смо на ликовном конкурсу „ У сусрет Ускрсу“. Ученик Димитрије Митровић 

4.-4 освојио је 2. награду. 

- Учествовали смо на ликовном конкурсу „ Ускрс“ у организацији бибиотеке града Београда . 

- Учествовали смо на литерарном конкурсу за најлепшу љубавну песму „Љубав није само 

реч“. Песма ученице Ене Срдић 3.-2 објављена је у Песмарици најлепших дечијих песама о 

љубави под називом „Љубав није само реч“. 

Пројектна настава 

Ученици 2. разреда реализовали су седам тема пројектне наставе : 

-„Правила лака за ђака другака“ , 

-„ Бирам да будем здрав“ 

-„ Празници у слици и причи“ 

- „Свети Сава у песми и причи“ 

- „Од старога ново –Рециклажа“ 

- „Одељењска енциклопедија за децу“ 

- „Наше луткарско позориште“ 

 

 

Ученици 3. разреда реализовали су седам тема пројектне наставе: 

- „Игра, извор дечје радости“, 

- „ Наш град – туристички водич и макета нашег насеља“, 

- „Птице селице и станарице“ и 

-„Новогодишња чаролија“. 

- „Медоносна башта“ 

-„ Књиге су увек у моди – Наша збирка бајки“- 

- „Не постоји резервна планета“ - 

 

-Ученици 4/4 и 4/5 су учествовали на међународном пројекту "АГОРА". 

Такмичења 

Школско такмичење из математике одржано је у петак 5.2.2021.године. 

На такмичењу су учествовала 32 ученика 3.разреда и 17 ученика 4.разреда. 

На Општинском такмичењу из математике,одржаном 17.марта 2021.године су учествовала 4 

ученика 3.разреда и 2 ученика 4.разреда Ученица Ена Срдић 3-2 је освојила 2.место, а ученик 

Милош Миливојевић 3-2 је освојио 3. место. Ученици су добили дипломе. 

У сарадњи са библиотекарком Радмилом Павловић сви прваци су учлањени у библиотеку 

„Вук Караџић“. 

 

У складу са новонасталом ситуацијом (због Ковида 19).предузимане су све епидемиолошке 

мере у складу са препорукама Министарства просвете, како би се ризик од заразе смањио на 

најмању могућу меру. 
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Активности су такође прилагођене тренутној епидемиолошкој ситуацији и учествовали смо у 

онлајн активностима, конкурсима и такмичењима. 

 

Чланови Стручног већа учитеља међусобно су сарађивали и консултовали се о свим 

питањима која се тичу унапређења образовно-васпитног рада и постигнућа ученика. Поред 

одржаних састанака, учитељице су се свакодневно консултовале око појединих тема и 

активности. 

 

Београд Руководилац Стручног већа учитеља 

28.6.2021.год. Свјетлана Ненадић 

 

Извештај о раду већа наставника у продуженом боравку 

 
 

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 2020/21. организован у две смене по следећем 

моделу: 

 Преподне- по једна група првог и другог разреда   

 Поподне- по две групе првог и другог разреда 

 

Рад у продуженом боравку почео је 1.септембра школске 2020/2021. У групама раде 

наставници: Дражен Новаковић, Весна Нинковић, Данијела Обрадовић, Слађана Савовић , 

Милица Богдановић, Мирјана Костић и Ана Недељић.  

 

Продуженим боравком обухваћено је 146 ученика првог и другог разреда.  

 

1.разред 

1/1   -  19 ученика, 11 девојчица и 8 дечака 

1/2   -  20 ученика,  6 девојчица и 14 дечака 

1/3   -  17 ученика, 9 девојчица и 8 дечака 

1/4   -  18 ученика, 8 девојчица и 10 дечака 

 

У  1.разреду укупно  74 ученика похађа продужени боравак. 

 

2.разред 

2/1   -  22 ученика,  15 девојчица и 7 дечака 

2/2   -  7 ученика,   3 девојчице и 4 дечака 

2/3   -  16 ученика,  10 девојчица и 6 дечака 

2/4   -  12 ученика,  5 девојчица и 7 дечака 

2/5   - 14 ученика,  7девојчица и 7 дечака 

 

У 2.разреду укупно 71 ученик похађа продужени боравак. 

 

Програмске активности у продуженом боравку су: 

▪ самостални рад ученика ( часови учења, израда домаћих задатака ) 

▪ слободне активности.  

▪ слободно време 
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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 водећи увек рачуна о предложеним 

епидемиолошким мерама. Ученици су редовно прали руке,користили алкохол за 

дезинфекцију и носили маске. 

Слободно време је организовано у школском дворишту у виду игара одабраних од стране 

учитеља и ученика уз поштовање свих епидемиолошких мера. Ученици су изражавали 

задовољство могућностима избора. 

 

У оквиру продуженог боравка организована је исхрана ученика у трпезарији школе. Ручак у 

боравку користе сви ученици. 

 

Учешће у ваннаставним активностима и реализацији културног програма школе није било 

могуће због тренутне ситуације са вирусом Корона. 

 

Сарадња са учитељима из наставе је свакодневна. Реализоване су замене учитељица из 

наставе у складу са потребама организације наставе. Сви планирани садржају су 

реализовани.  

 

Сарадња са родитељима Родитељи су правовремено информисани о раду и понашању свог 

детета свакодневним индивидуалним разговорима или писменом кореспонденцијом са 

родитељима, било да су у питању похвале или покуде. 

 

 

Посебна пажња поклањала се ученицима са развојним тешкоћама и пратио се њихов 

напредак и социјализација. 

 

У Београду, 

01.07.2021. године 

 

Извештај о раду стручног већа за српски језик  

 

За руководиоца Стручног већа наставница српског језика и књижевности у школској 

2020/2021. г. изабрана је Наташа Станојковић. Чланови Стручног већа наставница српског 

језика и књижевности су Мирјана Марковић, Снежана Костић Хавари, Драгана Цукић и 

Наташа Станојковић, наставнице српског језика. У школској 2020/2021. г. планирано је 13, а 

одржано је 14 састанака. Реализоване су све планиране активности Стручног већа у складу са 

епидемиолошком ситуацијом, препорукама МП, закључцима ПК и НВ, а настава је 

прилагођена новонасталој ситацији, модернизована и „пресељена“ у дигитално окружење. 

Планиране активности према годишњем плану рада: 

• набавка наставних средстава, учила и потрошног материјала, опремљеност кабинета и 

школске библиотеке стручном литературом и часописима 
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• годишњи план рада, образовни стандарди и исходи оријентисани ка учењу и пројектна 

настава 

• тематско планирање, ваннаставне активности и укључивање деце у живот и рад школе 

• план професионалног усавршавања 

• организовање допунске наставе, припремне и и додатне наставе 

• планирање писмених и контролних задатака 

• сарадња са Стручним већем учитеља; иницијални тест за ученике 5. разреда и анализа теста 

• израда ИОП-а за даровите ученике и ученике са потешкоћама у развоју 

• оцењивање ученика у складу са образовним стандардима, 

• размена искустава и проблеми у реализацији наставних садржаја 

• реализација наставног плана и програма 

• оптерећеност ученика наставним програмом 

• сарадња са Стручним већима, библиотекарком, педагошкињом и психолошкињом 

• припрама два броја школског листа 

• Републички семинар на Филолошком факултету 

• праћење и подстицање ђачког аматерског стваралаштва 

• анализа остварених резултата на такмичењима 

• анализа пробног теста за завршни испит; анализа теста за завршни испит и постигнућа на 

завршном испиту 

• реализација часова редовне, допунске, додатне и припремне наставе и слободних 

активности 

• анализа успеха ученика и евалуација ИОП-а 

• израда Школског програма 

• подела часова редовне наставе и задужења у оквиру Већа 

• анализа рада Стручног већа 

Реализоване активности: 

Републичком зимском семинару (62) у трајању од три дана 29, 30. и 31.01.2021. г. (24 бода) 

под радним називом „Новине у настави српског језика и књижевности“ (од нових садржаја 

до нових начина на који се настава може изводити) присуствовала је онлајн, путем 

платформе „Научи ме“ (зум и гугл мит), Наташа Станојковић. Пленарна излагања тицала су 

се места романа у систему српске књижевности, приповедака Драгише Васића, значења 

глаголских времена, паронимије и хипонимије у наставној теорији и пракси... Веома 

запажено било је и гостовање списатељице Весне Алексић. Радило се и у секцијама, тако да 

је могло да се присуствује раду свих секција (снимљене су, као и пленарна предавања). 

Посебно су биле корисне секције о мотиву страха у Андрићевим делима и о дигиталним 

алатима и интеракивности у настави на даљину. Наташа Станојковић поделила је садржаје и 

искуства са чланицама већа. 

Прво полугодиште: 

На основу дописа Министарства просвете у вези са организацијом рада у школској 

2010/2021.г., за платформу за учење на даљину изабрана је Гугл учионица и комбиновани 

модел похађања наставе. Годишњи планови рада су урађени на основу планова ЗУОВ-а и 
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усвојени, редослед наставних јединица пратиће РТС Планету. 

Иницијални тест за ученике 5. разреда је рађен онлајн. Ученици су успешно решавали 

задатке на свим нивоима постигнућа јер добро познају појмове који се тичу градива. Већина 

ученика је одлично савладала градиво млађих разреда. 

Наставница Драгана Цукић је у септембру реализовала часове за 5. разред на РТС-у. 

Наставнице су прошле обуку за гугл учионицу у школи 24.08.2020.г. Наставница Наташа 

Станојковић направила је за сајт школе Дигиталну библиотеку лектире за ученике од 5. до 8. 

разреда у сарадњи са наставником Зораном Чучковићем. 

На Ђачка песничка сусретања послато је 5 песама ученика 8. разреда наставнице Снежане 

Костић Хавари, и то „Побуна због стреле “ Уроша Танасковића, 8/2, „Песма без поенте“ и 

„Ти и ја“ Марије Штиглић, 8/4, „Сањари“ и „Неописиве ствари“ Александре Васовић, 8/2. 

Часопис „Кораци“ (бројеви 35 и 36, уреднице Наташа Станојковић и Снежана Костић 

Хавари) послат је на Конкурс Друштва за најбоље часописе. 

На општинску завршницу „Ђачких песничких сусретања“ (09.12.2020) пласирала се Марија 

Штиглић, 8/4, са песмом „Песма без поенте“, наставница Снежана Костић Хавари и освојила 

2. место. 

Награђени учесници књижевног такмичења „Читам, па шта“ за 2019/2020. годину (Јован 

Радосављевић, 6/2, Маша Миловановић, 6/4, Лука Топаловић, 8/2 и Ана Николић) преузели 

су поклоне и дипломе 19.11.2020. у Библиотеци „Петар Кочић“ на Врачару. 

Школски лист број 37 уредиле су Мирјана Марковић и Драгана Цукић. 

Настава је у првом полугодишту, и у реалној, и у дигиталној учионици била нестандардна – 

коришћени су различити алати и технике како би се у новонасталим околностима настава 

изводила, а ученици напредовали и усвајали знања. Све чланице Већа прошле су семинар (и 

урадиле завршни рад) „Дигитална учионица / дигитално компетентан наставник - увођење 

електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала“ (19.5 сати); затим обуку у 

школи за рад у гугл учионици (24.08) и гугл мит-у (4.12); наставница Драгана Цукић 

похађала је 2.12.2020. вебинар „Типови интеракција - наставник као медијатор 

комуникације“. 

Друго полугодиште: 

Друштво за српски језик и књижевност додељује републичке награде најбољим 

основношколским листовима и часописима. На Конкурс Друштва за школску 2019/2020. 

годину послати су 35. и 36. број нашег листа. ИГК „Кораци“ и наставнице уреднице Снежана 

Костић Хавари и Наташа Станојковић освојили су 2. републичку награду на овом 

такмичењу. Награда је наставницама уредницама додељена у просторијама Друштва. 

Школско такмичење из књижевности „Књижевна олимпијада“ је одржано у понедељак, 

1.03.2021.г у 13:15, а Школско такмичење из српског језика и језичке културе истог дана у 

12:30. Због епидемиолошке ситуације Душтво за српски језик одлучило је да се такмичења 

одрже само за ученике 8. разреда и да се вреднује проходност и успех ученика из прошле 

школске године. Такмичење рецитатора није одржано – једногласна одлука наставника 

подружнице Звездара. 

Састанак представника родитеља (Марија Булић и Гордана Ђоковић), представника ученика 
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(Матија Булић и Мина Ђоковић) и представника наставница српског језика (Снежана Костић 

Хавари, Мирјана Марковић, Драгана Цукић и Наташа Станојковић) одржан је путем смс 

порука, вибер апликације и мејлова (15.03-25.03.2021). Тема састанка био је предлог и избор 

уџбеника за школску 2021/2022. за осми разред за предмет Српски језик и књижевност. 

Након увида у одобрене уџбеничке комплете (преко интернета), поштујући стандарде 

вредновања квалитета уџбеника (чија је сврха да се обезбеди квалитет уџбеника и тиме 

допринесе остваривању принципа, циљева и општих исхода образовања и васпитања), 

чланице актива наставница српског језика, прадставници родитеља и ученика изабрали су 

уџбенички комплет „Klett“ за школску 2021/2022. за осми разред за предмет Српски језик и 

књижевност. Такође, потврђен је ранији избор уџбеника за 5, 6. и 7. разред за школску 

2021/2022. годину Издавачке куће „Klett“. 

Програм „Читам, па шта“ осмишљен је као акција чији је циљ промовисање читања и 

развијање критичко-уметничког односа према књизи. Пројекат организује Библиотека града 

Београда. У акцију „Читам, па шта“ били су укључени ученици од 2. до 8. разреда основних 

школа. Требало је да прочитају три књиге намењене школском такмичењу и да наставнику 

поднесу сва три литерарна приказа. У марту су наставнице Снежана Костић Хавари и 

Наташа Станојковић разматрале писане радове везане за одређено дело оних ученика који су 

свој приказ урадили „савршено“. Пошто свака основна школа има право на 10 радова, за све 

ученике заједно, из наше школе послати су радови Уроша Танасковића, 8/2, Александре 

Васовић, 8/2 и Маше Миловановић, 6/4 (укупно 9 радова). На општински и градски ниво 

такмичења пласиро се Урош Танасковић, 8/2 и писао приказ у мају за финални круг 

такмичења. 

Жири је одлучио да награде књижевног такмичења „Читам, па шта“ за школску 2020/2021. 

годину распореди на следећи начин: 1. награда: Урош Танасковић, 8/2. Дипломе и поклони и 

захвалнице су додељени свим учесницима 2.6.2021. у Библиотеци града Београда у 11 сати, а 

организовано је и дружење са Јасминком Петровић.Све радове могуће је прочитати на сајту 

www.citampasta.rs, а награђени приказ и остали прикази објављени су у „Корацима“ број 38. 

Пробни тест за завршни испит из српског језика радило је 113 ученика 8. разреда у суботу, 

10.04.2021. године. Просечан број поена одељења 8/1 јесте 13.21; одељења 8/2 11.51, 

одељења 8/3 14.10 и одељења 8/4 12.75. Постигнути резултати су у складу са оценама на 

полугодишту. Просечан број поена на пробном завршном испиту је 12.89. 

Наташа Станојковић и Снежана Костић Хавари помогле су библиотекарки Радмили 

Павловић у избору књига за одличне ученике, носиоце дипломе „Вук Караџић“ и ученика 

генерације. 

Кораке“ број 38. уређивале су наставнице Драгана Цукић и Мирјана Марковић. И у овом 

броју који је изашао 28. јуна, као и у 37. броју, рубрике и текстови међусобно су повезани 

тематским планирањем и актуелном темом наставе на даљину због пандемије коронавируса. 

Школски програм за 8. разред урадила је наставница Мирјана Марковић и предала у 

електронском облику педагошкињи Кристини Булатовић. За остале разреде (5, 6. и 7) 

програм остаје исти, а годишњи планови биће израђени и предати у августу. Критеријуме 

оцењивања за 8. разред урадила је наставница Снежана Костић Хавари и предала у 
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електронском облику. Приликом израде критеријума оцењивања Стручно веће наставница 

српског језика придржава се Правилника о оцењивању, Исхода и Стандарда за српски језик. 

За остале разреде (5, 6. и 7) критеријуми ће бити предати у августу са годишњим плановима. 

Наставница Драгана Цукић похађала је Програм ,,Школе за 21. век”. Циљ овог Програма је 

да подржи развој способности критичког мишљења и вештина решавања проблема и 

програмирања у току редовних и ваннаставних школских активности. У сврху промоције 

вештина програмирања као кључних вештина за 21. век планирано је иницирање оснивања 

секција или клубова за програмирање уз коришћење микробит уређаја. 

Сарадња са осталим Стручним већима је стална, у оквиру тематског планирања, пројектне 

наставе, израде индивидуалних образовних планова у оквиру програма инклузије и у 

реализацији рада секција. Са Стручним већима водило се рачуна о оптерећености ученика, 

распореду контролних и писмених задатака, размењивала су се искуства и планирали 

садржаји. У раду Тима за инклузију активно учествују Наташа Станојковић и Снежана 

Костић Хавари, а састанцима Педагошког колегијума редовно је присуствовала Наташа 

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

и са педагошкињом, психолошкињом и директором школе. 

На крају школске године сви ученици имају позитиван успех. Позитивном успеху свих 

ученика свакако је допринела и индивидуализована настава, настава оријентисана ка 

исходима учења, као и инклузивни приступ настави, а посебно подршка која је ученицима 

пружана за време извођења наставе на даљину. Предложене су и усвојене мере о наставку 

пружања подршке деци која су обухваћена програмом. Евалуације ИОП-а и белешке о 

напредовању су урађене и предате. 

Разлози одступања од плана: 

Све планиране активности Стручног већа наставника српског језика предвиђене планом 

Стручног већа су реализоване. Извештаји о месечном раду и активностима у оквиру 

Стручног већа редовно су достављани педагошкињи и налазе се и у Ес дневнику. 

Најважнији закључци већа у школској 2020/2021. години: 

Повећање мотивисаности ученика за напредовање и самосталност у раду постиже се 

нестандардним часовима, добром комуникацијом, давањем прецизних упутстава за рад, али 

и радом на развијању радних навика ученика; инсистирањем на редовном похађању 

допунске наставе и повезивањем градива са свакодневним животом. Наставнице се 

придржавају образовних стандарда и исхода и прилагођавају наставу потребама ученика. 

Критеријуми у оцењивању су усаглашени. Приликом свих врста оцењивања Стручно веће се 

придржава Правилника о оцењивању и Стандарда и Исхода за српски језик. Тростепена 

настава, индивидуализација наставних средстава и времена, различити облици 

прилагођавања, модерна наставна средства... неки су од начина да се ученици растерете, а да 

се постигне висок степен остварености Стандарда. Посебна пажња посвећивала се 

ученицима са тешкоћама у учењу, али и надареним ученицима. 

Сваки час одржан онлајн јесте и нестандарни – огледни час. Настава је, и у реалној, и у 

дигиталној учионици била нестандардна – коришћени су различити алати и технике како би 

се у новонасталим околностима настава изводила, а ученици напредовали и усвајали знања. 
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Унапређивање образовно – васпитног рада обављало се континуирано током школске 

године. 

Стручно веће наставница српског језика анализирало је остварене резултате на такмичењима. 

Ученици су се током школске године такмичили из области: Ђачки песнички сусрети, 

књижевност, језик и језичка култура, пројекат „Читам, па шта“ и најбољи часопис. Због 

епидемије вируса корона такмичења су организована само за ученике 8. разреда. Часопис 

„Кораци“ учествовао је на Конкурсу Друштва за српски језик и књижевност. Стручно веће 

наставника српског језика настојаће да и следеће школске године постигне одличне 

разултате, а предузеће мере да постигнућа буду још боља. 

Име и презиме Општинско такмичење Окружно такмичење Републичко / међународно 

такмичење такмичење 

Димитрије Миљковић, 8/1 1.место 3.место 3.место Књижевна олимпијада 

Урош Танасковић, 8/2 1.место 2.место 3.место 

Јована Илић, 8/4 2.место 3.место учешће 

Лука Топаловић, 8/2 1.место учешће / 

Марко Макаревић, 8/1 1.место учешће / 

Димитрије Миљковић, 8/1 3.место 2.место учешће Српски језик и језичка култура 

Урош Танасковић, 8/2 3.место 2.место учешће 

Јана Живковић, 8/3 3.место 2.место учешће 

Ники Николић, 8/3 3.место 2.место учешће 

Дуња Ћујић, 8/2 3.место 3.место / 

Јована Илић, 8/4 3.место / / 

Урош Танасковић, 8/2 / 1.место / „Читам, па шта“ 

Марија Штиглић, 8/4 2.место / / Ђачки песнички сусрети 

„Kораци“ / / 2.место Републички конкурс за најбољи часопис 

Број диплома: I II III I II III I II III 24 

Часове припремне наставе за завршни испит држале су наставнице Снежана Костић Хавари и 

Наташа Станојковић током школске године и од 9.6.2021.г. па све до самог испита. Анализа 

завршног теста биће потпунија када од Завода стигну графикони постигнућа по областима и 

нивоима. Број постигнутих бодова је у складу са закључним оценама. Просечан број бодова 

на завршном испиту је 10.61. 

Због епидемије вируса корона настава је извођена по комбинованом моделу, а у два наврата 

(децембар, март и април) и на даљину путем гугл мита. Часови редовне наставе реализовани 

су уз минимална одступања. Часови допунске, додатне и припремне наставе и слободних 

активности премашили су број у односу на задужење наставника, о чему говоре резултати и 

продукти рада. 

Предлози за унапређење рада Већа: 

Да би се унапредио рад Већа, треба водити рачуна о оптерећености наставника. Стручно веће 

наставница српског језика, због специфичности предмета, реализује највећи број активности 

у школи. Како би се постигао висок степен остварености исхода и стандарда, потребно је 

урадити равномернију поделу задужења. 
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На који начин је Стручно веће сарађивало? 

Чланови Већа међусобно су сарађивали и консултовали се о свим питањима која се тичу 

унапређења образовно-васпитног рада и постигнућа ученика. Временска динамика састанака 

пратила је план рада Већа и динамику одржавања Наставничких већа и Педагошких 

колегијума. Поред одржаних 14 састанака, наставнице су се свакодневно консултовале око 

појединих тема и активности. 

Предлози за унапређење рада школе: 

До унапређења рада школе довешће доследно поштовање одлука Педагошког колегијума и 

реализација задатака и активности предвиђених Акционим планом. 

Стручно веће наставница српског језика oценило је области квалитета рада школе на следећи 

начин: програмирање, планирање и извештавање – оцена 3.25; настава и учење – оцена 3.75; 

образовна постигнућа ученика – оцена 3.50; подршка ученицима – оцена 3.50; етос – оцена 

3.00; организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима – оцена 3.00. 

У наредном периоду, посебну пажњу треба посветити областима етос и организација рада 

школе, управљање људским и материјалним ресурсима. Кључни стандарди које треба 

унапредити јесу: 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.1, 5.4.3; 6.1.5, 6.2.6. и 6.5.1. 

Предлажемо да се у Развојни план рада установе укључе стандарди: 

5.1.2. За дискриминаторско понашање у школи доследно се примењуjу мере и санкциjе. Са 

правилницима и протоколима посебно треба упознати родитеље како би дошло до боље 

сарадње и уважавања наставника, пошто наставници трпе дискриминаторско понашање; 

носиоци активности били би Савет родитеља, управа школе и одељењске старешине; 

5.2.2. У школи се примењуjе интерни систем награђивања ученика и запослених за 

постигнуте резултате. Оформити комисију која ће да изради критеријуме награђивања; 

носилац активности била би комисија коју би предложило / изгласало Наставничко веће; 

5.4.3. У школи се подржаваjу инициjативе и педагошкa аутономиjа наставника и стручних 

сарадника. Уважити предлоге и иницијативе које дају стручна већа; поштовати педагошку 

аутономију наставника; иницијатива за смањењем папирологије није подржана, већ је, 

напротив, администрација вишеструко повећана; носиоци активности били би управа школе 

и педагошки колегијум; 

6.1.5. Директор користи различите механизме за мотивисање запослених. Овај би се стандард 

аутоматску унапредио унапређењем три претходно наведена стандарда. 

6.5.1. Директор обезбеђуjе оптимално коришћење материjално-техничких ресурса. 

Наставни материјал, дидактичка средства и стручна литература која недостаје: 

Збирке за завршни испит и збирке са задацима за припрему ученика за такмичења су 

набављене, а планирана је и претплата на стручни часопис „Школски час“. Набавка 

наставних средстава, учила и потрошног материјала, опремљеност кабинета и школске 

библиотеке стручном литературом и часописима биће анализирана и у августу месецу. 

Потребно је да свака наставница има све уџбеничке јединице за све разреде (по 2 примерка), 

као и додатни образовни и наставни материјал (дигитални уџбеник, наставни листови, 

припреме и приручници). Направљен је и списак лектире коју треба купити за школску 

библиотеку и прослеђен библиотекарки, директору и педагошкињи. Уколико се настави са 
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реализацијом наставе на даљину, биће потребна и набавка рачунара (у кабинетима недостају 

камере и звучници). 

руководилац Стручног већа наставника српског језика 

Наташа Станојковић 

 
 

Извештај о раду стручног већа за стране језике  

 
 

Све планиране активности Стручног већа предвиђене планом су реализоване. Одржани су 

сви састанци, а, по потреби, наставнице су се и свакодневно консултовале око појединих 

тема. 

Током погоршане епидемиолошке ситуације у месецу новембру и децембру, као и марту и 

априлу састанци су одржавани онлајн. 

У току ове школске године на састанцима Стручног већа наставника страних језика 

разговарало се о следећим темама, а записници су редовно достављани педагогу школе: 

• сарадња са осталим Стручним већима, 

• оптерећеност ученика, 

• распоред писмених и контролних задатака, 

• евидентирање ученика за допунску, додатну наставу и слободне активности - секција, 

• евидентирање даровитих ученика и ученика са потешкоћама у развоју који ће радити 

индивидуали или по прилагођеном или измењеном ИОП-у, 

• стручно усавршавање наставника, 

• анализа успеха на крају првог полугодишта 

• анализа уџбеника и избор уџбеника за 4. и 8.разред. 

• тематско планирање, нестандардни часови, пројектна настава, 

• реализација наставе на даљину услед новонастале епидемиолошке ситуације, 

• активност и оптерећеност ученика у току реализације наставе на даљину, 

• оцењивање ученика у складу са образовним стандардима, 

• анализа успеха на крају школске године 

 

Директор је нагласио да критеријуми приликом оцењивања треба да буду једнаки. 

Наставници који предају исти предмет треба да састављају исте контролне вежбе и да се 

састави бодовна листа које наставници треба да се придржавају. 

Сваку оцену је потребно формативно образложити, како ученику, тако и у електронском 
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дневнику. 

На крају школске године уз обавезно формативно оцењивање, неопходно је било дати и 

предлог закључне оцене, али и омогућити ученицима који желе да поправе оцену да 

одговарају, како би поправили оцену. 

Током целе школске године ученици су пратили наставу по комбинованом моделу, онлајн 

наставу - наставу на даљину (часови енлеског језика емитовали су се на ТВ каналу РТС), 

путем Google Meet-a, као и непосредно на часовима у школи. 

Онлајн настава је реализована путем Google Meet-a где су наставници редовно постављали 

своја предавања/материјал и имали комуникацију са ученицима. Током децембра и марта 

месеца настава је реализована онлајн путем платформе Google Meet. 

Поред ове платформе наставници су користики и друге онлајн платформе/алате по потреби, а 

у циљу што боље реализације наставе на даљину. 

Сви часови су реализовани, као и часови додатне и допунске наставе. 

 

Огледно/угледни часови: 

26. 09.2020. ученици су обележили Светски дан језика. Наставници страних језика 

осмислили су огледни час на ком су ученици млађих и старијих разреда рецитовали стихове 

на енглеском, руском и немачком језику. 

Дечија недеља је била обележена у млађим разредима. 

У млађим разредима одржани су огледни часови на тему „Нова година“, „Божић“ и „Ускрс“, 

као и „Годишња доба“ 

 

У 6. разреду наставница руског језика је одржала огледне часове на тему ”Јесењин”, а у 7. 

разреду час посвећен победи у Другом светском рату - "День победы.“ 

 

Такмичење: 

Школска такмичења из немачког и руског језика су одржана у терминима: немачки и руски 

језик 10.02.2021. 

Ученици који су се пласирали на општинско такмичење: 

Руски језик: Таја Чуровић 8/1, Урош Танасковић 8/2, Јана Живковић 8/3, Соња Живковић 8/4 

Немачки језик: Димитрије Миљковић 8/1, Дуња Ћујић 8-2, Николина Николић 8/3 

Општинско такмичење из руског и немачког језика одржало се 20. фебруара, 2021. 

Ученици који су се пласирали на градско такмичење су: 

Руски језик: Јана Живковић (2. место) и Урош танасковић (2. место) 
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Немачки језик: Дуња Ћујић (1. место) 

Градско такмичење из руског и немачког језика одржало се 25. 04. 2021. 

Ученици који су се пласирали на републичко такмичење су: 

Руски језик: Јана Живковић (1. место) и Урош танасковић (1. место) 

Немачки језик: Дуња Ћујић (3. место) 

 

Предлог поделе часова за школску 2021-2022: 

Предлог поделе часова-енглески језик: 

ОливераЦветковић: 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5; 7/1, 7/2, 7/3, 7/4 = 94,44 % (допунска настава) 

ОливераТомић: 6/1, 6/2, 6/3, 6/4; 8/1, 8/2, 8/3, 8/4; 4/3, 4/4 = 109% (додатна настава) 

Зорица Јовановић: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5; 5/1, 5/2; 5/3, 5/4, 5/5 = 106% ( 94,44% са 4 одељења 5. 

разреда) допунска настава 

Даница Вучковић: 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 4/1, 4/2 = 60% 

 

Руски језик –Драгана Бајчета у свим одељењима 

Немачки језик - Милена Кићовић у свим одељењима 

 

Обуке: 

Школа за 21.век -Оливера томић 

Дигитална учионица 

Обука за дежурне наставнике 

Закључак 

Успех на крају школске године: 

Сви ученици имају позитиван успех из сва 3 језика. 

Посебно похваљујемо све ученике који су стигли до републичког такмичења. 

 

Руководилац већа 

Драгана Бајчета 
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 Извештај о раду Стручног већа наставника друштвених наука 

 

Током школске 2020/2021. године одржано је шест састанака Стручног већа 

друштвених наука на којима се разговарало о следећим темама: 

 израда новог плана стручног већа друштвених наука  

 анализа успеха ученика на пријемном испиту 

 увођење петих разреда у предметну наставу 

 набавка наставних средстава и дидактичког материјала 

 избор уџбеника и наставних средстава 

 сарадња са осталим Стручним већима, 

 оптерећеност ученика, 

 распоред тестова и контролних задатака, 

 евидентирање ученика за 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 

 организација припремне наставе за ученике осмог разреда 

 унапређивање образовно-васпитног рада и самовредновање сопственог рада и 

постигнућа ученика 

 Предлози за школски развојни план 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА И ПРОГРАМА 

 

Све планиране активности Стручног већа предвиђене планом су реализоване. 

Одржана су шест састанка, а по потреби, наставници су се и свакодневно консултовали око 

појединих тема.  

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

директором школе.Стручно веће је своје одлуке усаглашавало са одлукама донетим на 

Педагошком колегијуму. 

Извршена је анализа успеха ученика на пробном завршном испиту 

Извршена је анализа опремљености и могућности набавке наставног материјала. 

Рађене су почетком 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 полугодишта.  

Усклађивани су критеријуми и динамика оцењивања у складу са наставним 

стандардима. На почетку првог 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.  
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Вршена је анализа усклађености критеријума приликом оцењивања сходно 

правилнику о оцењивању. 

Школска  такмичења нису одржана због епидемиолошке ситуације. 

Урађена је евалуација постигнућа ученика који су на ИОП-у 

 

У наставку се налази извештај Светлане Дељанин, наставнице географије. 
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Извештај за школску 2020/2021. године 

 

Предмет: Географија 

Одељења: 8/1, 8/2, 8/3, 8/4 

Наставник: Светлана Дељанин 

Ученици осмога разреда су веома успешно  завршили школску  2020/21 годину. У периоду ове школске 

године услед новонастале ситуације--појаве вируса, имали смо наставу по групама у школи и качење 

материјала наставних јединица на гугл учионици за ученике који су у супротним групама, а пред крај првог 

полугодишта смо прешли и на наставу са даљине која се делимично одвијала и током другога полугодишта. 

Ученици су се вема лепо снашли и путем гугл учионице и директног разговора са њима у школи (док је 

настава текла по групама у учионици) и путем тв емисија пратили планирано градиво и обавезе које су им 

пристизале. Том приликом су показали веома добре резултате што је приказано у табели испод. 

 Сваки ученик је понаособ добио објашњење и предлог закључне оцене.  

 

Одељење Број планираних 

часова 

Број реализованих 

часова 

Просечна оцена 

VIII-1 68 69 3,93 

VIII-2 68 68 3,79 

VIII-3 68 68 4,43 

VIII-4 68 68 4,21 

 

Семинар које сам похађала углавном као вебинаре су: 

-Обука за запослене-породично насиље; 16 бодова одржаног у мају месецу 2021 год.(Службени гласник РС 

бр:81/17, 48/18) 

-Стратегија у раду са ученицима који показују проблеме у понашању 16 бодова, одржаног у мају месецу 

2021.(Службени гласник РС бр:81/17, 48/18) 

-Дигитално компетентан наставник-увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала, 

(бр решење 610-00-00247/1/2018-07 од 23.02.2018) у трајању од 19,5 сати, издато 17.11.2020.  

-Вебинар представљања уџбеника издања ЛОГОС у трајању од 1. сата одржаног 4.12.2020. 

-GOOGLE SUITE I GOOGLE CLASSROOM-време трајања обуке 8 сати; одржана обука 24. и 25.08.2020.  

-Стручни скуп -Од доброг плана, преко ефикасне евиденције до најбољих резултата и у време пандемије 

ковида 19; одржана 17.12.2020. у трајању од 1сат и 30 минута. (ЗУОВ бр одлуке: 1996-4/2020, 11.12.2020. 

код:542) издата 25.02.2021. -бодова: 1 

-Вебинар-Како успешно прилагодити наставу свим ученицима у одељењу (одржан 19.03.2021- ЗУОВ бр 

одлуке: 321-4/2021, 16.03.2021. код:575 ), у трајању од 1сат и 30 минута-бодова: 1, издато 24.05.2021. 

 

 

                                                                              Руководилац Стручног већа друштвених наука 

                                  Наташа Вучелић 

 

Београд, 05.07.2021. 
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Извештај о раду Стручног већа наставника математике, ТиT и информатике 
 

Руководилац Стручног већа у току првог полугодишта до јануара 2021. била је Ружица Рајковић (до њеног 

одласка у пензију), а током другог полугодишта Анђелка Мустур. Реализовано је 6 састанка, три у првом и 

три у другом полугодишту. Стручном већу придружила се од 01.09.2020. Вера Вучићевић – наставница 

технике и технологије и информатике и рачунарства, а у другом полугодишту и Немања Танић – наставник 

математике. 

 

На састанцима се разговарало о следећим темама: 

 

- подела задужења 

- глобални и оперативни планови за математику, информатику и ТИО (ТТО) 

- уџбеници и стручна литература 

- организовање додатне, допунске и припремне наставе за 8. разред и секција 

- планирање писмених задатака и контролних вежби 

- Гугл учионица и настава на даљину 

- Праћење наставе на даљину и анализа оптерећености ученика 

- Уједначавање критеријума у оцењивању 

- план стручног усавршавања наставника 

- планирање учешћа ученика на такмичењима 

- праћење успеха и дисциплине ученика 

- израда школског програма за 8. разред 

- анализа реализације плана и програма 

 

Чланови већа су у току 2020/2021. школске године остварили предвиђене циљеве и задатке у наставним 

активностима. 

Такмичења су реализована из математике и из информатике. Додатна и допунска настава су већим делом 

године реализоване путем Гугл учионице. Додатна, допунска настава и припремна настава за 8. разред су 

одржаване према задужењима наставника у комбинованом моделу током целе школске године у складу са 

епидемиолошком ситуацијом и изменама календара. Оперативни планови су редовно израђивани и 

предавани у електронској форми. . 
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2. План већа за школску 2021/2022. годину 

 

• Подела часова по одељењима у оквиру 40-часовне недеље 

• План рада већа за наредну школску годину и извештај о протеклој 

• Aнализа рада свих видова наставе, и анализа рада актива 

• Израда оперативних планова за школску 2021/2022. 

• Припреме за почетак школске године. 

• Организовање свих облика наставе 

• Увођене 5. и осталих разреда у наставу – набавити уџбенике и потребан прибор, као и подела ученика 5. 

разреда у групе 

• План писмених задатака и контролних вежби 

• Тимски рад, инклузија у настави 

• Реализација часова и рад у настави 

• Списак секција и ученика у свим ваннаставним активностима 

• Компјутерска обрада свих података у електронском дневнику. Обележавање дана просветних радника 

• Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог класификационом периоду 

• Договор о посећивању семинара 

• Анализа додатне и допунске наставе 

• Усклађивање критеријума 

• Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 1. полугодишта 

• Прослава школске славе Свети Сава 

• Родитељски састанак за крај првог полугодишта 

• Школска такмичења из свих предмета 

• Стручно усавршавање (зимски семинар). 

• Прослава Дана школе (21. март) 

• Општинско такмичење 

• Анализа успеха и дисциплине ученика на 3. класификационом периоду 

• Окружно такмичење 

• Анализа успеха на такмичењима, подела диплома 
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• Анализа рада секција стручног већа 

• Анализа пробног теста за 8. разред 

• Организовање излета, екскурзије ученика, прославе мале матуре 

• Припремна настава за 8. разред 

• Завршетак школске године за 8. разред, дипломе 

• Анализа успеха и дисциплине на крају школске године 

• Реализација плана и програма 

• Анализа рада свих облика наставе, планови 

• Анализа реализације стручног усавршавања 

• Анализа остварености образовних стандарда и исхода 

• Подела диплома и сведочанстава 

• Организовање полагања завршног испита за осми разред 

• Нови план рада, подела часова и извештај о раду већа 

 

3. - Подела Технике и технологије: 

Небојша Дабић: 5/1,2,3,4; 6/1,2,3,4; 7/1,2,3,4; одељењски старешина једног одељења петог разреда 

Невенка Стефановић: 6/4; 7/1,2,3,4; 8/2,3,4; 5/1,2,3,4,5; одељењски старешина 7/4. 

Вера Вучићевић: 5/5, 6/1,2,3; 8/1,2,3,4; одељењски старешина 8/1. 

- Подела Информатике и рачунарства: 

Вера Вучићевић и Анђелка Мустур предају у 6, 7. и 8. разреду, Ирена Пердух у пловини 6/2 а у 5. разреду, 

предаје Анђелка Мустур, а остало по договору са стручном службом. 

- Подела Математике: 

Немања Танић: 7/1,2,3,4; 5/једно одељење; одељењски старешина једног петог одељења. 

Ирена Пердух: 6/1,2,3; 8/1,3; одељењски старешина 6/2. 

Нина Вукашиновић: 6/4; 8/2,4; 5/два одељења; одељењски старешина једног петог . 

Анђелка Мустур: 5/једно или два одељења у договору са стручном службом, и одељењски старешина једног 

петог. 

 

Анђелка Мустур, 5. 07. 2021. 
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Извештај о раду стручног већа наставника природних наука  

 

 Стручно веће чине: 

Биологија: 

Емилија Јаковљевић, Александра Јанковић Радић 

Физика:Наташа Табаковић-руководилац већа 

Хемија:Биљана Тадић 

 

Током школске 2020 /21.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 тромесечја 

-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 

-Информација о екстерном вредновању школе 

-Организовање пробног тестирања, прегледање, анализа тестова и постигнућа ученика, 

 

-Организовање припремне наставе за ученике осмог разреда, 

Закључак 
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Активности Стручног већа које су планиране су реализоване.Одржана су 12 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 Наташа Табаковић и о томе обавештавала чланове већа. Стручно веће 

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

У складу са дописом МПНТР и Стручним упуствима за организацију и реализацију образовно -васпитног 

рада у основној школи,у школској 2020-21. г од 12.8.2020. г за ученике од 5-8 разреда,планирана је 

реализација наставе преко РТС 3 и кроз образовно-васпитни рад у школи.Гугл учионица је изабрана за 

платформу за учење на даљину и обука за наставнике je реализовaнa у школи у понедељак, 24.8.2020.г 

У ОШ „ Иван горан Ковачић“, од 1.09.2020. године, настава се реализовала по комбинованом моделу, 

похађањем наставе непосредно у школи и путем Јавног сервиса РТС и Google учионице у виду подршке 

учењу. 

 Сва одељења су се делила на приближно једнаке групе ( група А и група Б), а настава се организује тако да 

су ученици једне групе долазили сваког другог дана: 

Група А- понедељак, среда и петак 

Група Б- уторак и четвртак. 

 Наведене групе А и Б, су мењале дане када долазе у школу на недељном нивоу. 

 Настава се свакодневно остварује са једном групом према редовном распореду часова. 

Група ученика данима када наставу не похађа у школи, прати садржаје Јавног сервиса РТС и упутства 

предметних наставника путем Google учионице. 

 Ученици од 5-8. разреда наставу су похађали у поподневној смени, која почиње од 14:00 часова. Часови 

трају 30 минута. Након трећег часа је велики одмор у трајању од 15 минута. 

Свака наставница је израђивала материјал за одељење у коме је предавала. 
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Стручно веће природних наука потврдило је да .водило рачуна о оптерећености ученика и о реализацији 

наставног програма. 

Материјали се редовно постављају на гугл учионици. Наставници су на време приступали виртуелним 

учионицама, и држали предавање ученицима, давали објашњења, одговарали на питања, упућују на 

постављени материјал...Наставник је био присутан за време трајања часа и усмеравао ученике, пратио 

њихову комуникацију и по потреби реаговао ( непримерена комуникација- упозорити ученика на исту, а по 

потреби искључити звук одређеном ученику.) 

За ученике је израђено упутство и обавеза одељењских старешина је да исто проследе ученицима. 

Оцењивање 

Посебна пажња је посвећена праћењу и напредовању ученика –формативном оцењивању и битним 

садржајима који су кључни за остваривање исхода. Закључну оцену чинеле су све оцене, добијене током 

трајања наставе у школи и на даљину. Закључна оцена је јавна и образложена и уколико је ученик 

незадовољан предлогом закључне оцене, организује се усмено испитивање у школи. Предлог је да се 

предлози закључне оцене дају ученицима крајем друге недеље децембра, како би у трећој било 

организовано испитивање у школи. Уколико ученик из оправданих разлога-болест, изолација...нема 

довољан број оцена, остаје неоцењен, тј. општи успех на крају првог полугодишта неће бити утврђен. За ове 

ученике се у другом полугодишту планира додатна подршка. 

Наставници могу да искористе могућности и ученике оцене на основу активности и резултата рада( 

излагање, представљање, презентација, излозбе радова, резултати истраживања, учешћа у дебати, писање 

есеја, домаћих задатака, пројектног рада...). 

Наставници имају аутономију и одлучују о томе да ли се писмени задаци могу реализовати путем наставе на 

даљину и евентуално реализацију померити на друго полугодиште. 

Важећи правилник о оцењивању 

II Правилници о измени Правилника о оцењивању ученика у основном и средњем образовању и васпитању 

22. априла 2020. 

50899 

На основу члана 75. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 

88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20), 

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 

ПРАВИЛНИК 
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о измени Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању 

Члан 1. 

У Правилнику о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, број 

34/19), у члану 5. став 2. мења се и гласи: „Ученику који није оцењен најмање четири пута из обавезног 

предмета и изборног програма други страни језик у току полугодишта, односно најмање два пута у току 

полугодишта уколико је недељни фонд обавезног предмета, изборног програма и активности један час, не 

може да се утврди закључна оцена, изузев у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и 

запослених није могуће оценити .”. 

Члан2. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

Број 110-00-00109/2020-04 

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

образовних планова у оквиру програма инклузије и у реализацији рада секција. Стручно веће континуирано 

је сарађивало и са педагогом,психологом и директором школе. 

Посебно је скренута пажња ученицима који користе програме индивидуализације, иоп1,иоп 2 и иоп 3 . 

Сарадња са родитељима је добра, била су два састанка са целим већем за ученике који раде по иопу. 

Чланови већа међусобно су сарађивали током првог полугодишта и консултовали се по свим питањима која 

се тичу унапређења образовно-васпитног рада и постигнућа ученика. 

Стручно веће је анализирало резултате са пробног завршног испита и одржавање припремне наставе . 

Припремна настава се реализује од 1. марта до 1.јуна преко googl učionice ,online . 

Укупан број осмака који прате припремну наставу је око 30 ученика. 

Просечан број бодова на коминованом тесту:14,43 . 

Стручно веће природних наука је анализирало уџбенике који су се користили 2020/2021. 

To су уџбеници Бигз, Логос, Клет. 

ФИЗИКА 

Уџбеник за 8. разред из физике за школску 2021./2022. годину 

„ БИГЗ“ - Јелена Радовановић ,Владан Младеновић 

 

БИОЛОГИЈА 

Уџбеник за 8. разред из биологије за школску 2021./2022. годину 
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„ НОВИ ЛОГОС“ Биологија 7 , 

 

Уџбеник за осми разред основне школе ( први и други део) – 

др.Гордана Субаков Симић; Марина Дрндарски 

ХЕМИЈА 

Приликом избора уџбеника разматрани су уџбеници издавачких кућа Бигз, Логос и Клет 

Уџбеник и радну свеску Бигза за хемију користимо дужи низ година. 

Припремна настава у осмом разреду се одржавала онлајн, потом и у школи. Сви планирани часови су 

реализовани 

 

Све што је планом и програмом предвиђено је реализовано и у новим условима рада на даљину. 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Наташа Табаковић 

( обука започета у мају 2020. on line- крај у октобру 2020.) 

Дигитална учионица- Дигитално компетентан наставник –увођење електронских уџбеника и дигитално 

образовних материјала (19,5 бодова ) 

Google suite i google classroom 24-25.08.2020. 

 

Презентациј ауџбеника издавачких кућа: 

''Бигз'' , ''Вулкан'' Логос и'' Клет'' ( 8 сати) 

 

Александра Јанковић Радић 

Дигитална учионица ( обука започета у мају 2020. on line- крај је предвиђен у септембру или октобру 2020.) 

Google suite i google classroom 24-25.08.2020. 

 

Биљана Тадић 

Дигитална учионица ( обука започета у мају 2020. on line- крај је предвиђен у септембру или октобру 2020.) 

Google suite i google classroom 24-25.08.2020. 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у складу са Меморандумом о разумевању који је 
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потписан 07.02.2019. године са организацијом British Council, организује и реализује Програм ,,Школе за 21. 

век”. 

Циљ овог Програма је да подржи развојспособности критичког мишљењаи вештина решавања проблемаи 

програмирања у току редовних и ваннаставних школских активности. 

Пријављено је 7 наставника из Ваше школе за онлајн обуку која се одржава у периоду од 12. марта 2021. 

године и траје до 1.септембра. 

У сврху промоције вештина програмирања као кључних вештина за 21. век, планирано је 

иницирањеоснивањасекција или клубова за програмирањеу вашој школи уз коришћење микробитуређаја. 

. Клуб ће бити место сусрета за ученике и наставнике где би размењивали идеје и унапређивали наставне 

праксе са креативним техникама програмирања, а такође и платформа на којој би ученици размењивали 

идеје и искуства са својим вршњацима и из других школа. 

 

Учеснице семинара су : Биљана Тадић и Наташа Табаковић 

 

РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА 

Резултати су следећи: 

Биологија 

Александра Јанковић Радић 

Такмичење: одлуком СБД-а ове школске године нису организована такмичења ни на једном нивоу. 

 

Хемија 

Општинско такмичење : 

1) Уна Латинкић 7/2 1.место 

2) Сташа Перовић 7/4 1.место 

3) Лазар Васић 8/1 2.место 

4) Јована Илић 8/4 3.место 

 

 

Окружно такмичење : 

1) Уна Латинкић 7/1 3.место 
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2) Сташа Перовић 7/4 3.место 

3) Лазар Васић 8/1 3.место 

4) Јована Илић 8/4 2.место 

Републичко такмичење : 

1) Јована Илић 8/4 пласман 

 

Физика 

Такмичење на општини организовано је у О.Ш. „Стеван Синђелић“ 23.02.2021., на коме је Наташа Т. била 

прегледач. 

Општинско такмичење : 

 

1) Лазар Брдар 6/1 2.место 

2)Леа Марић 6/1 2.место 

3)Константин Дуброја 6/2 3.место 

4)Максим Киса 6/2 2.место 

5)Небојша Лазић 6/4 1.место 

6)Маша Миловановић 6/4 3.место 

7)Павле Ђурић 7/1 3.место 

8)Андрија Пралица 7/2 2.место 

9)Маша Перовић 7/3 3.место 

10)Сташа Петровић 7/4 3.место 

11)Дуња Ћујић 8/2 2.место 

 

Окружно такмичење : 

1)Небојша Лазић 6/4 1.место 

2)Дуња Ћујић 8/2 3.место 

 

Републичко такмичење : 

1) Небојша Лазић 1.место 

Посебно похваљујемо све ученике који су стигли до републичког такмичења. 
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АКТИВНОСТИ И НЕСТАНДАРДНИ ЧАСОВИ 

У холу на првом спрату постављена мини изложба „Дан планете Земље“ 

 

OГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

Одржани су из : 

Физике 

''Ко више ради онај ко вуче или ко подиже терет '' 

''Велики рад малог мрава'' - Н.Табаковић 

Хемије - '' Сапуни'' – Б.Тадић 

 

Тематско планирање 

Здрава храна - Н.Табаковић ; Б.Тадић 

 

ПРЕДЛОГ ПОДЕЛЕ ЗАДУЖЕЊА У НАРЕДНОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ 

 

Наташа Табаковић,наставник физике,редовна настава у одељењима шестог,седмог и осмог разреда као и 

часови допунске и додатне наставе у свим разредима (од 6-8) . 

Александра Јанковић Радић,наставник биологије ,редовна настава у одељењима шесог( 6-1, 

6-2 , 6-3,6-4 ),седмог( 7-1,7-2 7-3,7-4 ) и осмог(8-1,8-2) разреда као и часови додатне наставе. 

Снежана Илијев,наставник биологије,редовна настава у одељењима петог( 5-1,5-2 ,5-3, 5-4 и 5-5) и осмог(8-1 

и 8-2 ) 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. 

 

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). 
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Чланови већа међусобно су сарађивали током првог полугодишта и консултовали се по свим питањима која 

се тичу унапређења образовно-васпитног рада и постигнућа ученика. 

 

2.07.2021.г. Руководилац Стручног већа природних наука 

Наташа Табаковић 

     

  Извештај Стручног већа уметности и вештина  

 

Стручно веће уметности и вештина има пет чланова: проф. музичке културе Светлана Коркановић, 

проф. ликовне културе Симонида Радоњић, проф. физичког васпитања Сања Милојевић, проф. 

физичког васпитања Марија Живановић и проф. физичког васпитања Синиша Борковић. 

Проф. физичког васпитања Синиша Борковић је изабран за председника стручног већа. 

 

У школскoj 2020/21. стручно веће радило је по плану и програму. Планирано је и одржано десет 

састанака, којима су редовно присуствовали чланови већа. Поред састанака, сарађивали смо и 

путем честих, конструктивних разговора. Окупљали мо се сваке недеље и размењивали своја 

запажања о раду са ученицима. Преглед тема о којома смо дискутовали на састанцима: 

 

 Сарадња са колегама, међупредметне компетенције; Огледни часови 

 

 Формирање хора 

 

 Формирање секције музичке културе; упознавање чланова са задужењима у раду и 

одређивање термина за одржавање проба 

 
 Формирање секције ликовне културе; упознавање чланова са задужењима у раду и 

одређивање термина за одржавање проба 

 

 Културне и спортске манифестације поводом обележавања Дечје недеље 

 

 Опремњеност справама и реквизитима за наставу физичког васпитања 

 
 Снабдевеност кабинета наставним средствима за часове музичке културе и ликовне 

културе 

 

 Увођење ученика петог разреда у наставу физичког васпитања ( опрема и хигијена ) 

 

 Формирање група за рад у секцијама; утврђивање термина за одржавање секција 

 
 Међупредметне компетенције; Огледни часови – план и реализација; сарадња са 
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предметним наставницима 

 

 Припрема и реализација кроса 

 

 Извештај о раду у току првог тромесечја школске 2020/21. године 

 

 Оцењивање ученика
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 ДЕМУС – Школско, Општински и Градско такмичење соло певача и малих 
вокалних састава „Златна сирена“ 

 

 Рад секције ликовне културе за конкурс „Мали Пјер“ 

 

 Припреме за продајну изложбу поводом Нове  године 

 

 Анализа  рада стручног већа у току првог полугодишта и постигнутих резултата на 

такмичењима 

 Културне манифестације: прослава школске славе – Светог Саве; Дан школе – 

планирање и организације приредбе; изложбе; Ускршњи базар; Ревија победника 

ДЕМУС - а 

 Спортске манифестације – Школски крос и Београдски маратон 

 Додела награда и специјалних диплома ученицима осмог разреда; избор 

спортисте/спортсткиње генерације 

 Анализа рада у току школске 2020/21.  

 Израда планова и анекса школског програма за школску 2021/22. 

 Подела часова 

 Стручно усавршавање професора; предлози за школску 2021/22. 

 

Преглед реализованих активности: 

У септембру је формиран хор ученика старијих разреда на основу спроведене анкете за изборну 

наставу.  

Формирана је секција музичке културе. Часови евидентирани у дневнику рада секција. Одржано 36 

часова секције музичке културе. 

 

Рад на часовима изборне натаве цртање, сликање и вајање текао је по плану; заснива се на три 

ликовне технике – области: цртање, сликање и вајање. Евиденција часова вођена у разредним 

књигама као и оцењивање ученика. 

Формирана је секција ликовне културе, која је имала активности по плану и програму. Часови 

евидентирани у дневнику рада секција. Одржано 36 часова. 

 

У оквиру наставе физичког васпитања формиране су секције: 
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 Кошаркашка секција 

 Одбојкашка секција 

 Рукометна секција 

 Атлетска секција 

 Стони тенис – одржано Школско такмичење на основу кога 
смо ушли у процес формирања групе. 

Часови се евидентирају у 

дневнику рада секција. 

Одржано је 36 часова. 

 

Међупредметне компетенције; Огледни часови 

 Реализовани часови ликовне културе – часови тематског 
планирања на теме историје уметности у сарадњи са 
професорима историје и музичке културе. 

 Реализовани часови ликовне културе на етно теме у 
сарадњи са професорима српског језика и музичке културе. 

 Часови биологије помогли су ученицима да реализују теме из 
микро света – ћелија организама. 

 Знањем из математике и техничког образовања ученици су 
реализовали радове – апстрактне линије, уметности дизајна, 
опремања простора; пројекција своје собе. 

 Часови српског језика, лектира, послужили су као теме за часове 

ликовне културе, када је реч о методској јединици покрет, игра и 

звук – позориште, сцена; такође и радовима посвећеним машти, 

сновима и надреалним виђењима у ликовној култури. 

 

 

 Огледни час одржан 16.12.2020. у VIII2 - Тема: „У ритму валцера“ 

 Огледни часови физичког васпитања на тему „Ритмичка гимнастика и 

плес“,( одржани у V, VI, VII и VIII разреду ). 

 Огледни час одржан 25.05.2021 - Тема:“Средњег века“



 
 

 

1.6. Извештаји о раду одељењских већа 
 
Извештај  Одељењских већа 1. разреда 

 

У првом разреду има 115 ученика. 

Сви ученици су остварили постављене циљеве и исходе и имају примерно владање. Труде 

се и напредују у складу са својим могућностима. 

1.Српски језик 

а)Читање Чита са разумевањем 29+24+26+28= 107 Шчитава 0+5+1+0=6 Чита слово по 

слово без разумевања прочитаног 0+0+0+ 2=2 

б) Писање 
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Пише по диктату писаним словима 21+24+24+27=96 

Пише по диктату писаним словима са мањим грешкама 4 +3+3+0 = 10 Пише по диктату 

писаним словима са већим грешкама 4 +2+0+2=8 

Не пише по диктату 0+0+0+1=1 в)Употреба великог слова Правилно користи велико слово 

21+19+19+24= 83 Користи велико слово правећи мање грешке 4+5+6+3=18 Користи 

велико слово правећи много грешака 4+5+2+3 = 14 

2.Математика 

Сабира и одузима до 100 (без преласка преко десетице) и решава текстуалне задатке 

самостално 24 +22+16+24=86 

Сабира и одузима до 100 (без преласка преко десетице) и решава текстуалне задатке уз 

мању помоћ наставника 2+7+6+3=18 

Сабира и одузима до 100 (без преласка преко десетице) и решава текстуалне задатке уз 

већу помоћ наставника 3 +0+5+3=11 

Из области уметности, света око нас, физичког и здравственог васпитања сви ученици су 

напредовали у оквиру својих могућности и остварили постављене исходе. 

Ученици С. М. 1/1 ради по ИОП-1 (српски језик, математика, свет око нас) и Б.П. 1/4 ради 

по ИОП-1 (српски језик, математика, свет око нас). 

На верској настави је 50 ученика,на грађанском васпитању 65. Оправданих изостанака 

има:973+431+827+970=3 201 

Наставни садржаји предвиђени за овај период су у потпуности реализовани. Реализација 

часова редовне и допунске наставе је текла по плану. 

Ученици 1.разреда су учествовали на ликовним конкурсима: 

- Форма Идеале -Мали Пјер -1.место Алекса Станојевић 1/ 3 -У сусрет Ускрсу -Конкурс за 

маскоту Светског првенства у боксу 

Одељењске старешине 1.разреда : 

Ивана Томићевић, Зорица Сандић, Марија Митровић, Драгана Аничић 

 

 

Извештај о раду Одељењских већа 2. разреда 

 

У 2. разреду је 134 ученика ( 2/1 – 26 ученика, 2/2 – 26 ученика , 2/3 -27 ученика, 2/4 – 27 

ученика и 2/5 – 28 ученика), 59 дечака и 75 девојчица. 

Број ученика на верској настави: 50 (9 + 7 + 8 + 17 +9 ) 

Број ученика на грађанском васпитању: 84 ( 17 +19 + 19 + 10 +19) 

Сви ученици раде и напредују у складу са својим могућностима. Остварили су позитиван 

успех и примерно владање. 

Одличан успех има 131 ученик, а врло добар успех 3 ученика. Просечна оцена разреда је 

4,92 

 

Ученици којима је неопходна додатна подршка у образовању: 

2/1 ИОП 1 А.И. –српски језик,математика,свет око нас 

2/2 ИОП 2 Т.П.-српски језик и математика 

 

Примерно владање имају 134 ученика . 

Похваљујемо све ученике јер су вредни,радни, активни, послушни, раде и труде се што је 

изузетно важно и тешко у овим условима. 
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Сви наставни садржаји, часови редовне и допунске наставе су у потпуности реализовани.. 

Ученици који су наставу пратили од куће редовно су долазили у школу на провере знања и 

усмено одговарање. 

У току школске године реализоване су следеће теме пројектне наставе 

- Правила лака за ђака другака 

- Бирам да будем здрав 

- Празници у слици и причи 

- Свети Сава у песми и причи 

- Од старога ново -Рециклажа 

- Одељењска енциклопедија за децу 

- Наше луткарско позориште 

 

Реализоване су следеће активности: 

1. Ликовни конкурс „Шта у мом срцу лежи “ - Ученица Ива Бојковић 2.-1 освојила 

3.награду на општинском нивоу такмичења 

 

2. Такмичење „Ђачка песничка сусретања “ – 

3. Ликовни конкус „ МалиПјер“ –учествовало 10 ученика. Ученик Никола Мићовић 2.-5 

освојио другу награду на општинском конкурсу за дечју карикатуру ,, Мали Пјер". 

4. Ликовни конкурс “ У сусрет Ускрсу“ 

5. Ликовни конкурс „Ускрс“ у сарадњи са библотеком Града Београда . 

Чланови разредног већа 2.разреда: 

Свјетлана Ненадић, Душица Мрдак, Биљана Антонијевић, Мира Симић и Бојана Манчић       

 

 

Извештај о раду Одељењских већа 3. разреда  

 

У 3.разреду је 115 ученика ( 28, 29, 28 и 30) , 59 дечака и 56 девојчица. 

Сви ученици раде и напредују у складу са својим могућностима. Остварили су позитиван 

успех и примерно владање. 

Одличан успех има 108 ученика, а врло добар успех 7 ученика. Просечна оцена разреда је 

4.92. 

Један ученик ради по ИОП-у 2. Постигао је све постављене циљеве и исходе. 

Два ученика су наставу пратила „online“, на даљину, а 113 ученика у школи. 

На Општинском такмичењу из математике,одржаном 17.марта 2021.године су учествовала 

4 ученика 3.разреда.Ученица Ена Срдић 3-2 је освојила 2.место, а ученик Милош 

Миливојевић 3-2 је освојио 3. место. Ученици су добили дипломе. 

Сви наставни садржаји, часови редовне и допунске наставе су у потпуности реализовани. 

Ученици су редовно пратили садржаје на Гугл учионици, сваке друге седмице, из 

грађанског васпитања, музичке и ликовне културе и физичког и здравственог васпитања. 

У 2. полугодишту трећег разреда су реализоване три теме пројектне наставе: 

1. Медоносна башта – ученици су прикупили семенке за садњу, истраживали – када, где и 

како садимо биљке и направили своју башту и одржавали је. 

2. Књиге су увек у моди – Наша збирка бајки - ученици су након обрађене лектире – бајке 

браће Грим, написали сопствене баје. Направљена је збирка бајки. 

3. Не постоји резервна планета - предавање о заштити животне средине , реализација 
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акције – рециклажа. Радови ученика су изложени у холу школе. 

Учитељице су присуствовале онлајн вебинарима - промоција уџбеника за 4.разред, 

издавачких кућа: "Едука", "Вулкан", "Фреска", "Нови Логос" и "Клет". 

Семинари - обуке ( Маријана Поповић и Слађана Павићевић) : 

- „Google suite i Googlw classroom“ 24. и 25. 8.2020. учесник 8h интерног усавршавања; 

- „Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању“, 31.мај 

2021.године, учесник, 16 бодова.. 

 

 

 

Чланови разредног већа 3.разреда: 

Виолета Новаковић, Сузана Тубић, 

Слађана Павићевић и Маријана Поповић 

Извештај о раду Одељенских већа 4. разреда 

 

 

Разредном већу су присуствовали сви учитељи 4. разреда: 

 

1. Марија Мирковић 

2. Биљана Табаш 

3. Олгица Вукадиновић 

4. Катарина Миловановић 

5. Јелена Нешић 

 

1. У четвртом разреду има укупно 124 ученика. Одличан успех има 112 ученика, врло 

добар 10 и добар успех 2 ученика. Средња оцена је 4,87. Сви ученици имају примерно 

владање. Ученици су похваљени за постигнуте резултате, рад и напредовање током 

школске 2020/2021. године. 

 

2. Реализација редовне, додатне и допунске наставе је текла по плану, реализација за 

ученике који су наставу пратили од куће је текла по плану. Ученици су петком добијали 

информације о урађеним наставним јединицама, тачан датум провера знања као и 

припреме за писмени и провере знања. 

 

3. Индивидуализацију ради Д.Н. 4-4 и С.К. 4-5. 

 

4. У претходном периоду смо реализовали следеће: општинсо такмичење из математике 

као и бројни ликовни конкурси. 
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Извештај о раду Одељењских већа 5. разреда 

Укупан број ученика на нивоу разреда: 111 

Број ученика: 58 

Број ученица: 53 

Број ученика на верској настави: 78 

Број ученика на грађанском васпитању: 33 

Сви ученици уче енглески језик. 

Немачки језик уче 63 ученика, а руски 48 ученика. 

 

Изостанци ученика 

Укупан број изостанака: 2763 

Оправдани изостанци: 2759 

Неоправдани изостанци: 4 

 

Постигнућа ученика 

Одличних ученика: 69, од тога са 5,00 просеком 37 ученика. 

Врло добрих: 40 

Добрих: 2 

Нема ученика са недовољним успехом. 

Просечна оцена за пети разред: 4,48. 

 

Ученици којима је неопходна додатна подршка у образовању: 

( индивидуализација, ИОП 1, ИОП2, ИОП3-навести иницијале учеика и предмет) 

С. П. ИОП 1 

М. М. ИОП 1 

И. П. ИОП 1 из српског језика и математике, индивидуализација из енглеског језика. 

 

Владање ученика 

Примерно владање има 111 ученика. 
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Сви планирани часови редовне, додатне и допунске наставе, као и ваннаставних 

активности су реализовани по плану. 

 

Извештај о раду Одељењских већа 6. разреда 

 
Укупан број ученика на нивоу разреда: 111 

Број ученика: 61 

Број ученица: 50 

Број ученика на Верској настави: 70 

Број ученика на Грађанском васпитању: 41 

Број ученика на Немачком језику: 85 

Број ученика на Руском језику: 26. 

Сви ученици уче Енглески језик. 

Изостанци ученика 

Укупан број изостанака: 3304 

Оправдани изостанци: 3298 

Неоправдани изостанци: 6 

Постигнућа ученика 

Број ученика који је остварио одличан успех: 61, а број ученика који је остварио одличан 

успех 5,00 је 30. 

Број ученика који је остварио врло добар успех: 36 

Број ученика који је остварио добар успех: 14 

Ученици којима је неопходна додатна подршка у образовању: 

( индивидуализација, ИОП 1, ИОП2, ИОП3-навести иницијале учеика и предмет) 
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ИОП 1 – А.З. – Српски језик и књижевност, Енглески језик, Историја, Географија, 

Биологија, Математика, Физика, Немачки језик. 

Индивидуализација – А.П. - Српски језик и књижевност, Енглески језик, Историја, 

Географија, Биологија, Математика, Физика и Немачки језик. 

Владање ученика 

Примерно владање има 109 ученика. 

Укор одељењског старешине: 2 ученика. 

 

Извештај о раду Одељењских већа 7. разреда 

Разредном већу присуствовали сви чланови већа 

Укупан број ученика на нивоу разреда: 90 

Број ученика: 41 

Број ученица: 49 

Број ученика на верској настави: 74 

Број ученика на грађанском васпитању: 16 

Сви ученици уче енглески језик 

Немачки језик учи 58 ученика, а Руски 32 ученика 

 

Постигнућа ученика 

Број ученика са одличним успехом:39 

Број ученика са врлодобрим успехом:40 

Број ученика са добрим успехом:11 

Изостанци ученика 

Укупан број изостанака: 3844 

Оправдани изостанци: 3741 Неоправдани изостанци: 103 

Владање ученика: 87 ученика имају примерно владање , два ученика имају врлодобро 

владање и један ученик има добро владање 

Сви планирани часови су реализовани обухватајући часове додатне, допунске и часове 

слободних активности. 

 

 

Извештај о раду Одељењских већа 8. разреда 
 

 

У школској 2020/2021. години одржанo je пет (5) односно шест(6) седница 

Одељењских већа 8. разреда. На седницама Већа разматрани су: успех и владање 

ученика на крају класификационих периода и полугодишта, реализација часова 
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редовне наставе, припремне наставе и ваннаставних активности, распоред свих 

облика писмених провера знања ученика, уједначеност садржаја родитељских 

састанака, примена Правилника о оцењивању, настава на даљину, 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, предлози за избор ученика генерације и 

спортиста генерације, предлози за доделу дипломе „Вук Караџић“ и посебних 

диплома, организација прославе мале матуре. План и програм Одељењских већа у 

потпуности је реализован. 

1. У 8. разреду има 116 ученика. На крају школске 2020/2021. године 68 ученика 

постигло је одличан успех, 40 врло добар, 8 ученика има добар успех (укупно 116). 

Средња оцена ученика осмог разреда је 4.43, а средње оцене по одељењима су: 8/1: 

4.37, 8/2: 4.27, 8/3: 4.65 и 8/4: 4.44. 

2. Број посебних диплома у 8/1 је 16, у 8/2 30, у 8/3 27, у 8/4 21, укупно диплома за 

изузетан успех из предмета јесте 94, које ће добити 65 ученика. Дипломе „Вук 

Караџић“ има у 8/1 2 ученика, у 8/2 5 ученика, у 8/3 7 ученика и у 8/4 8 ученика. 

Укупно је додељено 23 дипломе „Вук Караџић“. 

3. За ученика генерације проглашен је Урош Танасковић, 8/2, за спортисту 

генерације Петар Илић, 8/4, а за спортисткињу генерације Ника Брајовић, 8/1. 

4. Сви видови наставе реализовани су уз минималана одступања. Ученици (80 

ученика) су пријављени за припремну наставу, направљен је распоред по групама и 

припремна настава изводиће се до 22.6.2021. г. 

5. За сада нема прецизних информација о реализацији матурске вечери. Чекају се 

одлуке Кризног штаба и Школске управе; ученици и родитељи ће бити 

благовремено обавештени о матурској вечери и да ли ће је уопште и бити. 

6. До краја школске године родитељи и ученици биће обавештавани и о завршном 

испиту и попуњавању листе жеља, прослави матурске вечери и додели 

сведочанстава и потврда. 

Прочитан је записник са одељењског већа 8. разреда. Закључено је да су постигнут 

успех и владање ученика за сваку похвалу, с обзиром на средњу оцену свих 

одељења и ангажовање ученика на такмичењима и у активностима у оквиру школе, 

као и на то да се настава одвијала по комбинованом моделу и на даљину. Посебно 

су похваљени ученици којима су додељене посебне дипломе (65 ученика, 94 

дипломе) и дипломе „Вук Караџић“ (23). 
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3.7. Извештај Актива за школско развојно планирање  

 
 

 

I ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ, ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Редни 

број 

циља 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 

 

 

1. 

 

1.1. Испитивање 

потреба ученика и 

родитеља везаних  

за садржаје  и 

време реализације 

изборног и 

факултативног 

дела Школског 

програма  

 

 

 

 

 

 

1.2. Израда новог 

Школског 

програма у складу 

са прописима 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Усклађивање 

планова 

одржавања 

ванаставних 

активности са 

областима и 

темама у оквиру 

Анкетирање ученика и родитеља 

 о изборним предметима . 

У септембру је извршена 

анализа анкета ученика од 5-8 

разреда за факултативне 

активности.  

Организовање и реализација  

секција била је ометана 

епидемијом корона вируса. 

 

Ученици су упознати са планом 

и динамиком одржавања, 

ванаставних активности и 

пројектне наставе 

 
 

 Израђен је нов Школски 

програм за 4. И  8. разред 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ангажовање ученика 

укључених у секције у 

реализацију пројектне 

наставе са циљем увођења 

актуелних тема 

интерактивно-

мултимедијалне, онлајн, 

Одељенске 

старешине, 

ПП служба 

Савет родитеља 

 

Одељенске 

старешине 

ПП служба 

Ученички 

парламент 

 

 

 

 

 

 

Тим за развој 

школског 

програма,  

Тим за Развојно 

планирање,  

Тим за 

самовредновање,  

Педагошки 

колегијум, 

Школски одбор, 

Савет родитеља 

Стручна већа 

Директор 

ПП служба 

 

 

 

 

 

септембар 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јун 2021. 
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појединих 

предмета. 

 

 

 

амбијенталне наставе, 

роботике, програмирања,  

предузетништва уз праћење 

постигнутих исхода и 

компетенција, 

имплементација програма 

сарадње са локалном 

заједницом „Путујем, 

упознајем душу планете“ – 

онлине и других ... Наведено 

је реализовано делимично у 

условима онлајн наставе због 

епидемије Ковид 19 највише 

у области Гугл учионице и 

дигиталне писмености 

 

2.  

 

 

 

2.1. Упознавање 

чланова стручних 

тела са Акционим 

планом школског 

развојног плана  

 

 

 

 

 

 

Упознати су чланови стручних 

већа о активностима 

предвиђеним акционим планом 

на одржаним седницама 

Наставничког  већа , уз 

упознавање Школског одбора и 

Савета родитеља 

Чланови свих Тимова упознати 

су са активностима које су 

обједињене у оквиру акционог 

плана. 

 

 

Тим за развој 

школског 

програма, 

Педагошки 

колегијум,  

Руководиоци 

стручних већа  

ПП служба  

директор  

 

 

Август/септемба

р  2020. 
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3. 

3.1.Избор и 

реализација 

тематског 

планирања и 

пројектне наставе 

између стручних 

већа 

 

 

 

Реализована је тематска и 

пројектна настава са циљем 

увођења актуелних тема 

интерактивно-мултимедијалне, 

онлајн, амбијенталне наставе, 

предузетништва уз праћење 

постигнутих исхода и 

компетенција; Реализовано је 

наведено у извештајима 

стручних већа специфично у 

условима онлајн наставе кроз 

Гугл учионицу и програм Google 

meet 

 

Стручна већа 

Педагошки 

колегијум 

 

 

 

 

 

Август 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

II ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Редн

и 

број 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 

  1.1. Повећање 

употребе 

савремених 

наставних 

средстава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Примена 

Правилника о 

оцењивању 

ученика са 

 Реализоване су 3 обуке за 

примену савремених 

наставних средстава кроз 

пројекат Дигиталне 

учионице Веб алата и 

наставе оријентисане на 

исходе ( анализа исхода у 

оперативним плановима 

рада) 

Примењено је научено на обуци 

Дигитална школа уз анализу 

онлајн наставе у условима 

епидемије Ковид - 19 у последњем 

класификационом периоду 

школске 2019/20. године и током 

првог полугодишта 2020/21. 

Године 

 

 

 

 Анализиран је и примењен 

Правилник о оцењивању из 

маја 2019. а са важењем од 

Зоран Чучковић и 

Душан Симовић – 

координатор, 

наставници 

разредне наставе  

наставници 

математике, ТИО, 

информатике, 

ликовног и остали 

 

32 наставника и 

струцни сарадници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  

ПП служба 

Педагошки 

колегијум 

 

  

 

 

Август 

септембар 2020 

Током године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током првог и 

другог 

полугодишта 
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акцентом на 

формативном 

оцењивању 

школске 2019/2020. године 

као и оцењивање у 

условима онлине наставе 

због епидемије Ковид – 19 ( 

У евиденцији наставника, 

поред описа остварених 

исхода,  постоји и 

препорука за даље 

напредовање ученика) .   

 

 

 

Праћење формативног 

оцењеивања у е-дневнику  

- Увидом у е-дневник, стручни 

сарадници су мишљења да се 

формативно оцењивање у 

великој мери води и уредно 

евидентира. 

- Због увођења ванредног стања 

услед епидемије Ковид 19 

школа је прешла на он-лине 

наставу уз коришћење веб 

алата при чему је 

интензивирано формативно 

оцењивање уз анализу 

индивидуализованог приступа 

где су неки ученици имали 

прилику да у раду лакше 

покажу постигнућа него у 

колективу. 

 

наставници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  

ПП служба, тим за 

самовредновање, 

Педагошки 

колегијум 

наставници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током првог и 

другог 

полугодишта 

 

3. 

 

3.1. Учешће у 

пројектима за 

оспособљавање 

ученика за 

пројектну 

наставу и 

предузетништво  

 

 Настављена је реализација 

пројекта Предузетништво 

кроз рад формиране 

лабораторије ИГК  ( израда 

дезинфекционих средстава 

у заштити од вируса, 

сапуна, донаторство у 

онлајн хуманитарним 

акцијама ... ) 

 Реализован је пројекат 

Дигитална школа и онлајн 

настава, као и настава 

Тим за 

предузетништво, 

изабрани ученици и 

нсставници, 

биологије, 

одељењске 

старешине четвртог 

и шестог разреда, 

сви наставници 

ПП служба 

 

 

Током првог и 

другог 

полугодишта 

2020-

2021.године 
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оријентисана ка исходима 

 

 

Аплицирано је за пројекте преко 

фондације ТЕМПУС уз усвајање 

европског развојног плана, 

Координатор тима Душан 

Симовић, аплицирао је за пројекат. 

Израђен је Европски развојни план 

и кoординатор је био на обукама и 

састанцима које је реализовала 

организација Темпус. У оквиру 

пројекта планирана је 

амбијентална настава и размена 

искустава из наставне праксе 

Словеније и Турске. У пројекту су 

Драгана Аничић (координатор), 

Катарина Миловановић, Маријана 

Поповић и Дражен Новаковић . 

Током јуна посетили су државну 

основну школу у Турској у циљу 

размене искуства. 

 

 

 

4. 

4.1.Обогатити 

материјал за рад 

са ученицима 

којима је 

потребна 

посебна 

подршка у 

образовању 

Самостално је израђен дидактички 

материјал.    

 

Направљена су дидактичка 

средства која се могу применити 

на свим часовима, а посебно у 

раду са ученицима којима је 

потребна додатна подршка. 

Самостална израда производа у 

оквиру пројекта Предузетништво  

школске лабораторије и фестивала 

науке уз организовање 

хуманитарних онлајн акција за 

помоћ болесној деци  

 

 

Стручно веће 

учитеља 

 

Биљана Тадић, 

наставник хемије и 

педагог у сарадњи 

са ученицима и 

хуманитарним 

организацијама 

 

Током школске 

2020/21. године 
 
 

III ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Редни ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 
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број РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1.  

1.1. Редовно и 

прецизно 

планирање 

припреме 

завршног 

испита  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.2. Анализа 

Увид у анализе, 

поређење са 

претходним 

генерацијама по 

предметима и задацима  

и предлози мера за 

побољшање резултата.  

Наставници су у оквиру 

40 часовне радне 

недеље добили 

задужења која се 

односе на припремну 

наставу, те се она из 

математике и српског 

језика спроводи током 

целе школске године. 

Због увођења мера 

превенције и 

комбинованог модела 

наставе, услед 

епидемије Ковид 19 

припремна настава се 

током године 

реализовала путем гугл 

мита, док је две недеље 

пред испит 

организована у школи 

поделом ученика на 

групе. , 

Извршено је 

анкетирање ученика за 

припремну наставу у 

школи, и при Опшини 

Звездара,  израђене 

поделе на групе и 

распоред предавања за 

све групе. 

Уз непосредну 

припрему реализовану 

у школи, ученици су 

имали подршку и 

електронским путем. 

 

Анализирани су 

резултати 

ученика на 

Предметни наставници 

 

 

Предметни наставници и 

стручна већа 

 

октобар/новемба

р школске 

2020/21. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Април-јун 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март – јул 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

јул/август 2021. 
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резултата 
завршних испита   

завршном 

испиту 

IV ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Редни 

број 
ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
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1.  

 

 

 

1.1. 

Промовисање 

садражаја 

слободних 

активности у 

школи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирање ученика о 

избору секција и 

слободних и 

ванаставних  

активности. 

У септембру је 

извршено анкетирање 

ученика од 5-8 разреда 

за факултативне 

активности.  

 

Наставници су 

информисали ученике о 

садржајима, секција, 

слободних и 

вананставних 

активности и 

направили списак 

пријављених ученика. 

О терминима су 

ученици информисани, 

а распоред је истакнут 

у кабинетима. 

- Ученици и 

наставници 

новинарске секције и 

часопис „Кораци“ 

освојили су прво 

место на 

републичком 

такмичењу као 

најнаграђиванији 

часопис. 

Услед епидемије 

Корона вирусом, 

секције су 

реализоване у мањем 

броју од 

предвиђеног, 

углавном онлајн, док 

су спортке секције 

реализоване у 

времену повољније 

епидем.ситуације 

Тим за самовердновање 

Тим за развојно планирање 

Наставници, одељењске 

старешине, 

ПП служба, ОС 

Тим за културну и јавну 

делатност, 

Тима за праћење реализације 

екскурзија. излета и посета 

вна школе 

Вршњачи тим, ученички 

парламет, директор, 

библиотекар, стручна већа 

 

Септембар-

октобар  

2020/21. године 
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3.1 

Информисање 

ученика о 

занимања 

успостављањем 

сарадње са 

средњим 

школама 

 

 

 

 Ученици су кроз 

међупредметне 

компетенције 

упућени преко 

ОС и 

предметних 

наставника да 

пишу литерарне 

саставе на теме 

„Моје будуће 

занимање, 

занимања 

будућности“ , 

специфично у 

условима 

епидемије.   

Упућени су на 

посећивање интернет-

сајтова за каријерно 

вођење и избор 

занимања „Лако до 

посла“ уз размишљања 

о занимањима 

будућности 

 

 

 

 

 

Предметни наставници, 

одељењске старешине 

ПП служба, ученици, 

Савет родитеља 

Тим за ИО, ОС, УП 

 

 

 

Март и током 

школске године 

2020/21. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Из анализираних 

предлога разредна већа 

су изабрала 

дестинације предлога 

усвојене од стране 

Комисије за екскурзије 

и наставу у природи. 

Усвојен је годишњи 

план и укључен у 

годишњи програм рада 

школе. 

Због неповољних 

епидемиолошких 

услова,  План 

реализације излета, 

екскурзија и наставе у 

Директор, Комисија за 

реализацију излета и наставе у 

природи, разредна већа, 

Педагошки колегијум и 

Наставничко веће. 

Август, 

септембар 2020. 

 

 

Током школке 

године. 



122 
 

 

 
 
 
 
 
 

природи није 

реализован. 

2.  

 

 

 

2.4  

Промовисати 

резултате рада 

ученика са 

сметњама у 

развоју 

Реализоване су изложбе 

у учионици и холу 

школе, на сајту школе и 

школском листу 

поводом пријема 

првака, „Дечије 

недеље“ , Нове године, 

Дана Светог Саве, у 

оквиру пројектне 

тематске наставе: 

„Здрава исхрана“ , 

„Валцер“ – 25.12.2020, 

„Весели музички 

инструменти“. Издат је 

један школски лист. 

 

 

Тим за ИО 

Тим за пружање подршке 

ученицима у прилагођавању 

школском животу, 

Тим за самовредновање 

Наставници, ОС, ПП служба 

Тим за културну и јавну 

делатност, 

ВТ, УП 

 

 

Дневно и 

месечно током 

школске 

2020/21. године 

 

Радови ученика са 

тешкоћама су 

презентовани уз веће 

учешће на школским 

манифестацијама 

(Новогодишњи базар), 

учешће у 

хуманитарном раду) 
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V ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ЕТОС 

Редни 

број 
ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1.  

1.1  Наставак 

реализације 

пројекта 

предузетне 

школе  

 Настављен је  

пројекат 

„Предузетне 

школе“ кроз 

хуманитарне 

онлајн акције. 

Повезивање са 

Фармацеутско-

физиотерапеутском 

школом и Клубом 

„Еколошком баштицом 

против вируса“ уз друге 

онлајн интерактивне 

програме „Климатске 

хероје“ , „Истражимо 

Србију“ у плану је након 

побољшања 

епидемиолошких услова 

или Нови ШРП од августа 

2021. године јер су се 

активности ван школе 

показале као слабија 

страна самовредновања у 

условима епидемије. 

 

Педагошки колегијум, 

Наставничко веће, 

Тим за предузетништво, 

Директор, УП 

 

 

Током школске 

године 2020/21. 

године 

2.  

2.1 Дорада 

плана заштите 

ученика од 

насиља, 

злостављања, 

занемаривања и 

дискриминације 

и начина 

евиденције 

 

 

 

 

 

 

 

   Упознати су 

ученици и 

родитељи са 

протоколом о 

поступању у 

установи у 

ситуацији 

дискриминације, 

злостављања и 

занемаривања као 

и са поштовањем 

мера безбедности у 

условима 

епидемије Ковид 

19 

 Одржан је састанак 

ТЗЗ, Директор, ПП служба, 

Одељењске старешине, 

Ученички парламент, 

ВТ,сви запослени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током првог и 

другог 

полугодишта 

школске 2020/21. 

Године 
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3.1. Израда 

плана 

укључивања 

родитеља и 

волонтера у рад 

школе 

 

 

 

  

са саветницима 

школске управе на 

тему 

дискиминације 

наставника и 

ученика уз 

представника 

Савета родитеља у 

ШО. Разматрано је 

и мотивационо 

оцењивање као и 

начини 

побољшања 

комуникације. 

 

 

Укључивани су родитељи 

у реализацију планираних 

активности и пројеката, 

донирана су средства за 

хигијену условима 

епидемије и усвојени 

предлози за бољу 

реализацију онлајн 

наставе у условима 

епидемије Ковид 19 ( 

наведено је у Извештају о 

раду Савета родитеља)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тимови и комисије, 

Директор, ПП служба, 

ОС, ученици, родитељи, 

Савет родитеља, стручна 

већа и задужени 

наставници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар-

октобар и 

током школске 

године 2020/21. 

године 

4. 

 

 

 

4.1. Гугл 

учионица    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ажурирани су планови, 

извештаји и бржи проток 

информација, анализа и 

евалуација онлајн наставе 

 

 

 

 

 

 

Педагошки колегијум, 

Стручна већа 

Сви запослени 

 

Током првог и 

другог 

полугодишта 

школске 2020/21. 

године 
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VI ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 
МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 
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Редни 
број 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1.  

 

1.1 Континуирано 

спровођење 

самовредновања 

и вредновања 

рада школе 

 Вредновање 

области“Организац

ија, управљање и 

руковођење“ 

 Вредновање и 

анализа резултата 

процеса 

самовредновања 

области 

Планирање, 

програмирање и 

извештавање 

 Планирање израде 

Новог ШРП до 

августа 2021. 

године у условима 

током и после 

епидемије, 

изолације, изазов и 

превенције кроз 

јаке и слабе стране 

процеса 

самовредновања  

 

Педагошки колегијум, 

Директор, 

Школски одбор, 

Тим за самовредновање, 

Наставници 

 

 

Прво плугодиште, 

школске  2020/21. 

године  

 

Друго  

плугодиште, 

школске  2020/21. 

године  

 

 

  

 

1. 1 Систематско 

опремање школе 

потребним 

материјално –

техничким 

пресурсима 

 Опремање 

дигиталног и 

кабинета за 

техничко 

образовање новим 

рачунарима 

 Набављено је 14 

лап топ рачунара 

 

Директор, 

Школски одбор, 

Тим за пројекте, 

Наставничко веће 

Запослени у школи 

Током школске 

године 2020/21. 

године 

2.  

2.2  Систематска 

примена стечених 

знања и вештина 

из области 

стручног 

усавршавања, 

примена у раду и 

развојна искуства 

са колегама 

 Реализовање 

интерних обука о 

Гугл учионици и 

примена 

 Реализација 

вебинара „ Гугл 

мит“ 

 Семинари - Израда 

ИОП-а и 

Законодавство  2. 

део, 

Педагошки колегијум, 

Наставничко веће, 

Наставнице разредне 

наставе Ивана 

Томићевић и Свјетлана 

Ненадић 

 

Током школске 

године 2020/21. 

године 
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3.8. Извештај о раду Тима за самовредновање 

 

Тим за самовредновање се у току шк. године састао пет пута. Реализоване су све 

планиране активности Тима.  

 

„Програмирање је 

лако, научити га 

може свако“ нису 

још реализовани 

због епидемије 

Ковид 19 

САДРЖАЈ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗА-

ЦИЈЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 Одабране су кључне области за 

вредновање у школској 2020/21. 

години:  руковођење, 

организација и управљање,  и  
програмирање, планирање и 
извештавање 

септембар 2020. анализа, дискусија 
чланови тима за 

самовредновање 

 Израђен је план рада Тима за 

наредну школску годину 
Септембар 2020. договор, дискусија 

чланови тима за 

самовредновање 

 

 Упознати су Педагошки 

колегијум,   

Наставничко веће, 

Школски одбор, Ученички 

парламент  и  

Савет родитеља  

са Извештајем ТЗС  

за школску 2019/20. годину 

септембар 2020. 

разговор, 

договор, 

извештавање 

 

Координатор Тима 

за 

самовредновање 

 Подељена су задужења између 

чланова Тима за самовредновање 

кључне области   руковођење, 

организација и управљање 

Октобар 2020. Договор, дискусија 
Чланови Тима за 

самовредновање 

 Прикупљани су, обрађивани и 

анализирани подаци у оквиру 

самовредновања кључне области  
новембар 2020. 

Припремљени су 

гугл упитници за 

наставнике и 

Чланови Тима за 

самовредновање 
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руковођење, организација и 
управљање 

родитеље, извршено 

је анкетирање, 

обрађени су подаци, 

извршена је 

анализа, донети су 

закључци и израђен 

је извештај о 

самовредновању 

кључне области  

 

 Извршена је анализа 

документације и израђен 

извештај 
јануар 2021. 

Израђена је чек 

листа, прегледана је 

и анализирана 

школска 

документација,   

извршена је 

дискусија и анализа, 

донети закључци, 

израђен извештај 

 

Чланови Тима за 

самовредновање 

 Упознавање чланова 

Наставничког већа, Педагошког 

колегијума, Савета родитеља, 

Школског одбора и Тима за 

обезбеђивање квалитета рада 

школе са извештајем о 

самовредновању области 

Организација, управљање и 

руковођење материјалним и 

људским ресурсима. 

Јануар-фебруар 

2021. 

Детаљно излагање 

на заказаним 

седницама и осврт 

на јаке и слабе 

стране. 

Чланови Тима за 

самовредновање 

 Подељена су задужења између 

чланова Тима за самовредновање 

кључне области   Планирање, 

програмирање и извештавање 

Март 2021. 

Анализа, дискусија  

Попуњавање чек 

листа 

Чланови Тима за 

самовредновање 

 Извршена је анализа 

документације и израђен 

извештај 
Април-мај 2021. 

Увид у школску 

документацију, 

протоколе о 

посећеним 

часовима, записнике 

Школског одбора и 

Наставничког већа 

Чланови Тима за 

самовредновање 

 Упознавање чланова 

Наставничког већа, Педагошког 

колегијума, Савета родитеља, 

Школског одбора и Тима за 

обезбеђивање квалитета рада 

Јун 2021. 

Детаљно излагање 

на заказаним 

седницама и осврт 

на јаке и слабе 

стране. 

Чланови Тима за 

самовредновање 
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Извештај о раду Тима за развој међупредметних компетенција и  

предузетништва 

 

 Почетком школске године формиран је тим за развој међупредметних 

компетенција и  предузетништва и израђен је годишњи план рада тима. Како је 

школа била укључена у пројекат „Предузетне школе“, који је веома успешно 

реализовала, координатор предузетног тима, Биљана Тадић, наставила је 

пројекат и ове школске године, са посебном пажњом на ширење идеје о 

предузетништву међу ученицима свих узраста и проширивању делатности, у 

смислу израде, поред парфема у чврстом стању и других козметичких 

производа. Биљана Тадић је током првог полугодишта школске 2020/21. на 

часовима слободних наставних активности, у сарадњи са педагогом и 

директором школе реалзовала израду сапуна, који су продавани у хуманитарне 

сврхе.  Сапуне су осмислили, изадили и паковали ученици 7 и 8 разреда. 

Повезивањем са хуманитарном организацијом“ Буди хуман“ и фејсбук групом 

„Хуманитарне лицитације“, сапуни су лицитирани и продавани на базарима, а 

новчана средства упућена су за лечење корисника фондације.У сарадњи са 

учитељицама 4/5 и 4/4 одржала је радионице са млађим ученицима којима је 

том приликом приказан процес израде сапуна. Реализацијом пројекта остварене 

су корелације и међупредметне компетенције ( музичка култура, хемија, 

ликовна култура, српски језик, природа и друштво, рука  у тесту, техника и 

технологија). Тим је сачинио приказ реализованих угледних, огледних часова, 

тематске и пројектне наставе током  школске 2020/21. године. 

 

 

OГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

 

школе са извештајем о 

самовредновању области 

ОПланирање, програмирање и 

извештавање рга 

 Израда слот анализе Јаке и слабе 

стране за потребе развојног 

планирања на основу резултата 

спољашњег и унутрашњег 

вредновања рада школе 

Јун-август 2021. 

Анализа издвојених 

јаких и слабих 

страна и предлога 

мера  

Чланови Тима за 

самовредновање 
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 26. 09.2020. ученици су обележили Светски дан језика. Наставници страних језика 

са ученицима свих разреда обележили су Европски дан језика. Дечија недеља је 

била обележена у млађим разредима –Даница Вучковић. 

 

 26. 09.2020. ученици су обележили Светски дан језика. Наставници страних језика 

осмислили су огледни час на ком су ученици млађих и старијих разреда рецитовали 

стихове на енглеском, руском и немачком језику. 

 

У млађим разредима одржани су огледни часови на тему „Нова година“, „Божић“ и 

„Ускрс“, као и „Годишња доба“ 

 

У 6. разреду наставница руског језика је одржала огледне часове на тему ”Јесењин”, 

а у 7. разреду час посвећен победи у Другом светском рату - "День победы.“ 

 

 Географија-Нестандардни часови реализовани увођењем дигиталног уџбеника и 

дигиталних образовних материјала у процесу рада на даљуну и онлајн наставу  

током целе године  
 ( посебно у области ма Привреда и Држава шести разред,  Атмосфера  пети разред и 

Азија седми разреда). 

 

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА: 

1.разред  -Теме  

 -Правила понашања у школи 

2.разред –Теме 

Правила лака за ђака другака“ , 

-„ Бирам да будем здрав“ 

-„ Празници у слици и причи“ 

- „Свети Сава у песми и причи“ 

- „Од старога ново –Рециклажа“ 

- „Одељењска енциклопедија за децу“ 

- „Наше луткарско позориште“ 

3.разред- Теме 

 - „Игра, извор дечје радости“, 

- „ Наш град – туристички водич и макета нашег насеља“, 

- „Птице селице и станарице“ и 

-„Новогодишња чаролија“. 

- „Медоносна башта“ 

-„ Књиге су увек у моди – Наша збирка бајки“- 

- „Не постоји резервна планета“  

 Током првог полугодишта у 4.разреду реализоване су радионице у оквиру пилот 

пројекта едукације о филантропији ,које МПНТР подржава, на основу акционог 

плана Савета за филантропију председника Владе Републике Србије, а чији је 

носилац Фондација Ана и Владе Дивац,испред Коалиције за Доброчинство. 

 Тематска настава: Здрава храна – јун 2021. 

 Ученици 4/4 и 4/5 су учествовали на међународном пројекту "АГОРА". 
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Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

 

Садржај Носиоци Начин 

реализације 

Време 

реализације 

Конституисање Тима за 

обезбеђивање квалитета и развој 

установе 

На првом сатанку НВ, договорено 

је формирање тима и одређени су 

чланови тима, руководиоци 

стручних већа. 

Директор школе Организација 

првог састанка 

септембар 

Израда годишњег плана рада Тима 

Израђен је годишњи план рада 

тима који је саставни део 

годишњег плана рада школе. 

Договор о реализацији наставе у 

измењеним околностима, у скалду 

са препорукама МП. 

Чланови Тима 

 

Анализа Закона о 

основама система 

образовања и 

васпитања, 

анализа стручног 

упутства 

Министарства 

просвете  

септембар 

Формирање базе планова, 

припрема и извештаја 

На састанцима су договарани 

начини ефикаснијег евидентирања, 

извештавања и планирања. 

Одлучено је да се педагошка 

документација води у ес дневнику, 

а Гугл учионица служи и даље се 

усавршава ради брже размене 

информација и креирања базе 

планова насатавника, стручним 

усавршавањем и извештајима. 

Оформљена је и вибер група на 

нивоу школе, која такође 

доприноси ефикаснијем и бржем 

протоку информација. 

Обука свих наставника за рад на 

Гугл учионици као подршци 

учењу. 

Чланови Тима 

 

Вођење 

евиденције о 

унетој 

документацији: 

Планови и 

припреме, 

Стручна и 

одељенска већа, 

записници-  

Руководиоци 

стручних већа 

септембар и 

током 

школске 

године 

 Састанци на крају сваког 

кварталног периода.  

Састанци Тима су редовно 

одржавани и уредо се води 

евиденција. 

Директор школе, 

помоћник 

директора 

Организација 

редовних 

састанака 

Новембар, 

децембар,  

По потреби 

током 

школске 

године 
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 Анализа остварености ГПРШ и 

ШП на основу: 

- извештаја о  реализацији редовне, 

допунске, додатне, пројектне 

наставе и слободних активности 

- извештаја о реализацији 

активности и садржаја 

предвиђених плановима стручних 

актива и тимова  

- праћење наставе на даљину 

Чланови Тима Анализа 

извештаја 

одељењских 

старешина на 

крају сваког 

кварталног 

периода, 

предлагање мера 

Новембар, 

јануар,  

Израда пројеката који су у вези са 

обезбеђивањем квалитета и 

развојем установе. 

Приказ сегмената пројекта 

Амбијентална настава 

координатор- Драгана Аничић 

 

Чланови Тима 

Тим за пројекте 

Помоћник 

директора, 

педагог, психолог 

Извештаји, 

записници, 

Током 

године  

Праћење реализације стручног 

усавршавања запослених унутар и 

ван установе 

Анкетирање потреба и реализација 

обуке запослених за примену Гугл 

учионице као платформе за 

подршку учењу. 

Реализација вебинара Гугл мит, 

као подршке у остваривању 

процеса наставе на даљину. 

Чланови Тима Вођење 

документације о 

облицима 

стручног 

усавршавања 

запослених, 

посећених 

семинара, 

усавршавању 

унутар установе 

Током 

школске 

године са 

пресецима 

Новембар. 

 

Праћење реализације активности  

предвиђених акционим планом на 

основу Школског развојног планa 

Чланови тима Анализа 

извештаја 

одељењских 

старешина на 

крају сваког 

кварталног 

периода, 

предлагање мера 

Током 

школске 

2020-21. Г.  

Праћење реализације активности  

на основу мера за унапређивање 

квалитета рада школе  на основу 

самовредновања  

Праћење онлајн наставе, израда 

анализа, анкета и предлог мера за 

унапређење. 

Чланови тима Анализа 

извештаја 

одељењских 

старешина на 

крају сваког 

кварталног 

периода, 

предлагање мера 

Присуство онлајн 

часовима, израда 

и анализа гугл 

Током 

школске 

2020-21.  

Новембар-

децембар –

март, јун 

2020. 
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упитника за 

ученике и 

наставнике 

Праћење реализације донетих мера 

за унапређивање сарадње школе и 

породице  

Редовно ажурирање школског 

сајта и правовремено 

информисање родитеља. 

Чланови тима Анализа 

извештаја, 

предлагање мера 

Током 

школске 

2020-21. 

Праћење реализованих активности 

из области предузетништва, 

хуманитарних акција спроведених 

онлај повезивањем са 

хуманитарним организацијама 

Чланови тима Анализа 

извештаја, 

предлагање мера 

Током 

школске 

2020-21. 

 Доношење предлога мера за 

унапређивање рада школе на 

основу праћења и анализа 

Чланови Тима Анализа 

извештаја, 

предлагање мера 

Током 

школске 

2020-21. 

Праћење примене прописа чија је 

примена важна за обезбеђивање 

квалитета и развој школе 

Чланови Тима 

Директор 

Извештаји, 

записници 

Током 

године 

 

 

 

Израда извештаја о раду тима 

током 2020/2021. године  

Координатор 

Тима у сарадњи 

са члановима  

Анализа 

реализованих 

активности и 

израда извештаја 

август 

 

Извештај о раду Тима за професионални развој 

 

Тим је сачинио извештај о сртучном усавршавању запослених током школске 

2020-21.године. 

                
СТРУЧНО ВЕЋЕ УЧИТЕЉА 

 

- Учитељице Зорица Сандић и Свјетлана Ненадић су похађале онлине Сабор учитеља 

Србије у организацији Савеза учитеља Србије. 

- обукa у школи за рад у гугл учионици- „Google suite i Googl classroom“ 24. и 25. 8.2020., 

8h интерног усавршавања; 

-вебинар G Suite (Google classroom) – пречицама до успеха у настави на даљину – 13. 

11.2020. – Свјетлана Ненадић 
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- вебинар „G Suite (Google classroom): G Suite – израда ефикасних тестова знања и 

упитника и G Suite Meet – потпуна интеракција свих учесника наставног процеса ”. -

27.11.2020. – Свјетлана Ненадић 

 

- Програм обуке за запослене у образовању / дигитална учионица/ дигитално компетентан 

наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала, К2 за 

наставну област, предмет и методику наставе, поучавање и учење – Милица Богдановић, 

Mира Костић, Слађана Савовић, Данијела Обрадовић, Ана Недељић 

 

-Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању – Ивана Томићевић, 

Слађана Павићевић, Драгана Аничић,Бојана Манчић, Маријана Поповић, Јелена Нешић, 

Олгица Вукадиновић, Свјетлана Ненадић ( 16 сати интерног усавршавања) 

 

- Обука за запослене - Породично насиље –– Ивана Томићевић, Драгана Аничић, Бојана 

Манчић, Јелена Нешић, Олгица Вукадиновић, Свјетлана Ненадић ( 16 сати интерног 

усавршавања) 

 

У току школске године учитељице су похађале бесплатне семинаре у организацији 

Друштва учитеља Београда.Похађале су следеће семинаре: 

-Часови разумевања и радости ,К 4,П 3 ,кат.бр. 650 ( 16 бодова) 

Свјетлана Ненадић 

 

-Ликовно стваралаштво у школи , К 1, П 3, кат.бр. 946 ( 8 бодова) 

Јелена Нешић 

 

-Учење кроз интеракцију,искуство,игру и откриће , К 2, П 3, кат.бр. 595 ( 8 бодова) 

Душица Мрдак 

 

-Стручни скуп „ Савремени уџбенички комплет за ученике и наставнике“ , у организацији 

СУРС-а – Свјетлана Ненадић 

 

Током школске године учитељи су присуствовали и онлине презентацијама уџбеника и 

дигиталних уџбеника за 3. и 4.разред (Едука, Креативни центар, Клетт, Логос, 

Вулкан,Фреска). 

 

-Креативне идеје за наставу српског језика и књижевности , представљање приручника 

Креативног центра – Душица Мрдак 

 

Дежурни учитељи прошли су и обуку за дежурне наставнике на завршном испиту. 

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ СРТРАНИХ ЈЕЗИКА 

 

Све наставнице страних језика су прошле  „Програм обуке за реализацију наставе 

оријентисану ка исходима учења“ 

 

24.08.- обукa у школи за рад у гугл учионици 
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30.11.- вебинар Suite Meet 

 

Обуке: 

Школа за 21.век -Оливера томић 

Дигитална учионица 

Обука за дежурне наставнике 

 

Све наставнице страних језика прошле су обуку „Дигитална учионица/дигитално 

компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних 

материјала” 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА 

 

 

Наташа Табаковић 

( обука започета у мају 2020. on line- крај у октобру 2020.) 

Дигитална учионица- Дигитално компетентан наставник –увођење електронских уџбеника 

и дигитално образовних материјала (19,5 бодова ) 

Google suite i google classroom 24-25.08.2020. 

 

Презентациј ауџбеника издавачких кућа: 

''Бигз'' , ''Вулкан'' Логос и'' Клет'' ( 8 сати) 

 

Александра Јанковић Радић 

Дигитална учионица ( обука започета у мају 2020. on line- крај је предвиђен у септембру 

или октобру 2020.) 

Google suite i google classroom 24-25.08.2020. 

 

 

Биљана Тадић 

Дигитална учионица ( обука започета у мају 2020. on line- крај је предвиђен у септембру 

или октобру 2020.) 

Google suite i google classroom 24-25.08.2020. 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у складу са Меморандумом о 

разумевању који је потписан 07.02.2019. године са организацијом British Council, 

организује и реализује Програм ,,Школе за 21. век”. 

Циљ овог Програма је да подржи развојспособности критичког мишљењаи вештина 

решавања проблемаи програмирања у току редовних и ваннаставних школских 

активности. 

Пријављено је 7 наставника из Ваше школе за онлајн обуку која се одржава у периоду од 

12. марта 2021. године и траје до 1.септембра. 

У сврху промоције вештина програмирања као кључних вештина за 21. век, планирано је 

иницирањеоснивањасекција или клубова за програмирањеу вашој школи уз коришћење 

микробитуређаја. 

. Клуб ће бити место сусрета за ученике и наставнике где би размењивали идеје и 

унапређивали наставне праксе са креативним техникама програмирања, а такође и 

платформа на којој би ученици размењивали идеје и искуства са својим вршњацима и из 
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других школа. 

 

Учеснице семинара су : Биљана Тадић и Наташа Табаковић 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА 

Сви чланови већа : 

24.08.- обукa у школи за рад у гугл учионици 

30.11.- вебинар Suite Meet 

Светлана Дељанин 

-Обука за запослене-породично насиље; 16 бодова одржаног у мају месецу 2021 

год.(Службени гласник РС бр:81/17, 48/18) 

-Стратегија у раду са ученицима који показују проблеме у понашању 16 бодова, одржаног 

у мају месецу 2021.(Службени гласник РС бр:81/17, 48/18) 

-Дигитално компетентан наставник-увођење електронских уџбеника и дигиталних 

образовних материјала, (бр решење 610-00-00247/1/2018-07 од 23.02.2018) у трајању од 

19,5 сати, издато 17.11.2020.  

-Вебинар представљања уџбеника издања ЛОГОС у трајању од 1. сата одржаног 4.12.2020. 

-GOOGLE SUITE I GOOGLE CLASSROOM-време трајања обуке 8 сати; одржана обука 24. 

и 25.08.2020.  

-Стручни скуп -Од доброг плана, преко ефикасне евиденције до најбољих резултата и у 

време пандемије ковида 19; одржана 17.12.2020. у трајању од 1сат и 30 минута. (ЗУОВ бр 

одлуке: 1996-4/2020, 11.12.2020. код:542) издата 25.02.2021. -бодова: 1 

-Вебинар-Како успешно прилагодити наставу свим ученицима у одељењу (одржан 

19.03.2021- ЗУОВ бр одлуке: 321-4/2021, 16.03.2021. код:575 ), у трајању од 1сат и 30 

минута-бодова: 1, издато 24.05.2021. 

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ТИО  

 

24.08.- обукa у школи за рад у гугл учионици 

30.11.- вебинар Suite Meet 

Ирена Пердух одслушала vebinare: 

1. Типови интеракција - наставник као медијатор комуникације (Klett); 

2. Ванредно стање психе - како сачувати себе у ванредним околностима (Klett); 

3. Од доброг плана, преко ефикасне евиденције до најбољих резултата и у време пандемије 

ковида 19 (Klett); 

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Наставница Драгана Цукић је у септембру реализовала часове за 5. разред на РТС-у. 

Наставнице су прошле обуку за гугл учионицу у школи 24.08.2020.г. Наставница Наташа 

Станојковић направила је за сајт школе Дигиталну библиотеку лектире за ученике од 5. до 

8. разреда у сарадњи са наставником Зораном Чучковићем. 
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Све чланице Већа прошле су семинар (и урадиле завршни рад) „Дигитална учионица / 

дигитално компетентан наставник - увођење електронских уџбеника и дигиталних 

образовних материјала“ (19.5 сати);  

Наставница Драгана Цукић похађала је Програм ,,Школе за 21. век”. Циљ овог Програма је 

да подржи развој способности критичког мишљења и вештина решавања проблема и 

програмирања у току редовних и ваннаставних школских активности. У сврху промоције 

вештина програмирања као кључних вештина за 21. век планирано је иницирање оснивања 

секција или клубова за програмирање уз коришћење микробит уређаја. 
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3.9. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКТИВНОСТИ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ 

УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 
 

Радни задаци 

(детаљно описани) 
Задужене особе 

Време 

реализац

ије 

Евалуација 

реализован

ог 

Израђен је програм уз повезивање са 

развојним планом, самовредновањем 

рада школе, усклађивањем циљева; 

Усклађивање је извршено са 

изменама и допунама у Правилнику о 

поступању у установи у одговору на 

насиље, злостављање и занемаривање 

на основу члана 111. Став 12. Закона 

о основама система образовања и 

васпитања ( „Службени гласник РС“ , 

бр. 88/17, 27/18 – др. Закон, 10/19 и 

6/20 број 110 – 00 –161/ 2010 – 04 од 

07. 07. 2020) , а према ратификованим 

међународним актима; Приоритетан 

принцип поступања је најбољи 

интерес детета прилагођен 

специфичностима установе ( и свих 

аспеката школске средине) ; 

Превенција насиља подразумева 

истицање и унапређивање знања, 

вештина и ставова потребних за 

креирање безбедног и подстицајног 

окружења и конструктивног 

реаговања на насиље, усвајање 

позитивних норми, облика понашања 

уз развијање емпатије ( 

социоемоционалне компетенције) и 

пружање подршке, затим разумевање 

различите комуникације и облика 

понашања особа са инвалидитетом и 

тешкоћама у развоју уз заштиту 

података о личности; 

 

 

Праћена је примена уз унапређивање 

познавања процедура за интерну и 

екстерну мрежу заштите, начина 

евиденције насилног понашања ( 

 

Тим за заштиту деце 

(ТЗЗ) и остали тимови 

 

 

ТЗЗ, Наставничко веће 

 

 

 

ПП служба, 

наставници грађанског 

васпитања, ОС и 

ученици 4 -8. разреда, 

ТЗЗ и ВТ 

 

Август, 

септембар, 

Током 

године 

 

Септембар 

 

 

 

 

Август, 

септембар 

Октобар 

 

Вођење и 

анализа 

записника, 

евиденцион

их 

Листи уз 

анализу 

о завршном 

стању  

Анализа 

примене 

процедура 

као дела 

Правилника 

о 

безбедности 
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Радни задаци 

(детаљно описани) 
Задужене особе 

Време 

реализац

ије 

Евалуација 

реализован

ог 

унапређивање обрасца за праћење) уз 

анализу броја и ефеката оперативних 

планова заштите, анализу стања, 

специфичности одељења и осталих 

школских аспеката. У израду ИОП-а 

је по потреби укључиван представник 

ТЗЗ ради планирања активности у 

оквиру ИОП-а, а у вези са заштитом 

од насиља; 

 

Дигитализација, он - лине учење у 

условима изолације, формативно и 

мотивационо оцењивање, друштвене 

мреже као начин борбе против 

насиља су теме за анализу, израду 

пројеката, међупредметне корелације, 

избор нових занимања и 

конструктивно коришћење слободног 

времена, креативно и интерактивно 

учење, развој еколошке свести о 

климатским променама, превентивно 

- хигијенским мерама заштите, 

здравим стиловима живота и 

одрживом развоју...  

Нова тема за анализу и планирање је 

како после епидемије и изолације, 

изазов и превенције.  

 

Укључивање у тематске семинаре на 

општини Звездара и граду – „Инцест 

траума центар“, ДКЦ... је било мање 

због епидемије Ковид 19. 

Организоване су онлајн хуманитарне 

акције и обуке за дигиталну 

писменост, рад у Гугл учионици. 

 

Анализирана је примена кутије ( 

коверте) поверења са садржајем 

конструктивног приступа спречавања 

насиља у школи  
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Радни задаци 

(детаљно описани) 
Задужене особе 

Време 

реализац

ије 

Евалуација 

реализован

ог 

 

 

 

 

 

Разговарано је о правилима понашања 

у сваком одељењу, интерним 

процедурама за реаговање, раду ВТ – 

има, ТЗЗ и начину праћења насилног 

понашања, саморегулацији, 

одговорном понашању, свести о себи, 

другима, доношењу одлука; 

Разматрана су заједничка школска 

правила уз могућност укључивања 

нових заснованих на заједничким 

групним вредностима; Постављена су 

правила у учионицама, праћена 

примена КОДЕКСА ПОНАШАЊА, 

уведена нова безбедносна правила 

ношења заштитних маски, редовног 

прања руку, држања дистанце у 

новонасталим околностима епидемије 

Ковид 19. Планирана је дорада 

Кодекса правила понашања у области 

електронске комуникације кроз ШРП. 

 

 

 

Изабране саветодавне технике из 

радионица УНОДОЦ програма 

превенције ПАС и криминала „ 

Оснаживање породица „ и програма 

превенције ПАС „ Твоје знање мења 

све „ , „ Кликни безбедно-превенција 

дигиталног насиља“ и LIONS  QUEST 

-„Вештине у адолесценцији“-  

програми УНИЦЕФ-а према 

проблематици и специфичним 

потребама у одељењима 4-8 разреда 

су остале као могућност за 

реализацију, али за то није било 

услова јер је настава била реализована 

полу онлајн и усмерена на 

Одељењске старешине 

и ТЗЗ, ВТ, наставници 

ТИО, директор школе, 

Тим за развојно 

планирање,  родитељи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог, психолог 

школе и ОС 4-8 

разреда, вероучитељ, 

ТЗЗ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Одељењске старешине, 

ТЗЗ, Савет родитеља, 

ПП служба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар

, 

Октобар, 

Новембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током 

године 

Једанпут 

месечно 

 

Сва 

одељења 

имају 

истакнута 

одељенска 

правила у 

учионици 

Школска 

правила су 

истакнута у 

холу и сајту 

и саставни 

су део 

Правилника 

о 

понашању. 

Записници 

са род. 

састанака, 

Савета 

родитеља, 

часова ОЗ и 

РС 

 

 

Продукти са 

реализовани

х радионица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евиденцион

е листе и 

записници 

ТЗЗ, Савета 

родитеља 
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Радни задаци 

(детаљно описани) 
Задужене особе 

Време 

реализац

ије 

Евалуација 

реализован

ог 

савладавање приоритетних 

програмских садржаја у условима 

епидемије. 

 

 

 

 

Родитељски састанци и Савет 

родитеља су организовани када је 

било могуће у условима епидемије и 

онлајн о интерним процедурама и 

начину праћења насилног понашања, 

уз упознавање са изменама у 

Правилнику о поступању и 

одговорности родитеља који такође 

не сме да изазове или допринесе 

појави насиља;. 

Информисање о заједничким 

школским правилима и акцијама тима 

за заштиту од злостављања и ВТ, 

примени процедура за реаговање уз 

дистрибуцију флајера, идеја 

родитеља о спречавању насиља, 

Програма УНИЦЕФ за превенцију 

дигиталног насиља су биле теме за 

размишљање и давање предлога за 

унапређивање или будуће пројекте 

 

Анализирана је учесталост и облици 

насилног понашања на нивоу 

одељења и школе, праћена педагошка 

евиденција уз предлагање мера за 

превазилежење уочених проблема.  

Процена нивоа насиља се доноси на 

основу анализе интензитета, степена 

ризика, трајања и учесталости 

понашања, последица, броја учесника, 

узраста и карактеристика развојног 

периода ученика. 

Примењивана су сазнања са семинара 

Законодавство у школи и реализација 

наставе усмерене ка исходима уз 

пројектну наставу. 

  

Листе за 

праћење, 

остала 

педагошка 

документац

ија 
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Радни задаци 

(детаљно описани) 
Задужене особе 

Време 

реализац

ије 

Евалуација 

реализован

ог 

 

 

Рад ТЗЗ на решавању случајева 

насиља  - одржан је један састанак у 

месецу новембру са саветницима из 

школске управе на тему превенције 

дискриминације, мотивационог 

оцењивања и унапређивања 

комуникације родитељ – одељењски 

старешина.. 

 

Превентивне радионице на нивоу 

одељенских заједница, 1. и 5. разред, 

и радионица „Топ листа најлепших 

порука и поступака“ нису 

реализоване због посебног 

оперативног плана рада школе онлајн 

у условима епидемије 

 

 

 

 

Приказивање цртаних филмова на 

тему превенције насиља у млађим и 

старијим разредима по потреби уз 

избор других тематски примерених 

филмова ( „ уметност која лечи „ , 

филм. против дигиталног насиља ) и 

литературе у старијим разредима је 

остало као могућност додатних 

садржаја са којима ученици могу да 

се упознају преко интернета. 

  

Укључивање у програме локалне 

заједнице  – изложбе, перформансе; 

фестивал науке, наставак пројекта 

„Предузетништво“  је било сужено 

због епидемије Ковид 19;  

  

 

Реализације акција вршњачког тима – 

избор радионица из програма „ 

 

Одељенске старешине, 

ТЗЗ, ВТ, наст. српског 

језика С. Костић, 

Н.Станојковић, 

М.Марковић и 

библиотекар 

 

 

 

 

Одељенске старешине, 

ТЗЗ, ВТ 

 

 

 

 

Одељењске старешине, 

проф. географије, 

историје, физике, 

хемије, биологије и 

ТиО 

 

 

 

ВТ 

 

 

  

 

 

 

Септембар

, 

Октобар, 

Новембар 

и током 

године 

 

 

 

 

Током 

школске 

године 

 

 

 

Током 

школске 

године 

 

 

 

 

 

Током 

школске 

године 

 

 

 

 

 

Евиденција 

о 

реализацији 

часова ОЗ, 

ОС, секција, 

ваннаставни

х 

активности, 

извештаји 

   

Записник  о 

раду ВТ и 

ТЗЗ 

 

 

 

 

Евиденција 

о 

реализовани

м посетама, 

извештаји 

 

 

 

 

Извештаји о 

раду тима 
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Радни задаци 

(детаљно описани) 
Задужене особе 

Време 

реализац

ије 

Евалуација 

реализован

ог 

Вештине у адолесценцији“, 

презентација акција, изграђивање 

узајамног поверења у смањењу 

насилног понашања међу вршњацима, 

активности око сандучета ( коверте 

поверења, разговори о вредностима и 

медијација, „Кликни безбедно – 

употреба интернета и друштвених 

мрежа, превенција дигиталног 

насиља, радионице...) су такође остали 

као могућност додатних садржаја са 

којима ученици могу да се упознају 

преко интернета. 

  

 

 

Организација Дечје недеље у 

сагласности са Програмом „ 

Пријатеља деце“ – „ Распуст, мој 

избор „ , Међугенерацијски мостови - 

сусрети са председником оппштине, 

осмишљавање слободног времена -  „ 

Зауставимо дигитално насиље“ ,   

(поруке толеранције и ненасилне 

комуникације) „ , „ Манифестације 

дечјег стваралаштва „ – вашари, 

изложбе, концерти, приредбе... . 

„ Деца – деци „ – хуманитарне акције 

солидарности, округли сто за младе -

канцеларија за младе и ученички 

парламенти на локалном нивоу  су 

такође остали као могућност уколико 

се поправи епидемиолошка ситуација. 

 

Програм „Основи безбедности деце“ 

– МУП и општина Звездара на 

часовима ОЗ 4. и 6. разреда: 

-Безбедност деце у саобраћају 

  

-Полиција у служби грађана 

-Насиље као негативна друштвена 

појава 

-Превенција и заштита деце од 

 

Одељенске старешине,  

ТЗЗ, ВТ, Ђачки 

парламент, наст. 

српског језика, 

наставници физичког 

васпитања, наст. 

страних језика , 

географије, веронауке, 

представник 

организације „ 

Пријатељи деце“ 

 

 

 

 

Полицијски 

службеници ПС 

Звездара и Управа 

саобраћајне полиције  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октобaр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током  

школске 

године  

 

 

 

 

 

 

 

 

Током  

школске 

 

Евиденција 

о 

реализацији 

часова 

р.старешине

, ОЗ, ВТ, 

ТЗЗ, 

извештаји 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записник о 

реализацији 

активности 

програма, 

извештаји 
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Радни задаци 

(детаљно описани) 
Задужене особе 

Време 

реализац

ије 

Евалуација 

реализован

ог 

опојних дрога и алкохола 

-Безбедно коришћење интернета и 

друштвених мрежа 

-Превенција и заштита деце од 

трговине људима 

-Заштита од пожара 

-Заштита од техничко – технолошких 

опасности и природних непогода 

Наведено није могло да се реализује 

због епидемије Ковид 19 

  

На часовима ОС је дискутовано о 

правима детета и пријатељству (од 

првог до осмог разреда). 

  

 

 

 

 

 

Дигитализација, он - лине учење у 

условима изолације, формативно, 

мотивационо оцењивање, друштвене 

мреже као начин борбе против 

насиља су теме за анализу, израду 

пројеката, међупредметне корелације, 

избор нових занимања и 

конструктивно коришћење слободног 

времена, креативно и интерактивно 

учење, развој еколошке свести о 

климатским променама, превентивно 

- хигијенским мерама заштите...  

Нова тема за анализу и планирање је 

како после епидемије и изолације, 

изазов и превенције.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одељенске старешине 

ТЗЗ   ВТ 

 

  

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ТЗЗ, ученици, ВТ, УП, 

сви запослени, Савет 

родитеља, Педагошки 

колегијум 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током 

школске 

године  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Записник о 

реализацији 

активности 

програма, 

извештаји 

Анализирана је реализација 

активности ТЗЗ а случајева насиља у 

другом полугодишту школске 

2020/21. године у условима епидемије 

и  смањеног броја ученика у 

  ТЗЗ и Тим за ИО, 

ПП служба и  директор 

школе 

  

 

 Јануар, 

Фебруар и 

 током 

школске 

 

Записници, 

извештаји, 

евиденцион

е листе, 
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Радни задаци 

(детаљно описани) 
Задужене особе 

Време 

реализац

ије 

Евалуација 

реализован

ог 

одељењима није било. 

Одржана су 2 састанка малог тима. 

Ризичне ситуације су примећене на 

настави физичког васпитања, великом 

одмору, продуженом боравку 

ученика, углавном где је већа група 

ученика уз могућност постојања 

физичког контакта међу ученицима. 

 

За три ученика је било потребно 

контактирати специјализоване 

стручне институције ван школе ( 8/1, 

8/4 и 2/4) уз израду индивидуалног 

плана заштите ( 2/4). Ризична 

понашања манифестовао је ученик 

8/2. 

године педагошка 

документац

ија – Е 

дневник, 

педагошке 

свеске.  

  

 

 
 
 
 
 

1.10. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

I ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

У оквиру програмирања рада школе, на почетку школске године: 

 Израда Годишњег програма рада помоћника директора школе; 

 Учествовање у  изради  Годишњег плана рада школе за школску 2020/2021. годину; 

 Учествовање у изради акционог плана Школског развојног плана; 

 Учешће у изради Школског развојног плана 

 Учествовање у изради распореда часова као и распореда дежурстава наставника; 

 Учествовање у изради распореда контролних и писмених провера знања. 

 Израда извештаја о раду школе 

 

II ОРГАНИЗАЦИОНО –МАТЕРИЈАЛНИ ЗАДАЦИ 

 Сарадња   са  директором у  подели  задужења  свим  запосленима, водећи рачуна о 

равномерној подели задатака и покривености на свим пољима и у свим областима 

рада школе; 
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 Израда 40-очасовне радне недеље; 

 Учешће у изради ценуса и уношењу података у ЈИПС 

 Израда и обрада анкета о вананаставним активностима ученика. 

 

III ПЕДАГОШКО –ИНСТРУКТИВНИ И САВЕТОДАВНИ РАД 

У току првог полугодишта школске 2020/21. године, посетила сам следеће часове: 

Наставник Разред и 

одељење 

Наставни предмет Број посећених 

часова 
Виолета Новаковић и  3/1 Српски језик 

 

1 

Драгана Аничић 1-4 Српски језик 

 

1 

Марија Митровић 1-3 Српски језик 

Математика 

Физичко васпитање 

3 

Зорица Сандић 1-2 Физичко васпитање 1 

Ивана Томићевић 1-1 Српски језик 1 

Душица Мрдак 2-2 Српски језик 

Математика 

Свет око нас 

3 

Мира Симић ( замена ) 2-4 ЧОС 6 

Мирјана Марковић 7/2 

 

Српски језик 1 

Маријана Поповић 3-4 Природа и друштво 

Српски језик 

2 

Сузана Тубић 3-2 Математика 1 

Мира Симић 2-4 Свет око нас  1 

Наташа  Станојковић 8/1 чос 1 

Драгана Бајчета  7 

 

Руски језик 

 

1 

Милена Кићовић 7 

 

Немачки језик 1 

Ружица Рајковић 6/2 

 

Математика 

 

1 

Наташа Вуцелић 6/2 Историја  1 

Јелена Поповић  

( ЗАМЕНА) 

7/3 Географија 3 

Снежана Илијев 5-1 Биологија 2 

Сања Несторовић замена  8 Биологија 2 

Биљана Тадић 8/2 

 

хемија 1 

Немања Танић 6-1, 6-4 Математика 2 

 

Укупан број посећених часова: 36 

Након 30.11.2020. свакодневно присуство часовима одржаним путем Гугл мита. 
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 Обављала сам инструктивне разговоре са наставницима приправницима и 

наставницима на замени у  циљу  пружања  помоћи  и адекватних  сугестија  за  што  

бољи  и  ефикаснији  рад,   

 Континуирано сам сарађивала са родитељима  ученика  и са ученицима у  решавању  

актуелних проблема, упућивање родитеља како да помогну деци и рад на 

побољшању родитељских компетенција; 

 Учествовала сам у раду Наставничког већа, одељењских већа и Стручних већа, 

координисала рад тимова и комисија. 

IV АНАЛИТИЧКИ РАД 

 Израда  извештаја  о  успеху  и  дисциплини  ученика након  одржаних  одељењских  

и  наставничких  већа  на  крају сваког класификационог периода као и у изради 

већег броја извештаја; 

 Прегледање педагошке документације и ес дневника и извештавање о евентуалним 

неправилностима; 

 Анализе, обавештења –постављање на Гугл учионицу 

 Као координатор тима за самовредновање, сачинила извештај о самовредновању 

области Руковођење, организација и управљање материјалним и људским 

ресурсима и Планирање, програмирање и извештавање. 

 

V РАД У СТРУЧНИМ И ДРУШТВЕНИМ ОРГАНИМА ШКОЛЕ 

 Учешће  у  припремању  седница  Савета родитеља  кроз  припрему  различитих  

врста  извештаја  и  података  за  те потребе. 

 Учешће у припремању седница Наставничког  већа обједињавањем података и 

припремањем извештаја. 

 Припрема и учествовање у раду стручних тимова. 

 Извештавање о  Правилникау о поступању установе у случају сумње или утврђеног 

дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности, 

Правилнику о обављању друшвено – корисног односно хуманитарног рада ученика.  

 

VI РАД НА ПЕДАГОШКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

 У сарадњи са директором вршен је надзор над планирањем и припремом наставе, 

водећи рачуна да се иста одвија према предвиђеном плану и програму; 

 У сарадњи са директором вршена је контрола  вођења  педагошке  документације  

(ес дневника, гугл учионица, извештаја  и  записника  са  седница  стручних  тимова  

и одељењских и наставничког већа...) 

 

VII СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ РАДА 

1. Обука за употребу Гугл учионице 
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2. Вебинар- Гугл мит 

3. Дигитално компетентан наставник- обука 

4. Обука Одговоран однос према здрављу 

5. Обука за дежурне наставнике у реализацији завршног испита 

 

VIIIСАРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 Континуирана сарадња са Општином Звездара у реализацији Дечије недеље, 

Позориште Звездариште . 

 Сарадња са Домом здравља Звездара, обавештавање и координисање у обављању 

стоматолошких и систематских прегледа ученика; 

 Сарадња са Центром за саоцијални рад ( упућено 5 дописа и организована три 

састанка); 

 

 Сарадња са организацијом „Дечије срце“. 

 

 Повезивање и сарадња са хуманитарним организацијама и фејсбук групом Буди 

хуман 

 

IХ КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ 

 Учествовање у  фомирању  одељења  првог  разреда. 

 Учествовање у планирању  приредбе за прваке и организацији обележавања Дечје 

недеље 

 

 
 

            

           

 Помоћник директора 

        Кристина Булатовић 
 
 

 

3.10. Извештај о раду стручних сарадника психолога и 

педагога 

  

 

Психолог и педагог су континуирано деловали превентивно и саветодавно код тешкоћа у 

учењу и неприлагођеног понашања ученика, пратећи и подстичући њихов развој и 
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сазревање, откривајући тешкоће уз пружање потребне психолoшко - педагошке подршке 

на превазилажењу проблема. У условима епидемије Ковид 19 рад ПП службе прилагођен 

је новим условима онлајн наставе и Гугл учионице. Организоване су обуке за дигиталну 

писменост, онлајн наставу и Гугл учионицу, наставу оријентисану на циљеве и исходе. 

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 

колико је епидемиолошка ситуација дозвољавала. 

Развијан је иклузивни приступ у раду са децом у условима онлајн наставе. Као 

координатор Тима за ИО психолог школе прати реализацију плана активности школског 

тима за инклузију и заједно са педагогогом помаже у изради педагошких профила и 

индивидуалних образовних планова и прати њихову примену и евалуацију за децу која 

имају проблема у учењу и понашању, као и за талентоване ученике. Разматрани су планови 

активности и врсте потребне подршке деци у зависности од психо – статуса. Сарађивано је 

са надлежним ЦЗСР на проблемима ученика који у условима онлајн наставе нису имала 

одговарајућу родитељску контролу те нису редовно пратила програм преко интернета и 

ТВ. Углавном су то ученици са појачаним васпитним радом и ризичног понашања 

(одељење 8/4... ) праћени у оквиру тимова ТЗЗ и ИО. 

Почетно професионално информисање о доношењу одлуке за избор средње школе и 

каријерном вођењу, предузетништву, усмерено је онлајн као могућност претраживања 

избора средње школе путем интернета. Кроз међупредметне компетенције ученици су 

усмерени да раде литерарне саставе на тему „Моје будуће занимање, занимање 

будућности“ .   

           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, ажурирањем школског сајта и др.) . 

Снимана су интересовања ученика за секције и осмишљено коришћење слободног времена 

и подстицано укључивање ученика у секције и културно - уметничке активности ван 

школе при пројекту Предузетништво, организацији „Пријатељи деце„ и „Дечијем 

културном центру„ , али је све било отежано и усмерено онлајн у епидемиолошким 

условима. Праћени су онлајн и евалуирани часови додатне, као и допунска настава, 

секције. Снимане су јаке и слабе стране поводом предузимања мера за побољшање наставе 

и постигнућа ученика. Анализиран је Е – дневник.   

Педагог и психолог су одржале часове о Техникама учења у свим одељењима петих 

разреда. За потребе истраживања педагог је обрађивала и достављала податке о 

ученицима, родитељима, постигнућима на иницијалном и завршном испиту.  

  

Координиран је рад Савета родитеља уз активно учешће на свим одржаним  састанцима и 

онлајн. 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.   

Ученицима је пружана помоћ кроз координацију у реализовању активности Ученичког 

парламента и Вршњачког тима кроз различите облике оснаживања. 

 Стално је пружана помоћ у менторском раду са наставницима, приправницима.  
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У циљу праћења и унапређивања васпитно - образовног рада, психолог и педагог су  

иницирале и активно воде активности из школског развојног плана (израђен је Нови 

Развојни план рада школе августа 2021. године), начина оцењивања ( посебно 

формативног и мотивационог оцењивања), учествују у свим повременим и сталним 

комисијама, тимовима и стручним телима.  

Анализирани су онлајн 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 условима 

епидемије то су били семинари за реализацију онланј наставе и Гугл учионице. 

Психолог и педагог су пратиле реализацију новог акционог плана Развојног плана рада 

школе ( са акцентом на онлајн наставу и хоризонтално - вертикалну размену , 

међупредметне корелације као и примере добре праксе уз примену мера за унапређивање 

рада школе на основу упутстава саветника у оквиру спољашњег вредновања рада школе 

новембра месеца 2016. године ) , 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. 

Педагог и психолог школе координирале су проширење Пројекта „Предузетништво“ – 

израда сапуна у чврстом стању, миришљавих соли, крема, балзама за усне, у условима 

епидемије кроз хуманитарне онлајн акције“, еколошких пројеката, волонтерских акција ... 

У оквиру акционог развојног плана планиран је други део семинара „Законодавство у 

школама“ у оквиру ШРП 22.02.2020. године - први део са акцентом на превенцију насиља 

и Правилник о оцењивању семинар су реализовале Биљана Лајовић и Смиља Крнета. 

          Од 15.03.2020. године због Епидемије САРС-Ковид-2 уведено је ванредно стање у 

држави, запослени и ученици су прешли на он - лине наставу од кућа. Ванредно стање је 

завршено 07.05.2020. године али су из безбедносних разлога остале на снази ванредне мере 

и настављен је рад од кућа. Током другог полугодишта ученици од 5-8 разреда радили су 

онлајн сваки други дан Праћено је формативно оцењивање уз акценат на прилагођавање 

захтева са освртом на услове рада ученика који раде по ИОП-у у условима изолације. 

Дигитализација, он - лине учење у условима изолације, формативно оцењивање, 

друштвене мреже као начин борбе против насиља су теме за анализу, израду пројеката, 

међупредметне корелације, избор нових занимања и конструктивно коришћење слободног 

времена, креативно и интерактивно учење, развој еколошке свести о климатским 

променама, превентивно - хигијенским мерама заштите, здравим стиловима живота и 

одрживом развоју...  

Током трајања онлајн наставе у децембру стручни сарадници су присуствовали онлајн 

часовима, направиле и обардиле гугл упитнике за наставнике и ученике, како би испитале 

потребе и унапредиле наставни процес. 

Приказ резултата: 

Реализација наставе преко google meet 

1.Која сатница је довољна за реализацију наставе преко Google meet?  

30минута 100% 

45 минута     / 
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2.Да ли је час од 30 минута довољан за реализацију наставе у школи (период од 

септембра до 30.11.2020.године)? 

Да 85,7% 

Не 14,3% 

3.Са којим одељењем имате одличну сарадњу током часа преко Google meet 

(ученици приступе часу на време, заинтересовани су за рад, учествују у дискусији, 

влада пријатна атмосфера...)? 

5/4 4,8% 

7/4 4,8% 

8/2 4,8% 

8/4 4,8% 

СА СВИМ ОДЕЉЕЊИМА ИМАМ ДОБРУ САРАДЊУ 81% 

4.Са којим одељењем имате отежану сарадњу током часа преко Google meet 

(ученици касне на час, ометају рад наставника, нису заинтересовани за рад, не 

учествују у дискусији...)? 

5/3 4,8% 

  
7/2 9,5% 

8/1 4,8% 

8/3 4,8% 

НЕМАМ ТАКВА ИСКУСТВА 76% 

 

  

5.Да ли сте са свим одељењима којима предајете утврдили правила понашања 

током наставе на даљину? 

Да 100% 

Не  / 

6.Које правило понашања ученици најчешће крше током наставе преко Google meet 

? 

Касне на час 19% 

Напуштају час 4,8% 
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Неадекватно комуницирају 4,8% 

Користе писане коментаре (опција ћаскање )који нису у складу са темом часа 9,5% 

НЕ КОРИСТЕ ЗВУЧНИК,КАМЕРУ,МИКРОФОН ПО НАЛОГУ НАСТАВНИКА 47,6% 

Нема кршења правила 4,8% 

Нема проблема. 4,8% 

Само појединци, као и у редовним условима 4,8% 
 

7.Који вид наставе вам се чини лакшим и приступачнијим за реализацију наставе? 

КОМБИНОВАНИ МОДЕЛ (ПЕРИОД ОД СЕПТЕМБРА ДО 30.11.2020.) 76,2% 

настава преко Google meet 23,8% 
 

8.Да ли сте пратили вебинар који је одржан 4.12.2020. године, а односи се на 

коришћење алата Google meet? 

 

ДА 66,7% 

Не 4,7% 

Није било потребе, знам да користим од раније 28,6% 

 

  
 

 

7.На скали од 1 до 5 оцените да ли сте и у којој мери оптерећени реализацијом 

наставе преко Google meet. 

 

Број 1 на скали 

 

 

9,5% 

Број 2 на скали 

 

 

0% 

Број 3 на скали 

 

 

28,6% 

Број 4 на скали 

 

 

28,6% 

Број 5 на скали 

 

 

33,3% 

10.Наведите разлог због кога вам је тешко да реализујете наставу преко Google meet 

нисам довољно обучен/а за реализацију оваквог вида наставе 4,8% 

нисам технички опремљен/а (компјутер, слушалице, микрофон,камера,интернет...) 23,8% 

НЕ ПОСТОЈЕ ПОТЕШКОЋЕ 

 

ДРУГИ ОДГОВОРИ: 

38,1% 

Проток интернета 4,8% 

због саме природе наставе а и због оваквих питања 4,8% 

Много времена одузима припрема. 4,8% 

Неозбиљно схватање наставе од стране ученика 4,8% 

Недостатак непосредног разговора са ученицима. 4,8% 
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Седење испред рачунара у току наставе 4,8% 

11.Да ли сматрате да ће учење на даљину остати саставни део школске праксе? 

Школа ће се променити у потпуности и учење на даљину ће постати саставни део 4,7% 

ШКОЛА ЋЕ ДОЖИВЕТИ МИНИМАЛНЕ ИЗМЕНЕ, А НАСТАВА НА ДАЉИНУ 

ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ ВИШЕ НЕГО РАНИЈЕ 
81% 

Школа се неће мењати 14,3% 

12.Да ли ученици стичу исти квалитет знања учећи на даљину? 

Да 14,3% 

НЕ 85,7% 

13.Као просветни радник сам под великим стресом 

ДА 71,4% 

Не 28,6% 

14.Задовољан сам сарадњом са колегама током наставе на даљину. 

ДА 100% 

Не 0 

 

  

15.Сматрам да више времена проводим радећи на даљину , него непосредно у 

школи. 

ДА 100% 

Не 

 

 

0% 

 

 

16.Директор и ПП служба пружају подршку током реализације наставе на даљину . 

ДА 95,2% 

Не 4,7% 

17.Родитељи имају више разумевања за наставнике током наставе на даљину него 

непосредно у школи. 

ДА 76,2% 

Не 28,6% 

У АНКЕТИ ЈЕ УЧЕСТВОВАО 21 НАСТАВНИК  
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Реализација наставе преко гугл мита-одговори ученика  

У анкети је учествовало 285 ученика 

1. Који вид наставе вам пружа више могућности за усвајање знања?  

 настава организована преко googlemeet     112 ученика (39,3%) 

 натава на даљину преко РТС-а ( март-јун )  29 ученик  (10,2%) 

 комбиновани модел                                      144 ученик (50,5%) 

 

2. Да ли постоје неке потешкоће за праћење наставе преко google meet? 

 немам потребна занања за коришћење овог вида наставе 10 ученика (3,5%) 

 не располажем потребним техничким ресурсима 21 ученик (7,4 %) 

 брзина протока интернета 60 ученика (21,1%) 

 не постоје потешкоће  161 ученик (56,6%) 

 

3. Сматрам да је довољно трајање часа 30 минута преко google meet?  

 Да 213 ученика 74,7% 

 Не   72 ученика 25,3% 

 

4. Сматрам да је било довољно да час траје 30 минута у школи? 

 

 Да 154 ученика 54% 

 Не 131 ученик 46% 

 

5. Сматрате ли да је квалитет предавања преко google meet исти као непосредно у 

школи? 

 Да   38 ученика (13,3%) 

 Не 112 ученика(39,3%) 

 Зависи од предмета 135 ученика (47,4%) 

6.Предавања преко google meet која ми се изузетно допадају реализује 

наставница/наставник  

 Наташа Станојковић 

 Биљана Тадић 

 Александра Радић 

 Јоца Стојков 
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7. На скали од 1 до 5 оцените у којој сте мери оптерећени праћењем наставе преко google meet.  

Број 1 на 

скали 

 

 

        14,4% 

Број 2 на скали 

 

 

        13,7% 

Број 3 на скали 

 

 

     28,8% 

Број 4 на скали 

 

 

   24,9% 

Број 5 на скали 

 

 

   18,2% 

 

8. Наведите разлог/е оптерећености. 

 Пола дана морам да седим испред компјутера. 

 Немам много времена да стигнем све, зато што ујутру морамо да пратимо и наставу 

преко RTS/3 

 Боле ме очи од гледања у монитор, а не стекнем довољно знања колико бих стекла на 

часу када бих слушала наставнике 

 Недовољно брз проток интернета. 

 Из неких предмета има пуно да се ради 

 Због приче , галаме и непожељног понашања неких ученика током насатаве.  

 Цео дан седим за лаптопом, док трају часови, док радим задатке, и док учим. 

 Превише испитивања и тестова у једном дану. 

9. Који је твој предлог да наставу која се тренутно спроводи учинимо бољом и квалитетнијом  

 

 Немам, све ми је сасвим у реду. 

 Да само наставници предају преко Google meet, да не гледамо на RTS/3 наставу. 

 Бољи технички прибор наставника. 

 Продужити часове на 45 минута 

 

Нова тема за анализу и планирање је како после епидемије и изолације, изазов и превенције. 

      Унапређиване су форме извештавања о раду и вођење педагошке евиденције. Педагог школе 

координише тимом за самовредновање - уз настојање да ови процеси заживе и буду повезани и у 

функцији ефикасне наставе у школи. 

  

 

5.11. Извештај о раду библиотеке 

 

С обзиром на тренутну ситуацију пандемије рад са ученицима је осмишљен у малим групама. 

Деца и запослени носе маске и обавезно је држање дистанце. 

 

18.9.2020. 

25.9.2020.Ученици I2 учитељице Зорице Сандић су у две групе посетили библиотеку.Час је био 

упознавање и цртање ентеријера библиотеке. 
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29.9.2020. 

30.9.2020.Ученици IV1 учитељице Марије Мирковић подељени у мање групе су посетили 

библиотеку.Интересовали су се за занимњиве књижевне наслове.Читали су у библиотеци и бавили се 

истраживачким радом.Задужили су књиге које су им се допале да их прочитају.Давали су предлоге које 

нове књиге би волели да се набаве и да могу да их читају. 

 

15.10.2020.Маријана Поповић,учитељица III4 је са ученицима подељеним у мање групе реализовала 

презентацију Електронско насиље – Вршњачко насиље 

 

Нажалост,није реализован сусрет са писцем и свечани пријем првака због епидемиолошке ситуације. 

Ученици првог разреда, пошто су научили сва слова, почели су да позајмљују књиге из школске 

библиотеке. 

 

Током 2020 нису набављане нове књиге за потребе школске библиотеке.Рад са читаоцима одвија се у 

континуитету.Завођење и сигнирање раније набављених књига још увек траје. 

У другом полугодишту школске 2020/2021. године библиотека је свој рад прилагођавала условима у 

којима су се одвијале активности ученика.Деца су имала слободан приступ књижном фонду уз обавезно 

ношење маски.Читали су и у ванредним условима и размењивали књиге. 

Библиотека је и даље наставила рад са мањим групама .Трудили смо се да у што већем обиму 

реализујемо активности из Годишњег плана рада школске библиотеке за шк.2020/2021.годину. 

21.5.2021. Извршен је надзор над стручним радом школског библиотекара.Надзор је обавила стручни 

радник Одељења библиотеке града Београда,Снежана Кавалић –Арсенијевић уз стално присуство 

библиотекара Радмиле Павловић и помоћника директора Кристине Булатовић. 

У Записнику о извршеном надзору над стручним радом налазе се наложене мере за уређење библиотеке 

у складу са Законом и Стандардима.Записник у два примерка предат је директору и библиотекару 

школе. 

На крају школске године сумирано је награђивање ученика.За Светог Саву награђене су све одељенске 

заједнице млађег узраста и по један ученик од 5-8 разреда.Додељено укупно 34 књиге. 

На крају школске године награђени су одлични ученици осмог разреда,Вуковци,Ученик 

генерације,спортискиња и спортиста.Додељене су 82 књиге.(за потребе награђивања књиге је набавио 

спонзор) 

Нису обезбеђена средства за награђивање ученика који су и ове године освојили велики број награда на 

разним такмичењима. 

 

Све што је било могуће је реализовано по плану и програму.Нека одступања су се десила због 

епидемиолошке ситуације. 
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4. Посебни програми  

 

4.1. Извештај стручног тима за ИО  

 

 

Тим за ИО је у условима епидемије Ковид 19 одржао 2 састанaка у току другог класификационог 

периода школске 2020/2021. године, док су одељењска већа по потреби сазивала састанке на којима су 

израђивали индивидуализоване планове за евидентиране ученике. Ученицима се  потребан прилагођен 

материјал за подршку слао онлајн. 

 

Активности Време реализације Носиоци активности 

Информисан је Педагошки колегијум, 

Наставничко веће, Школски одбор, Савет 

родитеља, Ђачки парламент о садржајима 

и активностима у оквиру ИО. 

Укључени су нови чланови у рад Тима и 

пружена је  подршка  кроз размену 

искуства.  

 

 

 

Август, 

током полугодишта 

 

 

Тим за ИО, 

директор, сви запослени, 

ПП служба 

Информисан је Школски одбор, Савет 

родитеља, Ђачки парламент о циљевима, 

садржајима и активностима у оквиру ИО. 

Реализовани су састанци са стручним 

тимовима Предшколских установа, 

Развојним саветовалиштима домова 

здравља и члановима Интерресорне 

комисије због прилагођавањa деце са 

развојним сметњама. У условима 

епидемије Ковид 19 састанци су 

реализовани телефонским путем или 

онлајн. 

 

Август, септембар, 

током школске 

године  

 

Тим за ИО,  

ПП служба  

Промовисане су активности Тима за ИО 

путем сајта, школског листа, паноа. 

Обавештени су чланови Савета родитеља о 

неговању културе различитости и 

развијању осећаја солидарности у 

одељењу и групи, разговарано је о 

правилима и вредностима. 

На иницијативу тима за ИО организоване 

су онлајн хуманитарне акције, повезане са 

пројектом Предузетништва... 

 

Током школске 

године  

 

Директор, тим за ИО, 

задужени наставници,  

ПП служба  
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Приликом пријема првака родитељи су 

упознати са планом и програмом рада 

школе и начином адаптације првака у 

школску средину.Одржана је приредба и 

родитељски састанак у школском 

дворишту 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. 

Тим за подршку је омогућио деци која су 

дошла из иностранства да се лакше 

прилагоде у нову школску средину и 

програм рада школе. По потреби су 

персонални асистенти ангажовани око 

боље адаптације ученика са тешкоћама у 

школске активности. И даље постоји 

потреба за укључивањем педагошких 

асистената и нових асистивних 

технологија, израде компензаторних 

програма.  

Септембар и током 

школске године 

Директор, ПП служба, 

учитељи  I разреда, 

сви наставници, Тим за 

подршку 

Одржан је састанак са ОС ученика 5. 

разреда због праћења адаптације и 

идентификације ученика којима је 

потребан индивидуализован приступ.  

Интезивирано је праћење поједних 

ученика кроз посете и анализу часова 

редовне и допунске наставе уз акценат на 

укључивање у групни рад, пројектну 

наставу и диференцирану наставу, израде 

компензаторних програма,  пружање 

вршњачке помоћи и размене у учењу кроз 

рад у малим групама прилагођено 

условима епидемије Ковид 19 и онлајн 

настави. 

Прва недеља октобра 

и током школске 

године  

 

ОС, одељењско веће, 

 ПП служба и чланови 

тима за ИО и подршку  

 

Извршена је идентификација деце са 

тешкоћама у развоју и даровите деце – 

ПЕДАГОШКИ ПРОФИЛ, КОРЕКТИВНИ 

РАД . 

  

   

Септембар, 

октобар и током 

године  

 

 

Наставници, Стручна већа, 

одељењске старешине, 

 ПП служба, проширени 

ТИО 

Формирани су тимови за додатни рад – 

ИОП. Постојећи тим за ИО чешће је 

прошириван одељењским старешинама од 

петог до осмог разреда који имају у 

одељењима децу са тешкоћама.  

Планирани су и израђивани ИОП-и, 

стратегије и поступци прилагођавања и 

Октобар, 

новембар, 

током 

школске 

године 

 

 

Тим за ИО, подршку и 

остали чланови 

проширеног тима, 

родитељи 
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подршке наставе за децу са тешкоћама у 

развоју, у учењу, за децу из социјално 

нестимулативних средина и за даровиту 

децу. 

Сарађивано је са Центром за социјални рад 

ради проналажења најбоље подршке за 

децу из дисфункционалних породица. 

 

По потреби су формирани  мали тимови за 

пружање подршке ученицима – израде 

ИОП-а, компензаторних програма на 

допунској настави. 

 

Прати се спровођење ИОП-а, по потреби 

се врши ревидирање.  

Евалуација ИОП-а и корективног рада. 

У току полугодишта, 

на крају 

класификационих 

периода и године 

Тим за ИО и остали 

чланови проширеног тима, 

родитељи 

Извршена је анализа и разматрано је 

полагање завршног испита ученика 8. 

разреда којима је потребна додатна 

подршка 

 

Jануар, 

април, мај, јун 

Тим за ИО, ОС 8. разреда и 

предметни наставници – 

српски, 

математика,биологија, 

физика, хемија, географија 

и историја  

 

Наставници су размењивали искуства у 

прилагођавању поступака у редовној, 

онлајн  настави и ваннаставним 

активностима и помагали ученицима у 

савладавању  техника учења – мапе ума, 

критичко мишљење. 

  

  

 

Због увођења ванредног стања услед 

епидемије Ковид 19 школа је прошле 

године прешла на он-лине наставу уз 

коришћење веб алата, анализиран је 

положај ученика који раде по ИОП-у у 

овим условима 

По потреби организовање састанака са  

представницима из Школске управе: 

организован је један састанак са 

саветницима на тему превенције 

дискриминације, мотивационог 

оцењивања и унапређивања комуникације 

ученика – наставника и родитеља.  

  

 

Током полугодишта и 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током полугодишта и 

године 

 

  

 

 

 

 

  

Тим за ИО и подршку и 

остали чланови 

проширеног тима, 

Родитељи 

 

 

 

 

 

 

 

Тим за ИО, 

наставница српског језика 

Наташа Станојковић, 

представници Школске 

управе 
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Остварена је сарадња са другим стручним 

тимовима и активима у школи - Тимом за 

заштиту деце (ТЗЗ), за самовредновање, за 

међупредметне компетенције и 

вредновање квалитета рада школе, 

Стручним активима за развојно планирање 

и за развој школског програма-

хоризонтална размена. 

Континуирано се реализује сарадња са  

локалном заједницом, Мрежом за 

социјалну инклузију и ОШ „ Душан 

Дугалић“ – подстицање деце са 

елементима аутистичног спектра.  

У току 

полугодишта и 

године 

 

 

Директор, ШО, 

Савет родитеља,  

чланови тимова,   

ПП служба  

Рађено је на развијању  квалитетније 

комуникације школе и родитеља Савет 

родитеља је редовно информисан о 

активностима које се спроводе у области 

ИО. Родитељи су позивани, али ће се 

радити на још интензивнијем укључивању 

у рад Тима за ИО и подршку.  

У току полугодишта и 

године 

Сви запослени у школи, 

Савет родитеља, 

чланови тимова 

Анализиран је рад Тима за ИО за протекли 

период и дати су предлози за 

унапређивање, посебно тима за подршку 

кроз акциони развојни план. Чланови Тима 

су закључили да су ученици са тешкоћама 

и сметњама у развоју добро прихваћени у 

школској средини, због дугогодишњег 

неговања односа солидарности и помоћи 

другоме, од стране наставника.  

Потребно је интензивније укључивање 

родитеља у рад Тима за ИО.  

 

Јануар и током године  
Тим за ИО, 

ПП служба   

Информисан је Педагошки колегијум и 

Наставничко веће о садржајима и 

активностима које следе у наредном 

периоду. Планирана је припрема пробног 

завршног испита за ученике који раде по 

ИОП-у. 

 

Јануар, током 2. 

полугодишта 

Тим за ИО, проширени 

тим, 

ПП служба  

 

  

 

Од 15.03.2020. године због Епидемије 

САРС-Ковид-2 уведено је ванредно стање 

у држави, запослени и ученици су прешли 

на он - лине наставу од кућа. Ванредно 

стање је завршено 07.05.2020. године али 

су из безбедносних разлога остале на 

снази ванредне мере, а школа је и од 

почетка ове школске године радила по 

Током школске 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тим за ИО 
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посебном оперативном плану комбиноване 

онлајн наставе. Праћено је формативно и 

мотивационо оцењивање уз акценат на 

прилагођавање захтева са освртом на 

услове рада ученика који раде по ИОП-у у 

условима изолације. 

 

   

  

По ИОП – у 1 ради 9 ученика ( 1. разред -

2, 2. разред -1, 5. разред -1, 6. разред -3, 7. 

разред – 1, 8. разред – 1)  

 

По ИОП – у 2 раде 3 ученика ( 2. разред – 

1, 3. разред – 1 и 7. разред 1) 

 

Током школске 

године  

 

Тим за ИО 

 
 
 
 

4.2. Извештај о раду логопеда у оквиру Тима за  подршку  

 

Логопедске вежбе, као облик превентивно корективног рада, обављају се у оквиру Тима за подршку у 

ОШ „Иван Горан Ковачић“, са 6 ученика, једном или два пута недељно. 

 

На логопедски третман на основу мишљења ИРК, као и Тима за инклузивно образовање, укључено је 6 

ученика са поремећајима вербалне комуникације, дислексијама, дисграфијама, као секундарним 

манифестацијама језичко-фонетских структура. 

  

                                                                                                                                                            I разред – 2 

ученика          ( 1 девојчица )                                мишљење ИРК – 6 ученика                                                                                                                                                                                           

V разред – 1 ученик          ( 1 девојчица )                                ИОП 2 – 2 ученика                  

VII разред – 1 ученик       ( 1 девојчица )                                ИОП 1 – 4 ученика 

VIII разред – 2 ученика     ( 1 девојчица )                                

                                         

План и програм рада обухватао је: утврђивање говорно-језичког статуса ( логопедску дијагностику), 

припремне и директне логопедске вежбе ( корекцију говора ), израду индивидуалног програма подршке 

за ученике, саветодавно-инструктивни рад са ученицима и родитељима, саветодавно-инструктивни рад 

са наставницима и стручним сарадницима школе, праћење постигнућа ученика са посебним образовним 

потребама, 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, учешће у раду стручних органа школе. 

 

У оквиру Тима за подршку, рађена је опсервација ученика нижих разреда. 

  

У току другог полугодишта вођена је уредна администрација и документација логопедског рада која 

обухвата: дневник рада са списком и распоредом часова долажења ученика на вежбе, евиденцију 

реализоване додатне подршке, праћење развојног статуса ученика, регистровање сарадње са 

родитељима и стручним сарадницима школе, као и индивидуалне свеске о раду са сваким учеником. 
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Од 16.03.2020. године, због увођења ванредног стања у земљи, настава се одвијала на даљину. Сви 

родитељи ученика су телефонским путем обавештени о могућим начинима наставе на даљину. Избор 

активности и садржаја рада извршени су на основу способности и постигнућа сваког ученика и 

прилагођени су садржају ИОП-а по коме ученици раде. Сарадња и комуникација са родитељима 

договорена је путем мејла и вибера. 

 

Ученици су уз помоћ родитеља радили вежбе у складу са датим упутствима, а ниво реализације и 

процена урађеног вршена је путем повратних информација од стране родитеља или преко одељенских 

старешина. 

Са свим ученицима је остварена сарадња и задаци су успешно реализовани. 

 

 

У Београду,                                                                                                            Логопед: 

17.06.2021.год.                                                                                             Милена Маринковић 
 
 
 
 

4.3. Извештај тима за друштвено користан рад 

 

Током школске 2020/21. године ученици и наставници су реализовали више друштвено корисних 

активности. 
Активности 

 

Реализатори 

 

Време реализације 

 

1. Хуманитарна акција 

„Деца деци“ 

- ученици  

- учитељи  

- наставници 

- педагог школе 

током месеца септембра, 

ученицима слабијег 

материјалног стања 

подељен је школски 

прибор. 

2. Акција „Чепом до 

осмеха“  

Општина Звездара,  

- педагог  

- запослени 

- ученици 

током школске године 

3.Хуманитарни рад у 

оквиру пројекта 

Предузетништво- израда 

сапуна и повезивање са 

хуманитарним 

организацијама- 

лицитације и продаја на 

базарима у циљу 

сакупљања новчаних 

средстава за лечење 

болесне деце 

Проф. Хемије Биљана 

Тадић 

Ученици 8. Разреда, 

Педагог Кристина 

Булатовић 

Директор школе 

Током школске године 

4. Рециклажа  - наставници  

- учитељи 

током школске године 
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4.4. Извештај о сарадњи са Пријатељима деце 

 

 

Месец септембар је протекао у припремама ученика за обележавање Дечје недеље у складу са 

могућностима због епидемиолошке ситуације у нашој земљи. 

Изложба ликовних радова ученика у холу школе поводом пријема првака ''Добродошлица'' 

 

Месец октобар протекао је у обележавању Дечје недеље. 

 

ДЕЧЈА НЕДЕЉА 2020. (од 5. до 11. октобра 2020.год.)  

         ''ПОДЕЉЕНА СРЕЋА ДВА ПУТА ЈЕ ВЕЋА'' 

 

Програми у школи- Добродошлица за ђаке прваке 

Изложба ученичких радова у холу школе 

Упознавање ученика са правима и обавезама 

Спортске активности у оквиру групе 

 

У оквиру Дечје недеље на онлајн ликовном конкурсу Шта у моме срцу лежи , Марина Ћирић (3.разред) 

и Ива Бојковић (2.разред), ученице наше школе, освојиле су 3.награду. 

 

У месецу новембру  објављен је конкурс за дечју карикатуру ''Мали Пјер'' 

Дечји дан библиотеке – у сарадњи са библиотеком „ Вук Караџић“, у складу са епидемиолошким 

условима. 

 

У месецу  децембру ,због епидемиолошке ситуације, завршено је 1.полугодиште.   

Израда новогодишњих паноа у оквиру ликовне секције. 

  

 

 У  месецу јануару је  поводом Дана Светог Саве уприличена  изложба дечјих ликовних радова у холу 

школе и камерној сали. 

                                                                                              

 На такмичењу за најбољу дечију карикатуру “Мали Пјер” у марту месецу, другу награду су освојили: 

Андреа Савић (1.разред ) и Никола  Мићовић (2-5) 

Трећу награду је освојио Алекса Станојевић (1-3).      

У месецу априлу одржан је Општински ликовни конкурс ''У сусрет Ускрсу''   

на коме је Димитрије Митровић (4/4 ) освојио 2.награду.                                                                                  

За старији узраст другу награду су освојили: Нина Рашић (8/1) и  

Лена Видић (8/4). Трећу награду је освојила Мила Оџаклијевић (8/4).  

Избор дечјих ликовних радова се реализовао 26. априла 2021. године на градском такмичењу, Нина 

Рашић (8-1) освојила је прву награду. 

 

У месецу јуну извршена је анализа постигнутих резултата. 

 

                                                                                               Зорица Сандић 
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4.5. Извештај о сарадњи са Црвеним крстом  

 

Септембар – одржан састанак са волонтерима Црвеног крста и координатором наше школе, где је 

договорен почетак  пројекта « Понашање у елементарним непогодама « за ученике трећег разреда. 

Пројекат се реализује у виду радионица, које воде волонтери Црвеног крста. 

 

Октобар – одржан састанак у просторијама Црвеног крста. Договорена је акција у оквиру Дечије 

недеље, где је прикупљен школски прибор за децу којој је био потребан. Акцији се одазвао велики број 

ученика, родитеља и наставника наше школе. 

 

Током целе школске године наши ђаци су скупљали чепове и подржали акцију 

„ЧЕП У ЏЕП“. 

 

 

Чланови тима Црвеног крста: 

1. Маријана Поповић, професор разредне наставе- координатор 

2. Драгана Бајчета, професор руског језика 

3. Синиша Борковић, професор физичког васпитања 

  

                                       

 

Координатор Тима за Црвени крст 

 

Маријана Поповић 

 

4.6. 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.  

На часовима одељенске заједнице посебна пажња била је посвећена следећим темама: смернице 

са заштитним и хигијенским мерама, процедуре и активности за превенцију ширења епидемије Корона 

вируса, 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. 

Хигијенски услови су одржавани на високом нивоу редовном набавком хигијенског материјала за 

учионице и тоалете и редовним одржавањем просторија. 

Реализоване су превентивне радионице  програма „ Школа без насиља „ на часовима ОЗ и по потреби 

где је било случајева насиља. Реализоване су радионице из програма превенције дигиталног насиља.  
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1.7. Извештај Комисијe за културну и јавну делатност 

 

Извештај о раду Тима за културну и јавну делатност школе у току школске 

2020/2021. године 
У току школске 2020/2021. године Тим за културну и јавну делатност школе радио је у складу са 

ванредном ситуацијом.  
Координатор Тима за културну и јавну делатност школе 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 школе су: 
 
Светлана Коркановић, професор музичке културе 
Наташа Станић, психолог 
Кристина Булатовић, педагог 
Јована Ћираковић, психолог 
Дијана Крстић, професор цртања, сликања и вајања 
Снежана Костић Хавари, професор српског језика 
Наташа Станојковић, професор српског језика 
Симонида Радоњић, професор ликовне културе 
Радмила Павловић, библиотекар 
Драгана Бајчета, професор руског језика 
Весна Нинковић, наставник разредне наставе 
Мирјана Марковић, професор срског језика 
Јелена Танасијевић, професор разредне наставе 
Катарина Миловановић, професор разредне наставе 
Сузана Тубић, наставник разредне наставе 
Невенка Стефановић, професор ТИО 
Зоран Чучковић, наставник верске наставе 
 
 
У прилогу дајемо преглед реализованих културних и јавних манифестација у току школске 2020/2021. године. 
 

 Активности ученика млађих разреда прилагођене су тренутној епидемиолошкој ситуацији. Они 

су у току школске године учествовали у онлајн активностима, конкурсима и такмичењима. 

 У  сарадњи са библиотекарком Радмилом Павловић сви прваци су учлањени у библиотеку „Вук 

Караџић“. 

 Због тренутне епидемиолишке ситуације у току школске године нису реализовани наступи хора и 

такмичења (ДЕМУС) ученика у оквиру наставе музичке културе. 

 

 

 Конкурси и такмичења 

 Школски лист „Кораци“ (бројеви 35 и 36) учествује на Конкурсу за најбоље часописе Друштва за 

српски језик и књижевност (републички ниво). 

Новембар: на Ђачка песничка сусретања послато је 5 песама ученика 8. разреда 

наставнице Снежане Костић Хавари, и то „Побуна због стреле “ Уроша Танасковића, 8/2, „Песма 

без поенте“ и „Ти и ја“ Марије Штиглић, 8/4, „Сањари“ и „Неописиве ствари“ Александре 

Васовић, 8/2. 

 Награђени учесници књижевног такмичења „Читам, па шта“ за 2019/2020. годину 
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(Јован Радосављевић, 6/2, Маша Миловановић, 6/4, Лука Топаловић, 8/2 и Ана Николић) 

преузели су поклоне и дипломе 19.11.2020. у Библиотеци „Петар Кочић“ на Врачару. На 

књижевном такмичењу „Читам, па шта“ учествоваћемо и у овој школској години. 

 Децембар: на општинску завршницу „Ђачких песничких сусретања“ (09.12.2020) 

пласирала се Марија Штиглић, 8/4, са песмом „Песма без поенте“, наставница СнежанаКостић 

Хавари и освојила 2. место 

Ликовни конкурс „Форма идеале,” учествовали ученици првог разреда 

 

 Октобар  

Учешће на ликовном конкурсу „Климатске промене у боји,” у оквиру пројекта ЕкоКон - Сва лица 

климатских промена, у организацији „Еко генеза“ у партнерству са удружењем „Дете – 

заштитник” 

Проф. ликовне културе Симонида Радоњић 

  

 Новембар 

Учешће на Међународном дечјем ликовном конкурсу на тему „Флора и фауна - извор живота и 

лепоте 2020.“ 

Проф. ликовне културе Симонида Радоњић 

 Новембар: на Ђачка песничка сусретања послато је 5 песама ученика 8. разреда 

наставнице Снежане Костић Хавари, и то „Побуна због стреле “ Уроша Танасковића, 8/2 „Песма 

без поенте“ и „Ти и ја“ Марије Штиглић, 8/4, „Сањари“ и „Неописиве ствари“ Александре 

Васовић, 8/2. 

Награђени учесници књижевног такмичења „Читам, па шта“ за 2019/2020. годину (Јован 

Радосављевић, 6/2, Маша Миловановић, 6/4, Лука Топаловић, 8/2 и Ана Николић) преузели су 

поклоне и дипломе 19.11.2020. у Библиотеци „Петар Кочић“ на Врачару. На књижевном 

такмичењу „Читам, па шта“ учествоваћемо и у овој школској години.  

 Активности ученика млађих разреда прилагођене су тренутној епидемиолошкој ситуацији. Они су 
учествовали у онлајн активностима, конкурсима и такмичењима. Ђачка песничка сусретања – На 
школским сусретима учествовали ученици млађих разреда – Ученици II1, II2 и IV3  учествовали на 
општинском такмичењу са пет песама. На општинском такмичењу ученица IV3 Нина Губеринић освојила је 
2. награду. 

 

 Децембар 

На општинску завршницу „Ђачких песничких сусретања“ (09.12.2020) 

пласирала се Марија Штиглић, 8/4, са песмом „Песма без поенте“, наставница Снежана Костић 

Хавари и освојила 2. место 

 

Ликовни конкурс „Мој град – Моја општина“– учествовали ученици IV3 и 

IV5 одељења 

Ликовни конкурс „Моја зграда је срце Београда,” учествовали ученици 

4. разреда 

 

Новогодишњи конкурс „Типуј на знање, здравље је у игри“ –  учествовали 

ученици IV3 одељења. 

 

10.12.2020. са ученицима који похађају наставу грађанског путем Google учионице обележен 

“Међународни дан људских права“. 

Проф. грађанског васпитања Драгана Бајчета 
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Учешће на ликовном конкурсу „Домовина се брани лепотом и знањем“ у организацији Дечјег 

културног центра Београд, у сарадњи са Канцеларијом за Косово и Метохију 

Проф. ликовне културе Симонида Радоњић  

 Јануар 

Реализован ликовно-литерарни конкурс на тему „ Свети Сава у песми и причи“. Кратак видео 

снимак ученичких рецитација постављен је на сајт школе, а ликовни радови су били изложени у 

холу школе 

Учествовали смо на ликовном конкурсу за најбољу карикатуру „Мали Пјер“. Ученик Никола 

Мићовић II5 освојио другу награду на општинском конкурсу за дечју карикатуру ,, Мали Пјер". 

Ликовни - литерарни конкурс на теме  „Моја школа“ и „Пролеће“ поводом Дана школе. 

Учествовали су ученици млађих разреда. Део радова је био изложен у холу школе,а део на сајту 

школе 

 Учествовали смо на ликовном  конкурсу „ У сусрет Ускрсу“. Ученик Димитрије Митровић IV4  

освојио је 2. награду. 

Учествовали смо на ликовном конкурсу „ Ускрс“ у организацији бибиотеке града Београда. 

 

 

 Март 

Учешће на међународном ликовном конкурсу „Богатство различитости“ у организацији основне 

школе „Матија Губец“ из Таванкута. 

Проф. ликовне културе Симонида Радоњић 

 Април  

Учешће на 27. ликовном конкурсу на тему „У сусрет Ускрсу“, у организацији општине   Звездара 

и „Пријатељи деце Звездаре“;  

Освојено 2. место на општинском такмичењу: Нина Рашић VIII1 и Лена Видић VIII4; 3. место: 

Мила Оџаклијевић VIII4.  

На градском такмичењу ученица Нина Рашић VIII1 је освојила 1. место. 

Учешће на ликовном конкурсу „23. Васкршње дечје чаролије“. Оснивач и реализатор ове 

манифестације је организација „Деца Палилуле“, а суорганизатори су Црква Светог Марка и 

Музеј града Београда  

Учешће на ликовном конкурсу „Крв живот значи“ у организацији Црвеног крста Србије. 

Учешће на 27. ликовном конкурсу за дечју карикатуру „Мали Пјер“ у организацији „Пријатељи 

деце Звездаре“. 

Проф. ликовне културе Симонида Радоњић 

 Ученици млађих разреда учествовали на ликовном  конкурсу „ У сусрет Ускрсу“. Ученик 

Димитрије Митровић  IV4 освојио је 2. награду. 

Ученици млађих разреда учествовали на ликовном конкурсу „ Ускрс“ у организацији Бибиотеке 

града Београда. 

 Мај 

Учешће на 29. Републичком ликовном конкурсу “Светосавље и наше доба“ у организацији 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Центра за ликовно 

васпитање деце и омладине Војводине. 

Проф. ликовне културе Симонида Радоњић 

  

Пројектна настава, јавни и огледни часови 

 Септембар: наставница Драгана Цукић је реализовала часове за 5. разред на РТС-у. 

 Децембар 

Ученици 2. разреда реализовали су три теме пројектне наставе:  
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„Правила лака за ђака другака”, „ Бирам да будем здрав“ и „ Празници у слици и 

причи.” 

Ученици 3. разреда реализовали су четири теме пројектне наставе:  

„Игра, извор дечје радости,” „ Наш град – туристички водич и макета нашег насеља,” „Птице 

селице и станарице“ и „Новогодишња чаролија.” 

Ученици IV4 и IV5 су учествовали на међународном пројекту & quot; АГОРА & quot.  

 

 У току другог полугодишта ученици 2. разреда реализовали су седам тема  пројектне наставе :   
 
„Правила лака за ђака другака“; 
„ Бирам да будем здрав“;   
„ Празници у слици и причи“; 
„Свети  Сава у песми и причи“; 

            „Од старога ново –Рециклажа“; 
„Одељењска  енциклопедија за децу“; 
“Наше луткарско позориште“. 
 

 У току другог полугодишта ученици 3. разреда реализовали су седам тема пројектне наставе: 
 
„Игра, извор дечје радости“; 
„ Наш град – туристички водич и макета нашег насеља“; 
„Птице селице и станарице“;  
„Новогодишња чаролија“; 
„Медоносна башта“; 
„ Књиге су увек у моди – Наша збирка бајки“;  
„Не постоји резервна планета“. 
 

 Радионице и значајни датуми 
 Септембар 

26.09.2020. са ученицима је обележен Европски дан језика 

Проф. енглеског језика Оља Томић 

 ДЕЧЈА НЕДЕЉА, прва недеља октобра 2020. године – у оквиру одељења одржане су ликовне 

радионице на тему „Шта у мом срцу лежи“. 

Радови ученика су послати на конкурс, ученице Ива Бојковић II1 и Марина Ћирић III3. освојиле 

су 3.награду на општинском нивоу. 

 

 Током првог полугодишта у 4. разреду реализоване су радионице у оквиру 

пилот пројекта едукације о филантропији, које МПНТР подржава, на основу 

акционог плана Савета за филантропију председника Владе Републике 

Србије, а чији је носилац Фондација Ана и Владе Дивац, испред Коалиције за 

Доброчинство. 

 Дан школе обележен ликовним радионицама на којима су ученици правили маске 

 

Изложбе 

 
 Август: направљен је распоред и изглед паноа, слика, дечјих радова и урамљених 

хамера, као и изложба „Корака“ у кабинетима бр. 46 и 47. 

Наставници српског језика 

 Јануар 
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Украшавање хола школе и изложба ликовних радова ученика на тему „Свети Сава“. 

Фебруар 

Изложба ликовних радова ученика осмог разреда у холу школе на тему „Апстракција“. 

 Март 

Изложба ликовних радова ученика шестог разреда у холу школе на тему „Изражајна својства 

боја“.  

Изложба ликовних радова ученика свих разреда у холу школе на тему „Карикатура“. 

 Април 

Изложба ликовних радова ученика петог разреда у холу школе на тему „Изражајна својства 

линије“. 

Изложба ликовних радова ученика свих разреда у холу школе на тему „Ускрс“. 

Изложба ликовних радова ученика петог разреда у холу школе на тему „Изражајна својства 

линије“. 

Изложба ликовних радова ученика свих разреда у холу школе на тему „Ускрс“. 

 Мај 

Изложба ликовних радова ученика осмог разреда у холу школе на тему „Одевање и мода“. 

 Јуни 

Изложба ликовних радова ученика петог разреда у холу школе на тему „Здрава храна-нездрава 

храна“. 

 
ИЗВЕШТАЈ 

Стручног већа наставница српског језика и књижевности 

За руководиоца Стручног већа наставница српског језика и књижевности у школској 2020/2021. 

г. изабрана је Наташа Станојковић. Чланови Стручног већа наставница српског језика и књижевности су 

Мирјана Марковић, Снежана Костић Хавари, Драгана Цукић и Наташа Станојковић, наставнице српског 

језика. У школској 2020/2021. г. планирано је 13, а одржано је 14 састанака. Реализоване су све 

планиране активности Стручног већа у складу са епидемиолошком ситуацијом, препорукама МП, 

закључцима ПК и НВ, а настава је прилагођена новонасталој ситацији, модернизована и „пресељена“ у 

дигитално окружење. 

Планиране активности према годишњем плану рада: 

 набавка наставних средстава, учила и потрошног материјала, опремљеност кабинета и 

школске библиотеке стручном литературом и часописима 

 годишњи план рада, образовни стандарди и исходи оријентисани ка учењу и пројектна 

настава 

 тематско планирање, ваннаставне активности и укључивање деце у живот и рад школе 

 план професионалног усавршавања 

 организовање допунске наставе, припремне и и додатне наставе 

 планирање писмених и контролних задатака 

 сарадња са Стручним већем учитеља; иницијални тест за ученике 5. разреда и анализа теста 

 израда ИОП-а за даровите ученике и ученике са потешкоћама у развоју 

 оцењивање ученика у складу са образовним стандардима, 

 размена искустава и проблеми у реализацији наставних садржаја 

 реализација наставног плана и програма 

 оптерећеност ученика наставним програмом 

 сарадња са Стручним већима, библиотекарком, педагошкињом и психолошкињом 

 припрама два броја школског листа 

 Републички семинар на Филолошком факултету 
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 праћење и подстицање ђачког аматерског стваралаштва 

 анализа остварених резултата на такмичењима 

 анализа пробног теста за завршни испит; анализа теста за завршни испит и постигнућа на 

завршном испиту 

 реализација часова редовне, допунске, додатне и припремне наставе и слободних 

активности 

 анализа успеха ученика и евалуација ИОП-а 

 израда Школског програма 

 подела часова редовне наставе и задужења у оквиру Већа 

 анализа рада Стручног већа 

Реализоване активности: 

Републичком зимском семинару (62) у трајању од три дана 29, 30. и 31.01.2021. г. (24 бода) под 

радним називом „Новине у настави српског језика и књижевности“ (од нових садржаја до нових начина 

на који се настава може изводити) присуствовала је онлајн, путем платформе „Научи ме“ (зум и гугл 

мит), Наташа Станојковић. Пленарна излагања тицала су се места романа у систему српске 

књижевности, приповедака Драгише Васића, значења глаголских времена, паронимије и хипонимије у 

наставној теорији и пракси... Веома запажено било је и гостовање списатељице Весне Алексић. Радило 

се и у секцијама, тако да је могло да се присуствује раду свих секција (снимљене су, као и пленарна 

предавања). Посебно су биле корисне секције о мотиву страха у Андрићевим делима и о дигиталним 

алатима и интеракивности у настави на даљину. Наташа Станојковић поделила је садржаје и искуства са 

чланицама већа. 

Прво полугодиште: 

На основу дописа Министарства просвете у вези са организацијом рада у школској 2010/2021.г., 

за платформу за учење на даљину изабрана је Гугл учионица и комбиновани модел похађања наставе. 

Годишњи планови рада су урађени на основу планова ЗУОВ-а и усвојени, редослед наставних јединица 

пратиће РТС Планету. 

Иницијални тест за ученике 5. разреда је рађен онлајн. Ученици су успешно решавали задатке на 

свим нивоима постигнућа јер добро познају појмове који се тичу градива. Већина ученика је одлично 

савладала градиво млађих разреда. 

Наставница Драгана Цукић је у септембру реализовала часове за 5. разред на РТС-у. Наставнице 

су прошле обуку за гугл учионицу у школи 24.08.2020.г. Наставница Наташа Станојковић направила је 

за сајт школе Дигиталну библиотеку лектире за ученике од 5. до 8. разреда у сарадњи са наставником 

Зораном Чучковићем. 

На Ђачка песничка сусретања послато је 5 песама ученика 8. разреда наставнице Снежане Костић 

Хавари, и то „Побуна због стреле “ Уроша Танасковића, 8/2, „Песма без поенте“ и „Ти и ја“ Марије 

Штиглић, 8/4, „Сањари“ и „Неописиве ствари“ Александре Васовић, 8/2. 

Часопис „Кораци“ (бројеви 35 и 36, уреднице Наташа Станојковић и Снежана Костић Хавари) 

послат је на Конкурс Друштва за најбоље часописе. 

На општинску завршницу „Ђачких песничких сусретања“ (09.12.2020) пласирала се Марија 

Штиглић, 8/4, са песмом „Песма без поенте“, наставница Снежана Костић Хавари и освојила 2. место. 

Награђени учесници књижевног такмичења „Читам, па шта“ за 2019/2020. годину (Јован 

Радосављевић, 6/2, Маша Миловановић, 6/4, Лука Топаловић, 8/2 и Ана Николић) преузели су поклоне и 

дипломе 19.11.2020. у Библиотеци „Петар Кочић“ на Врачару. 

Школски лист број 37 уредиле су Мирјана Марковић и Драгана Цукић. 

Настава је у првом полугодишту, и у реалној, и у дигиталној учионици била нестандардна – 

коришћени су различити алати и технике како би се у новонасталим околностима настава изводила, а 

ученици напредовали и усвајали знања. Све чланице Већа прошле су семинар (и урадиле завршни рад) 

„Дигитална учионица / дигитално компетентан наставник - увођење електронских уџбеника и 
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дигиталних образовних материјала“ (19.5 сати); затим обуку у школи за рад у гугл учионици (24.08) и 

гугл мит-у (4.12); наставница Драгана Цукић похађала је 2.12.2020. вебинар „Типови интеракција - 

наставник као медијатор комуникације“. 

Друго полугодиште: 

Друштво за српски језик и књижевност додељује републичке награде најбољим 

основношколским листовима и часописима. На Конкурс Друштва за школску 2019/2020. годину послати 

су 35. и 36. број нашег листа. ИГК „Кораци“ и наставнице уреднице Снежана Костић Хавари и Наташа 

Станојковић освојили су 2. републичку награду на овом такмичењу. Награда је наставницама 

уредницама додељена у просторијама Друштва. 

Школско такмичење из књижевности „Књижевна олимпијада“ је одржано у понедељак, 

1.03.2021.г у 13:15, а Школско такмичење из српског језика и језичке културе истог дана у 12:30. Због 

епидемиолошке ситуације Душтво за српски језик одлучило је да се такмичења одрже само за ученике 

8. разреда и да се вреднује проходност и успех ученика из прошле школске године. Такмичење 

рецитатора није одржано – једногласна одлука наставника подружнице Звездара. 

Састанак представника родитеља (Марија Булић и Гордана Ђоковић), представника ученика 

(Матија Булић и Мина Ђоковић) и представника наставница српског језика (Снежана Костић Хавари, 

Мирјана Марковић, Драгана Цукић и Наташа Станојковић) одржан је путем смс порука, вибер 

апликације и мејлова (15.03-25.03.2021). Тема састанка био је предлог и избор уџбеника за школску 

2021/2022. за осми разред за предмет Српски језик и књижевност. Након увида у одобрене уџбеничке 

комплете (преко интернета), поштујући стандарде вредновања квалитета уџбеника (чија је сврха да се 

обезбеди квалитет уџбеника и тиме допринесе остваривању принципа, циљева и општих исхода 

образовања и васпитања), чланице актива наставница српског језика, прадставници родитеља и ученика 

изабрали су уџбенички комплет „Klett“ за школску 2021/2022. за осми разред за предмет Српски језик и 

књижевност. Такође, потврђен је ранији избор уџбеника за 5, 6. и 7. разред за школску 2021/2022. 

годину Издавачке куће „Klett“. 

Програм „Читам, па шта“ осмишљен је као акција чији је циљ промовисање читања и развијање 

критичко-уметничког односа према књизи. Пројекат организује Библиотека града Београда. У акцију 

„Читам, па шта“ били су укључени ученици од 2. до 8. разреда основних школа. Требало је да прочитају 

три књиге намењене школском такмичењу и да наставнику поднесу сва три литерарна приказа. У марту 

су наставнице Снежана Костић Хавари и Наташа Станојковић разматрале писане радове везане за 

одређено дело оних ученика који су свој приказ урадили „савршено“. Пошто свака основна школа има 

право на 10 радова, за све ученике заједно, из наше школе послати су радови Уроша Танасковића, 8/2, 

Александре Васовић, 8/2 и Маше Миловановић, 6/4 (укупно 9 радова). На општински и градски ниво 

такмичења пласиро се Урош Танасковић, 8/2 и писао приказ у мају за финални круг такмичења. 

Жири је одлучио да награде књижевног такмичења „Читам, па шта“ за школску 2020/2021. 

годину распореди на следећи начин: 1. награда: Урош Танасковић, 8/2. Дипломе и поклони и захвалнице 

су додељени свим учесницима 2.6.2021. у Библиотеци града Београда у 11 сати, а организовано је и 

дружење са Јасминком Петровић.Све радове могуће је прочитати на сајту www.citampasta.rs, а 

награђени приказ и остали прикази објављени су у „Корацима“ број 38. 

Пробни тест за завршни испит из српског језика радило је 113 ученика 8. разреда у суботу, 

10.04.2021. године. Просечан број поена одељења 8/1 јесте 13.21; одељења 8/2 11.51, одељења 8/3 14.10 

и одељења 8/4 12.75. Постигнути резултати су у складу са оценама на полугодишту. Просечан број 

поена на пробном завршном испиту је 12.89. 

Наташа Станојковић и Снежана Костић Хавари помогле су библиотекарки Радмили Павловић у 

избору књига за одличне ученике, носиоце дипломе „Вук Караџић“ и ученика генерације. 

Кораке“ број 38. уређивале су наставнице Драгана Цукић и Мирјана Марковић. И у овом броју 

који је изашао 28. јуна, као и у 37. броју, рубрике и текстови међусобно су повезани тематским 

планирањем и актуелном темом наставе на даљину због пандемије коронавируса. 
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Школски програм за 8. разред урадила је наставница Мирјана Марковић и предала у 

електронском облику педагошкињи Кристини Булатовић. За остале разреде (5, 6. и 7) програм остаје 

исти, а годишњи планови биће израђени и предати у августу. Критеријуме оцењивања за 8. разред 

урадила је наставница Снежана Костић Хавари и предала у електронском облику. Приликом израде 

критеријума оцењивања Стручно веће наставница српског језика придржава се Правилника о 

оцењивању, Исхода и Стандарда за српски језик. За остале разреде (5, 6. и 7) критеријуми ће бити 

предати у августу са годишњим плановима. 

Наставница Драгана Цукић похађала је Програм ,,Школе за 21. век”. Циљ овог Програма је да 

подржи развој способности критичког мишљења и вештина решавања проблема и програмирања у току 

редовних и ваннаставних школских активности. У сврху промоције вештина програмирања као кључних 

вештина за 21. век планирано је иницирање оснивања секција или клубова за програмирање уз 

коришћење микробит уређаја. 

Сарадња са осталим Стручним већима је стална, у оквиру тематског планирања, пројектне 

наставе, израде индивидуалних образовних планова у оквиру програма инклузије и у реализацији рада 

секција. Са Стручним већима водило се рачуна о оптерећености ученика, распореду контролних и 

писмених задатака, размењивала су се искуства и планирали садржаји. У раду Тима за инклузију 

активно учествују Наташа Станојковић и Снежана Костић Хавари, а састанцима Педагошког колегијума 

редовно је присуствовала Наташа Станојковић и о томе обавештавала чланове већа. Стручно веће 

континуирано је сарађивало и са педагошкињом, психолошкињом и директором школе. 

На крају школске године сви ученици имају позитиван успех. Позитивном успеху свих ученика 

свакако је допринела и индивидуализована настава, настава оријентисана ка исходима учења, као и 

инклузивни приступ настави, а посебно подршка која је ученицима пружана за време извођења наставе 

на даљину. Предложене су и усвојене мере о наставку пружања подршке деци која су обухваћена 

програмом. Евалуације ИОП-а и белешке о напредовању су урађене и предате. 

Разлози одступања од плана: 

Све планиране активности Стручног већа наставника српског језика предвиђене планом 

Стручног већа су реализоване. Извештаји о месечном раду и активностима у оквиру Стручног већа 

редовно су достављани педагошкињи и налазе се и у Ес дневнику. 

Најважнији закључци већа у школској 2020/2021. години: 

Повећање мотивисаности ученика за напредовање и самосталност у раду постиже се 

нестандардним часовима, добром комуникацијом, давањем прецизних упутстава за рад, али и радом на 

развијању радних навика ученика; инсистирањем на редовном похађању допунске наставе и 

повезивањем градива са свакодневним животом. Наставнице се придржавају образовних стандарда и 

исхода и прилагођавају наставу потребама ученика. Критеријуми у оцењивању су усаглашени. 

Приликом свих врста оцењивања Стручно веће се придржава Правилника о оцењивању и Стандарда и 

Исхода за српски језик. Тростепена настава, индивидуализација наставних средстава и времена, 

различити облици прилагођавања, модерна наставна средства... неки су од начина да се ученици 

растерете, а да се постигне висок степен остварености Стандарда. Посебна пажња посвећивала се 

ученицима са тешкоћама у учењу, али и надареним ученицима. 

Сваки час одржан онлајн јесте и нестандарни – огледни час. Настава је, и у реалној, и у 

дигиталној учионици била нестандардна – коришћени су различити алати и технике како би се у 

новонасталим околностима настава изводила, а ученици напредовали и усвајали знања. Унапређивање 

образовно – васпитног рада обављало се континуирано током школске године. 

Стручно веће наставница српског језика анализирало је остварене резултате на такмичењима. 

Ученици су се током школске године такмичили из области: Ђачки песнички сусрети, књижевност, 

језик и језичка култура, пројекат „Читам, па шта“ и најбољи часопис. Због епидемије вируса корона 

такмичења су организована само за ученике 8. разреда. Часопис „Кораци“ учествовао је на Конкурсу 
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Друштва за српски језик и књижевност. Стручно веће наставника српског језика настојаће да и следеће 

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

Име и презиме 
Општинско 

такмичење 

Окружно 

такмичење 

Републичко / 

међународно 

такмичење 

такмичење 

Димитрије Миљковић, 8/1 1.место 3.место 3.место 

Књижевна 

олимпијада 

Урош Танасковић, 8/2 1.место 2.место 3.место 

Јована Илић, 8/4 2.место 3.место  учешће 

Лука Топаловић, 8/2 1.место учешће / 

Марко Макаревић, 8/1 1.место учешће / 

Димитрије Миљковић, 8/1 3.место 2.место учешће 

Српски језик и 

језичка култура 

Урош Танасковић, 8/2 3.место 2.место учешће 

Јана Живковић, 8/3 3.место 2.место учешће 

Ники Николић, 8/3 3.место 2.место учешће 

Дуња Ћујић, 8/2 3.место 3.место / 

Јована Илић, 8/4 3.место /  / 

Урош Танасковић, 8/2 / 1.место / „Читам, па шта“ 

Марија Штиглић, 8/4 2.место / / 
Ђачки песнички 

сусрети 

„Kораци“ / / 2.место 

Републички 

конкурс за 

најбољи 

часопис 

Број диплома: I II III I II III I II III 24 

Часове припремне наставе за завршни испит држале су наставнице Снежана Костић Хавари и 

Наташа Станојковић током школске године и од 9.6.2021.г. па све до самог испита. Анализа завршног 

теста биће потпунија када од Завода стигну графикони постигнућа по областима и нивоима. Број 

постигнутих бодова је у складу са закључним оценама. Просечан број бодова на завршном испиту је 

10.61. 

Због епидемије вируса корона настава је извођена по комбинованом моделу, а у два наврата 

(децембар, март и април) и на даљину путем гугл мита. Часови редовне наставе реализовани су уз 

минимална одступања. Часови допунске, додатне и припремне наставе и слободних активности 

премашили су број у односу на задужење наставника, о чему говоре резултати и продукти рада. 

Предлози за унапређење рада Већа: 

Да би се унапредио рад Већа, треба водити рачуна о оптерећености наставника. Стручно веће 

наставница српског језика, због специфичности предмета, реализује највећи број активности у школи. 

Како би се постигао висок степен остварености исхода и стандарда, потребно је урадити равномернију 

поделу задужења. 

На који начин је Стручно веће сарађивало? 

Чланови Већа међусобно су сарађивали и консултовали се о свим питањима која се тичу 

унапређења образовно-васпитног рада и постигнућа ученика. Временска динамика састанака пратила је 

план рада Већа и динамику одржавања Наставничких већа и Педагошких колегијума. Поред одржаних 

14 састанака, наставнице су се свакодневно консултовале око појединих тема и активности. 

Предлози за унапређење рада школе: 

До унапређења рада школе довешће доследно поштовање одлука Педагошког колегијума и 

реализација задатака и активности предвиђених Акционим планом. 

Стручно веће наставница српског језика oценило је области квалитета рада школе на следећи 

начин: програмирање, планирање и извештавање – оцена 3.25; настава и учење – оцена 3.75; образовна 
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постигнућа ученика – оцена 3.50; подршка ученицима – оцена 3.50; етос – оцена 3.00; организација рада 

школе, управљање људским и материјалним ресурсима – оцена 3.00. У наредном периоду, посебну 

пажњу треба посветити областима етос и организација рада школе, управљање људским и материјалним 

ресурсима. Кључни стандарди које треба унапредити јесу: 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.1, 

5.4.3; 6.1.5, 6.2.6. и 6.5.1. 

Предлажемо да се у Развојни план рада установе укључе стандарди: 

5.1.2. За дискриминаторско понашање у школи доследно се примењуjу мере и санкциjе. Са 

правилницима и протоколима посебно треба упознати родитеље како би дошло до боље сарадње и 

уважавања наставника, пошто наставници трпе дискриминаторско понашање; носиоци активности били 

би Савет родитеља, управа школе и одељењске старешине; 

5.2.2. У школи се примењуjе интерни систем награђивања ученика и запослених за постигнуте 

резултате. Оформити комисију која ће да изради критеријуме награђивања; носилац активности била би 

комисија коју би предложило / изгласало Наставничко веће; 

5.4.3. У школи се подржаваjу инициjативе и педагошкa аутономиjа наставника и стручних 

сарадника. Уважити предлоге и иницијативе које дају стручна већа; поштовати педагошку аутономију 

наставника; иницијатива за смањењем папирологије није подржана, већ је, напротив, администрација 

вишеструко повећана; носиоци активности били би управа школе и педагошки колегијум; 

6.1.5. Директор користи различите механизме за мотивисање запослених. Овај би се стандард 

аутоматску унапредио унапређењем три претходно наведена стандарда. 

6.5.1. Директор обезбеђуjе оптимално коришћење материjално-техничких ресурса. 

Наставни материјал, дидактичка средства и стручна литература која недостаје: 

Збирке за завршни испит и збирке са задацима за припрему ученика за такмичења су набављене, 

а планирана је и претплата на стручни часопис „Школски час“. Набавка наставних средстава, учила и 

потрошног материјала, опремљеност кабинета и школске библиотеке стручном литературом и 

часописима биће анализирана и у августу месецу. Потребно је да свака наставница има све уџбеничке 

јединице за све разреде (по 2 примерка), као и додатни образовни и наставни материјал (дигитални 

уџбеник, наставни листови, припреме и приручници). Направљен је и списак лектире коју треба купити 

за школску библиотеку и прослеђен библиотекарки, директору и педагошкињи. Уколико се настави са 

реализацијом наставе на даљину, биће потребна и набавка рачунара (у кабинетима недостају камере и 

звучници). 

   руководилац Стручног већа наставника српског језика 

Закључак 

 
Рад чланова Тима за културну и јавну делатност школе и културне манифестације прилагођени 

су епидемиолошкој ситуацији. Наведени културни и образовни садржаји су успешно 

реализовани. 
 

 

 

Светлана Коркановић и Свјетлана Ненадић, 

руководиоци Тима за културну и јавну делатност школе 
 

 

 

4.8. Извештај о реализацији програма социјалне заштите ученика  
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Програм социјалне заштите подразумева пружање помоћи и оснаживање ученика за самосталан и 

продуктиван живот и регулисање питања социјалне искључености. Овим програмом се жели заштитити 

право сваког ученика на квалитетан живот и рад у школи и оспособити га за самостално и несметано 

укључивање у васпитно-образовни процес.  

Програм социјалне заштите реализован је путем обезбеђивања доступности услуга и права на 

социјалну заштиту свих ученика, пружања помоћи свим ученицима у превазилажењу социјалних и 

животних тешкоћа и рада на спречавању злостављања ученика и отклањању последица.  

Програм социјалне заштите се остваривао путем часова одељенске заједнице, као и на часовима 

Грађанског васпитања и у оквиру пројекта „Предузетништво“ донирањем производа у хуманитарним 

онлајн акцијама за помоћ угроженој деци. Такође, настојали смо да укључимо родитеље 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 сарађивала са специјализованим стручним 

установама, специфично са Центром за социјални рад, најчешће поводом изостајања ученика из школе и 

дисфункционалних породичних односа.  

Праћено је формативно и мотивационо оцењивање уз акценат на прилагођавање захтева са освртом на 

услове рада ученика који раде по ИОП-у у условима изолације. Сарађивано је превентивно са 

представницима школске управе на проблемима заштите од насиља и дискриминације. 

 

  

 

4. 9. Извештај о реализацији програма заштите животне средине  

 

 Садржаји овог програма су реализовани кроз различите врсте активности током часова редовне 

наставе,изборне наставе, секција,чувара природе, ученичких организација,за време продуженог боравка 

и хуманитарних акција.У другом полугодишту активности су се организовале мејлом и on line. 

 

Врста  планираних 

активности 

Реализатор Реализовано 

Правилно понашање током 

пандемије вирусом CoV19 

одељењске старешине , 

директор и ПП служба 

 

I полугодиште 

Праћење утицаја човека на 

животну 

средину(загађивање) 

Александра Јанковић Радић 

Снежана Илијев 

Јелена Поповић 

Током целог првог 

полугодишта  школске 

године у седмом и  осмом 

разреду на редовној настави 

и на часовима чувара 

природе у шестом разреду. 

 

Светски дан заштите 

исхране 

Александра Јанковић Радић 

Снежана Илијев 

 

Октобар 2020. 

( Дан обележавања 16.10.)- 

израда паноа( у кабинету за 

биологију) 7. и 5. разред  

Учешће на ликовном 

конкурсу „Климатске 

Симонида Радоњић 

 

октобар 20120. 
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промене у боји“, у оквиру 

пројекта ЕкоКон - Сва лица 

климатских промена, у 

организацији „Еко генеза“ 

Учешће на Међународном 

дечјем ликовном конкурсу 

на тему „Флора и фауна - 

извор живота и лепоте 

2020.“  

Симонида Радоњић 

 

новембар 2020. 

Утицај хране на здравље 

(воћни дан) 

Александра Јанковић Радић 

Учитељице 1-4 разреда 

 

 

новембар 2020. 

 

Рециклажа секундарних 

сировина (папир, пластика) 

Александра Јанковић Радић 

Снежана Илијев 

 Јелена Поповић 

Током године 

Правилно понашање током 

пандемије вирусом CoV19 

Ос  Током године 

 

Најлепши радови ( цртежи, састави и песме) предати су за школски часопис ИГК Кораци.                                                                          

 

 

                                                                                          
 
 

4.10. 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. 

Крајем септембра смо организовали школско првенство у малом фудбалу. Након тога смо наступили на 

општинском такмичењу у малом фудбалу где смо такође постигли значајне резултате. 

Крајем октобра смо организовали школско првенство у кошарци.  Након тога смо наступили на 

општинском такмичењу у кошарци где смо такође постигли значајне резултате. 

Крајем новембра 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 школе девојчица, репрезентација школе дечаци и  

репрезентација наставника којa je и освојила турнир. Tурнир одржан пету годину за редом. 

Актив наставника физичког васпитања 

Синиша Борковић 

Сања Милојевић 

Марија Живановић 
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4. 11. 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, затим о хигијени зуба, животињском свету., одности с јавношћу- 

грађење имиџа... Родитељи се укључују и у реализацију програма професионалне оријентације кроз 

могућност представљања својих занимања деци и реалне сусрете.  

  

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. Појачана сарадња је била 

са родитељима ученика који наставу прате од куће,  

Сарадња са породицом се континуирано остварује са циљем унапређивања квалитета образовања и 

васпитања као и обезбеђивања свеобухватности  и трајности васпитно – образовних утицаја. 

Праћено је формативно оцењивање уз акценат на прилагођавање захтева са освртом на услове рада 

ученика који раде по ИОП-у у условима изолације. 

 

 

 
 

4.12. 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 активности, 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“.  
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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 

 У децембру је реализована акција „Један пакетић, пуно љубави“. 

 Током целе школске године траје акција “Чеп у џеп“. 
 

Сарадња са Пријатељима деце, Општина Звездара: 

Програми у школи- Добродошлица за ђаке прваке 

Изложба ученичких радова у холу школе 

Упознавање ученика са правима и обавезама 

Спортске активности у оквиру групе 

 

У оквиру Дечје недеље на онлајн ликовном конкурсу Шта у моме срцу лежи , Марина Ћирић (3.разред) 

и Ива Бојковић (2.разред), ученице наше школе, освојиле су 3.награду. 

 

 

У месецу новембру  објављен је конкурс за дечју карикатуру ''Мали Пјер'' 

Дечји дан библиотеке – у сарадњи са библиотеком „ Вук Караџић“, у складу са епидемиолошким 

условима. 

 

У месецу  децембру ,због епидемиолошке ситуације, завршено је 1.полугодиште.   

Израда новогодишњих паноа у оквиру ликовне секције. 
 
 

4.13. Извештај о реализацији програма васпитног рада  

 

Осим образовне функције коју има, школа остварује 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 2017/18.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.  

Анализом извештаја о раду наставника, као и извештаја стручних актива по предметима, 

закључујемо да су наставници посебну пажњу посветили бољој социјализацији ученика, као и њиховом 

психофизичком и моралном развоју и усвајању и развојијању људских вредности на часовима 

одељенских заједница.  

Неке од тема које су обрађиване на часовима одељенске заједнице су:  

Превенција – Корона вирус 

 Најчешћи конфликти и како их решавати, 

 Кодекс понашања, 

 Развијање вештина конструктивног решавања проблема,  
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 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, 

 Униформе- за и против 

 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. 

 
 

4. 14.  Извештај о раду Ученичког парламента током школске 2020/21. године 

 
Први  састанак:   6.10. 2020. 

Други састанак:   26.11.2020. 

Трећи састанак:     9.2.2021.  

Четврти састанак: 25.5.2021. 

Састанци ученичког парламента су се одржавали непосредно у школи током школске 2020/21.године. 

Није било одступања од плана и заседања, осим што су епидемиолошка ситуација као и лоши временски 

услови у другом полугодишту спречили планиране активности које су се тицале уређења школског 

дворишта. На првом састанку је договорено да се заседање врши сваког другог месеца али да се дневни 

ред за оба месеца реализује. Ученици су редовно обавештавани о успеху, владању и изостанцима 

ученика на сваком класификационом периоду, као и о Протоколу за заштиту деце од дискриминације, 

злостављања и занемаривања, Правилнику о оцењивању, Правилнику о друштвено корисном раду. На 

сваком састанку разматрано је пружање подршке ученицима током наставе и наставе на даљину као и 

оптерећеност ученика. 

 

За председника УП ученици су предложили:Милу Петровић 8/3, Бујић Матеју 7/3 и Вука Станића 7/2. 

Гласали су сви присутни (9) на следећи начин-Мила Петровић (5гласова), Бујић Матија (1глас) и 

Вук Станић (3гласа).  

 Одлуком присутних чланова Мила Петровић је одабрана за предстедника УП 

за школску  2020/21.годину 

 

За потпредседника УП ученици су предложили : Катарину Васиљевић 8/2, Машу Петровић 7/3 и Бујић 

Матеју7/3. Гласали су сви присутни (9) на следећи начин-Маша Петровић (4гласа), Бујић Матија 

(1глас) и Катарина Васиљевић(3гласа).  

Одлуком присутних чланова 
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Маша Петровић је одабрана за потпредседника УП за школску 2020/21.годину. 

Такође, једногласно је усвојено да ова два ученика буду и представници ученика на седницама 

Школског одбора. 

За записничара УП ученици су једногласно(9) изабрали Катарину Васиљевић, кандидати који су осали 

без гласова су Наталија Андрић и Вук Станић 

Координатор УП је на првом састанку упознала ученике са планом рада Ученичког парламента, 

истакавши да је он саставни део Годишњег плана рада школе. Координатор је изнела како је за Школу 

веома важно да има јаке представнике, који представљају спону између наставника и осталих ученика у 

школи, али исто тако представљају и школу на састанцима који ће бити одржани са УП друге школе. 

Објашњена су задужења, правила и обавезе и договорено је да се састају једном месечно, по потреби и 

чешће. Такође, представници седмог разреда који су у УП, могу бити изабрани и следеће године, тј. 

имају права да их други предложе за њихов други мандат. Из Годишњег плана рада школе, координатор 

је изнела неколико битних чињеница: 926 је број ученика који похађа ОШ „Иван Горан Ковачић“, ове 

године уписано 4 одељења првог разреда, док је прошле школске године уписано 5 одељења, Поред 

ових битних чињеница, координатор је навела да су наставница Драгана Бајчета и учитељица Маријана 

Поповић координатори Црвеног крста и да ће се сарадња са Црвеним крстом одвијати као и до сада, 

уколико то дозволи епидемиолошка ситуација.Ученици су изразили жељу да се сарадња с ОШ Јелена 

Ћетковић настави, јер су 2018/19.године имали доста заједничких активности, које су прекинуте прошле 

школске године, због ванредног стања. На предлог присутних, сарадња са осталим школама се 

проширује на још две школе: Вељко Дугошевић и Ћирило и Методије, уколико се за то створе 

здравствени услови, односно дође до прекида епидемије, Сви присутни ученици су се изјаснили да се 

осећју безбедно у школи и да мере које су до сада предузете имају позитиван ефекат и уз то иде 

чињеница да су подељени на групе, где се ризик од било ког облика насиља своди на минимум. Што се 

правила понашања тиче, ученици су приметили да је мање неслагања у несугласица  након одлуке 

Министарства да се током епидемије одељења деле на две групе. Ученици су истакли  да има је овакав 

вид наставе бољи него када су 3 месеца током епидемије били на онлајн настави. Разлог је тај што су 

градиво наставници прелазили брзо преко РТС-а, или су лекције биле неусаглашене,а сада се у школи 

настава одвија добрим темпом. Дешава се да се једне недеље градиво за домаће задатке гомила, али 

следеће недеље су растерећени.  

Након сваког тромесечја ученици су истакли да им сви наставници и ОС пружају довољну подршку 

током наставе и да сви имају разумевања, обзиром да се и сами први пут сусрећу са истим начином 

рада,као и ученици. Ученици су истакли  да има је овакав вид наставе бољи него када су 3 месеца током 

епидемије били на онлајн настави.  

Годишњи извештај о раду Вршњачког тима 

2020/21.године 

Током школске 2020/21.године Вршњачки тим је састанке одржао електронским путем. Обзиром да Тим 

броји 40 представника, састанци нису могли бити одржани непосредно у школи због епидемиолошке 

ситуације. Из истог разлога план активности није у потпуности остварен,а неке активности су измењене. 

Координатор Тима на првом састанку упознала је ученике са темама: 

 Врсте и нивои насиља; 

 Реаговање у ситуацијама насиља; 

 Процедуре у ситуацијама насиља,  

 Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. 

План да се у другом полугодишту реализује Форум театар и волонтерске акције није остварен, обзиром 

да су се часови Грађанског васпитања такође одржавали онлајн, а да је за припрему истог било потребно 

непосредно припремање/увежбавање у школи. Активност се преноси на следећу школску годину. 
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Вршњачки тим је највише активности имао током Дана борбе против вршњачког насиља. Том приликом 

чланови вршњачког Тима су са ученицима Грађанског васпитања направили ПП презентацију која 

промовише „Дан розих мајици“. Министарство је обавештено о реализованим активностима поводом 

обележавања овог дана слањем мејл адресу zastitaodnasilja@mpn.gov.rs фотографија о реализованим 

активностима и радова..Такође, Тим је учествовао у изради и анализи анкете под називом  „Испитивање 

ученика о учесталости насиља у школи". Резултати говоре да насиља у школи нема. Вршњачки тим, као 

и УП је редовно обавештаван о успеху, владању и изостанцима ученика. 

 

4. 15. 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 часова Грађанског васпитања, и кроз рад 

Вршњачког тима. Током Дечије недеље ученици млађих разреда израђивали су плакате на тему „ Дечија 

права“ и имали Спортски дан. На састанцима Вршњачког тима разматране су идеје о дечијим правима и 

обавезама. На неким часовима српског  језика и света око нас учитељи теме о дечијим правима 

реализују кроз међупредметне корелације са васпитним циљевима. 

 

 

 

 

 

mailto:zastitaodnasilja@mpn.gov.rs
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5. Извештај о реализацији програма стручног усавршавања 

наставника и унапређења образовно -васпитног рада   

 

 

 

У наставку се налази преглед посећених семинара, стр. трибина и скупова које су посетили запослени у 

ОШ „Иван Горан Ковачић“ токoм првог полугодишта школске 202021. године. 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ УЧИТЕЉА  

  

- Учитељице Зорица Сандић и Свјетлана Ненадић су похађале онлине Сабор учитеља Србије у 

организацији Савеза учитеља Србије. 

- обукa у школи за рад у гугл учионици- „Google suite i Googl classroom“ 24. и 25. 8.2020., 8h интерног 

усавршавања; 

-вебинар G Suite (Google classroom) – пречицама до успеха у настави на даљину – 13. 11.2020. – 

Свјетлана Ненадић 

 

- вебинар „G Suite (Google classroom): G Suite – израда ефикасних тестова знања и упитника и G Suite 

Meet – потпуна интеракција свих учесника наставног процеса ”. -27.11.2020. – Свјетлана Ненадић 

 

- Програм обуке за запослене у образовању / дигитална учионица/ дигитално компетентан наставник – 

увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала, К2 за наставну област, предмет и 

методику наставе, поучавање и учење – Милица Богдановић, Mира Костић, Слађана Савовић, Данијела 

Обрадовић, Ана Недељић 

 

-Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању – Ивана Томићевић, Слађана 

Павићевић, Драгана Аничић,Бојана Манчић, Маријана Поповић, Јелена Нешић, Олгица Вукадиновић, 

Свјетлана Ненадић ( 16 сати интерног усавршавања) 

 

- Обука за запослене - Породично насиље –– Ивана Томићевић, Драгана Аничић, Бојана Манчић, Јелена 

Нешић, Олгица Вукадиновић, Свјетлана Ненадић ( 16 сати интерног усавршавања) 

 

У току школске године учитељице су похађале бесплатне семинаре у организацији Друштва учитеља 

Београда.Похађале су следеће семинаре: 

-Часови разумевања и радости ,К 4,П 3 ,кат.бр. 650 ( 16 бодова) 

Свјетлана Ненадић 

 

-Ликовно стваралаштво у школи , К 1, П 3, кат.бр. 946 ( 8 бодова) 

Јелена Нешић 

 

-Учење кроз интеракцију,искуство,игру и откриће , К 2, П 3, кат.бр. 595 ( 8 бодова) 

Душица Мрдак 

 

-Стручни скуп „ Савремени уџбенички комплет за ученике и наставнике“ , у организацији СУРС-а – 

Свјетлана Ненадић 

 

Током школске године учитељи су присуствовали и онлине презентацијама уџбеника и дигиталних 

уџбеника за 3. и 4.разред (Едука, Креативни центар, Клетт, Логос, Вулкан,Фреска). 
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-Креативне идеје за наставу српског језика и књижевности , представљање приручника Креативног 

центра – Душица Мрдак 

 

Дежурни учитељи прошли су и обуку за дежурне наставнике на завршном испиту.  

  

  

СТРУЧНО ВЕЋЕ СРТРАНИХ ЈЕЗИКА  

  

Све наставнице страних језика су прошле  „Програм обуке за реализацију наставе оријентисану ка 

исходима учења“  

  

24.08.- обукa у школи за рад у гугл учионици  

30.11.- вебинар Suite Meet  

  

Обуке: 

Школа за 21.век -Оливера томић 

Дигитална учионица 

Обука за дежурне наставнике  

  

Све наставнице страних језика прошле су обуку „Дигитална учионица/дигитално компетентан 

наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала”  

  

СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА  

  

 

Наташа Табаковић 

( обука започета у мају 2020. on line- крај у октобру 2020.) 

Дигитална учионица- Дигитално компетентан наставник –увођење електронских уџбеника и дигитално 

образовних материјала (19,5 бодова ) 

Google suite i google classroom 24-25.08.2020. 

 

Презентациј ауџбеника издавачких кућа: 

''Бигз'' , ''Вулкан'' Логос и'' Клет'' ( 8 сати) 

 

Александра Јанковић Радић 

Дигитална учионица ( обука започета у мају 2020. on line- крај је предвиђен у септембру или октобру 

2020.) 

Google suite i google classroom 24-25.08.2020. 

 

 

Биљана Тадић 

Дигитална учионица ( обука започета у мају 2020. on line- крај је предвиђен у септембру или октобру 

2020.) 

Google suite i google classroom 24-25.08.2020. 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у складу са Меморандумом о разумевању који је 

потписан 07.02.2019. године са организацијом British Council, организује и реализује Програм ,,Школе 

за 21. век”. 

Циљ овог Програма је да подржи развојспособности критичког мишљењаи вештина решавања 

проблемаи програмирања у току редовних и ваннаставних школских активности. 
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Пријављено је 7 наставника из Ваше школе за онлајн обуку која се одржава у периоду од 12. марта 2021. 

године и траје до 1.септембра. 

У сврху промоције вештина програмирања као кључних вештина за 21. век, планирано је 

иницирањеоснивањасекција или клубова за програмирањеу вашој школи уз коришћење 

микробитуређаја. 

. Клуб ће бити место сусрета за ученике и наставнике где би размењивали идеје и унапређивали 

наставне праксе са креативним техникама програмирања, а такође и платформа на којој би ученици 

размењивали идеје и искуства са својим вршњацима и из других школа. 

 

Учеснице семинара су : Биљана Тадић и Наташа Табаковић  

  

СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА  

Сви чланови већа : 

24.08.- обукa у школи за рад у гугл учионици  

30.11.- вебинар Suite Meet  

Светлана Дељанин  

-Обука за запослене-породично насиље; 16 бодова одржаног у мају месецу 2021 год.(Службени гласник 

РС бр:81/17, 48/18)  

-Стратегија у раду са ученицима који показују проблеме у понашању 16 бодова, одржаног у мају месецу 

2021.(Службени гласник РС бр:81/17, 48/18)  

-Дигитално компетентан наставник-увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних 

материјала, (бр решење 610-00-00247/1/2018-07 од 23.02.2018) у трајању од 19,5 сати, издато 17.11.2020. 

  

-Вебинар представљања уџбеника издања ЛОГОС у трајању од 1. сата одржаног 4.12.2020.  

-GOOGLE SUITE I GOOGLE CLASSROOM-време трајања обуке 8 сати; одржана обука 24. и 

25.08.2020.   

-Стручни скуп -Од доброг плана, преко ефикасне евиденције до најбољих резултата и у време пандемије 

ковида 19; одржана 17.12.2020. у трајању од 1сат и 30 минута. (ЗУОВ бр одлуке: 1996-4/2020, 

11.12.2020. код:542) издата 25.02.2021. -бодова: 1  

-Вебинар-Како успешно прилагодити наставу свим ученицима у одељењу (одржан 19.03.2021- ЗУОВ бр 

одлуке: 321-4/2021, 16.03.2021. код:575 ), у трајању од 1сат и 30 минута-бодова: 1, издато 24.05.2021.  

  

  

СТРУЧНО ВЕЋЕ МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ТИО             

  

24.08.- обукa у школи за рад у гугл учионици  

30.11.- вебинар Suite Meet  

Ирена Пердух одслушала vebinare: 

1. Типови интеракција - наставник као медијатор комуникације (Klett); 

2. Ванредно стање психе - како сачувати себе у ванредним околностима (Klett); 

3. Од доброг плана, преко ефикасне евиденције до најбољих резултата и у време пандемије ковида 19 

(Klett);  

 

 

  

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  

Наставница Драгана Цукић је у септембру реализовала часове за 5. разред на РТС-у. Наставнице су 

прошле обуку за гугл учионицу у школи 24.08.2020.г. Наставница Наташа Станојковић направила је за 

сајт школе Дигиталну библиотеку лектире за ученике од 5. до 8. разреда у сарадњи са наставником 

Зораном Чучковићем.  
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Све чланице Већа прошле су семинар (и урадиле завршни рад) „Дигитална учионица / дигитално 

компетентан наставник - увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала“ (19.5 

сати);   

Наставница Драгана Цукић похађала је Програм ,,Школе за 21. век”. Циљ овог Програма је да подржи 

развој способности критичког мишљења и вештина решавања проблема и програмирања у току 

редовних и ваннаставних школских активности. У сврху промоције вештина програмирања као кључних 

вештина за 21. век планирано је иницирање оснивања секција или клубова за програмирање уз 

коришћење микробит уређаја.  

Педагог 
Обукa у школи за рад у гугл учионици- „Google suite i Googl classroom“ 24. и 25. 8.2020., 8h интерног 

усавршавања; 
 „Дигитална учионица / дигитално компетентан наставник-онлајн 

 
ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА ЗДРАВЉУ- развој међупредметних компетенција ученика-онлајн 
Обука за дежурне наставнике у реализацији завршног испита-онлајн 
Обука за ЈИПС- онлине 
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 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, посебно на друштвеним мрежама. 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 спречавања појава насиља у оквиру Савета родитеља као и видљивости тимова. Наведено 

подразумева стално повезивање свих активности у школи и ажурирање сајта. У оквиру ШРП 

планирано је унапређивање Кодекса понашања у области електронске комуникације. Стално се 

повезују активности ВТ и Ученичког парламента на плану квалитетног провођења слободног 

времена где се организацијом културно – спортских и хуманитарних  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 

ДКЦ Београда -  «Клуб међународног пријатељства» , Фестивал науке, а са општином Звездара је 

реализован у оквиру «Дечије недеље» . Нису реализована предавања инспектора МУП – а на 

часовима ОЗ у 4. и 6. разреду на теме из «Основа безбедности деце» због епидемије Ковид 19, 

али се планирају у наредној школској години уколико се побољша епидемиолошка ситуација. 

 ''Безбедност деце у саобраћају'' 

 ''Полиција у служби грађана''  

 ''Насиље као негативна друштвена појава'' за 4.  

 ''Насиље као негативна друштвена појава'' за 6. разред 

 ''Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола'' 

 ''Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа''  

 ''Превенција и заштита деце од трговине људима''  

 ''Заштита од пожара“ 

 ''Заштита од техничко-технолошких опасности и природих непогода'' 

 

У школској библиотеци нису реализоване радионице на тему „ Читај обогати себе“, али се 

планирају са побољшањем епидемиолошких услова. Психолог школе Н.Ј. је примењивала у 

саветодавном раду сегменте из програма УНИЦЕФ - а, „Превенција дигиталног насиља“ на ВТ 

и Ученичком парламенту, као и са семинара „Вештине , знања и технике за превенцију родно 

заснованог насилничког и дискриминаторног понашања у школској средини“ - ГИЗ, 

професионална оријентација ГИЗ ( дуално образовање, каријерно вођење, литерарни састави 

на тему избора будућег занимања... ) . 

На тимовима, одељенским и наставничким већима сви запослени се подсећају на процедуре 

против злостављања, правила и вредности. У неким одељењима где има ученика са ризичним 
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понашањем додатно су истакнуте процедуре за поступање у ситуацијама насиља, као и постери 

са порукама против насиља. У условима епидемије Ковид 19, смањеног броја ученика у 

одељењима због онлајн наставе није било случајева насиља. Као нова правила уведене су 

безбедносне мере. Одржан је састанак са саветницима ШУ на тему превенције дискриминације, 

мотивационог оцењивања и побољшања комуникације у интеракцији родитељ, наставник и 

ученик. 

 

 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“ .  

 

 Разматрани су различити пројекти из области укључивања информационих технологија у наставу 

у оквиру акционог развојног плана - «Електронска школа» (учење на даљину). У условима 

епидемије Ковид 19 реализована је обука ѕа онлајн наставу и примена „Google – учионице“ 

(техничка подршка је наставник Душан Симовић) . 

 

 Започет је Темпус пројекат «Амбијентално учење» , тим је био на студијској размени у Турској - 

координатор Драгана Аничић. 

 

 Школа је укључена у пројекат «Предузетништво» - производња парфема, сапуна, миришљавих 

соли, крема, гелова за дезинфекцију са циљем развоја предузетничких компетенција код ученика. 

Учесници пројекта су Фондација «Универекспорт» која је обезбедила новчана средства, МПН и 

ТР и ауторски тим школе - наставници хемије и физике, Наташа Табаковић, Биљана Тадић, 

наставници разредне наставе Драгана Аничић и Катарина Миловановић, ПП служба. Настављен 

је као пројекат «Школабораторија ИГК» а у условима епидемије кроз онлајн хуманитарне 

акције за помооћ болесној деци.  

 Имплементиран је Пројекат „Превенције раног напуштања и осипања ученика из школе“ који 

финансира Светска банка у оквиру Глобалних перспектива у образовању уз иницијативу 

формирања Тима за подршку у прилагођавању. За пројекат су пријављена 2 ученика из 4. и 8.  

разреда (К.Р.VII-4 и Ј.Р. III-1). ППС је учествовала на семинару имплементације пројекта „ 

Међусекторски механизам за спречавање прекида школовања и смањење раног напуштања 

школе у градској општини Звездара“ од 10. до 21. 02. 2019. и у јуну 2019. године када је 

извршена обука о примени софтвера преко ког су касније бити идентификована и праћена деца у 

ризику од напуштања школа. Исти ученици су праћени уз пружање подршке у условима онлајн 

наставе. Пројекат ће се наставити када се побољшају епидемиолошки услови. 

 Школа је укључена у Пројекат о раду са даровитим ученицима и начинима израде ИОП-3 при 

Институту за психологију Филозофског факултета у Београду – проф. Ана Алтарас 

Димитријевић и Сања Јаневски. У пројекту су учествовале психолог Наташа Јовановић и проф. 

физике Наташа Табаковић уз слање ИОП-3 из српског језика и књижевности – проф. српског 

језика Наташа Станојковић. Одржане су три фазе истраживања и издат је Зборник радова и 

препорука за рад са даровитом децом. Последњи састанак је  био 20.1.2020. године у Институту 

за психологију.  Пројекат ће се наставити када се побољшају епидемиолошки услови. 

 „Реализован је семинар „Законодавство у школама“ 22.02.2020. године - први део са акцентом 

на превенцију насиља и Правилник о оцењивању, семинар су реализовале Биљана Лајовић и 

Смиља Крнета, а планирана реализација 2. дела семинара. 
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 Током епидемије Корона вируса, од марта прошле школске године, у школи су снимана 

предавања за ученике у сарадњи са РТС и емитована преко РТС и РТС „Планета“ . Запослени су 

укључивани у текуће он - лине семинаре за примену Веб алата као и семинар од националног 

значаја од 18.05.2020. године у организацији ЗУОВ “Реализација наставе оријентисане ка 

исходима учења у ОШ“, “Дигитализација у образовању“ – 2021 године , „Вебинари за 

учитеље „Лет кроз дигитални свет“ и други . 

 Од августа 2021. године наша школа је преко Завода за вредновање квалитета образовања и 

васпитања изабрана за учешће у ИЦСС 2022 Међународне асоцијације за евалуацију 

образовних постигнућа – ИЕА из Холандије. Ово истраживање ће се бавити знањима и 

ставовима ученика у вези са грађанским обавезама и активним учешћем у друштву и 

обухватиће ученике 8. Разреда. Координатор је Наташа Јовановић психолог школе. 

 Школа се кроз ШРП усмерила на реализацију програма и пројеката Одрживог развоја и 

здравих стилова живота. 
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7. Школски маркетинг  

  

 

Након реализације Пројекта реконструкције, санације и адаптације школе „Нова – стара школа за 

будућност“, настављено је са опремањем ентеријера и може се констатовати да школа представља једну 

од најлепших и најопремљенијих у граду. Константно се унапређује рад, инсистира се на квалитету и 

добрим резултатима, што средина препознаје.  

Школски сајт се редовно ажурира и допуњује свим неопходним информацијама из школског живота. 

Пројектом реконструкције школе дорађен је разглас, опремљени  кабинети информатике.  

Школа је увек отворена за сарадњу и често је домаћин најразличитијих домаћих и гостију из 

иностранства.  

 Школа редовно издаје часопис 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 на Републичком нивоу. 

 Флајер о раду школе и „Свеска за прваке“ су допуњени актуелностима и имају сврху 

представљања школе код уписа првака. Редовно се организује презентација о школи за родитеље 

будућих 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). 

Школа је укључена у пројекат о раду са даровитим ученицима и начинима израде ИОП-3 при 

Институту за психологију Филозофског факултета у Београду – проф. Ана Алтарас Димитријевић и 

Сања Јаневски. У пројекту су учествовале психолог Наташа Јовановић и проф. физике Наташа 

Табаковић уз слање ИОП-3 из српског језика и књижевности – проф. српског језика Наташа 

Станојковић. Издат је Зборник радова и препорука за рад са даровитом децом. 

Рзвијају се и унапређују пројекти Предузетништво и Амбијентална настава, школа редовно прати и 

укључује се у савремене трендове у образовању, науци и култури.  
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8. ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА У НАРЕДНОМ 

ПЕРИОДУ   

 

 

 Образовни процес заснивати на систематском праћењу и процењивању квалитета у складу са 

Образовним стандардима, исходима и компетенцијама. 
 Образовни процес усмерити на процесе и исходе учења, међупредметне везе.. 

 Успоставити хоризонталну и вертикалну повезаност измеђи различитих наставних предмета 

чиме ће се засновати образовање на интегрисаном наставном програму 

 У оквиру међупредметних компетенција унапредити корелације са васпитним циљевима у 

настави 

 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, пројектну наставу, рад са даровитим ученицима. 

 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 и 

мотивационо 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, кроз рад Вршњачког тима и Ученичког парламента. 

 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 дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања и остваривање пројекта „Школа без насиља“ 

 Инсистирање на поштовању Школских правила и вредности од стране ученика, запослених и 

родитеља 

 Осавремењавање наставе увођењем ИТ и учења на даљину, анализа он лине наставе у условима 

ванредног стања, квалитета и постигнућа. 

 Осавремењавање професионалне оријентације ученика праћењем нових занимања на тржишту 

рада кроз каријерно вођење, развијањем пројекта Предузетништво. 
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 Укључивање више садржаја на тему екологије и очувања животне средине, интерактивне и 

амбијенталне наставе, здравих стилова живота, Одрживог разввоја. 

 Мере обухваћене Акционим планом за унапређивање квалитета рада ОШ „Иван Горан Ковачић“ 

на основу извршеног екстерног вредновања 

 За квалитет образовања и васпитања у школи одговорност треба подједнако да деле запослени, 

родитељи, локална заједница и други 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Београду, септембар 2021. 

.  

 

                                                                                                Директор школе 

                                                                                         _____________________ 

                                                                                                Миомир Драгаш 
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