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Услови рада  

 

Школска зграда задовољава садашње просторне потребе за реализацију наставе, али ако се 

настави тренд уписа ученика као у предходних неколико година, потребно је извршити 

реорганизацију наставног процеса. 

У оквиру текућег и инвестиционог одржавања школе у току школске године настављено је 

са неопходним опремањем школе, јер су пројектом реконструкције, санације и адаптације 

отклоњeни сви недостатци. Настављено је са опремањем  савременим наставним 

средствима и обучавањем наставног и другог особља за бољу искоришћеност опреме и 

средстава.  

Анализирајући период од увођења савременог видео надзора и система техничког 

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

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

спољашњег фактора, што је био превасходни циљ. 

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

школу и ширу локалну заједницу .  

Школска библиотека је након реновирања опремљена одговарајућим намештајем, 

средства је обезбедио Секретаријат за образовање. 

Набављене су књиге, уџбеници приручници за наставнике.  

Школа има 65 компјутера који су умрежени и повезани на интернет, 5 паметних табли, 6 

пројектора, 10 тв, а у наредном периоду планирана је набавка нових савремених наставних 

средстава. 

Електронски дневник се редовно одржава и допуњује новим могућностима, за лакше и 

брже информисање родитеља о постигнутим резултатима деце, као наставницима и 

стручним сарадницима за разне анализе и поређења о напредовању ученика. 

Електронска табла инсталирана је у кабинету немачког и математике.  

Купљен је намештај за опремање једне учионице првог разреда (столови, столице, табла, 

панои за хол), као и клупе за две учионице. 

 

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 године, реализовало је 24 професора разредне 

наставе и 32 професора предметне наставе, директор, психолог, педагог и библиотекар. 

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

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

Најзначајније  теме разматране на састанцима су: усаглашавање критеријума оцењивања, 

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

настави, стручно усавршавање наставника, такмичење ученика, реализација редовне, 
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додатне, допунске наставе, слободних активности, рад у тимовима  и комисијама, 

самовредновање и развојно планирање.  
 
 
 
 
 

Коришћење школског простора 

 

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

извештаја руководилаца Стручних већа и анализе реализованог наставног програма и 

успеха, предвиђени план и програм је реализован. 

 

Годишњи план рада за школску 2017/18. годину и анекси Школског програма 

 од првог до осмог разреда су благовремено сачињени и усвојени. За реализовање свих 

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

вредновање остварења. 

 

Ученици похађају наставу у две смене. Прву смену похађају ученици III, V и VII разреда, 

а другу смену ученици IV, V и VIII разреда. Ученици I и II разреда похађају наставу само 

пре подне. 

 

Продуженим боравком обухваћено је 180 ученика првог и другог разреда. Распоређени 

су у шест васпитних група. Због велике потребе родитеља, поједини ученици трећег и 

четвртог разреда придружили су се постојећим групама. 

Програмске активности у продуженом боравку су: 

 самостални рад ученика ( часови учења, израда домаћих задатака, вежбање) и  

 слободне активности.  

У оквиру продуженог боравка ученици се укључују у разноврсне активности. Активност и 

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

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

новогодишњи вашар, обележавање дечије недеље, тематске изложбе..). Учествовали су у 

реализацији активности у организацији Црвеног крста и Дечјег савеза. 

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

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

изражавали задовољство могућностима избора. 

У оквиру продуженог боравка организована је исхрана ученика у трпезарији школе. 

Остварена је свакодневна сарадња са родитељима, кроз индивидуалне разговоре, 

родитељске састанке и писменим информисањем.  

Наставници из боравка имају добру сарадњу са учитељима , редовно се интересују о раду 

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

се њихов напредак у савладавању програмских садржаја.   
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Бројно стање ученика 

Током првог полугодишта школске 2017/2018. године школу је похађало:                                                                             

таб.1. 

Рбр Разред Одељење Број ученика Дечака Девојчица 

1 I 1 24 10 14 

2 I 2 27 11 16 

3 I 3 25 10 15 

4 I 4 23 12 11 

5 I 5 25 9 16 

Укупно I 5 124 52 72 

6 II 1 30 16 14 

7 II 2 29 14 15 

8 II 3 28 17 11 

9 II 4 28 15 13 

Укупно II 4 115 62 53 

10 III 1 29 16 13 

11 III 2 29 16 13 

12 III 3 29 15 14 

13 III 4 28 15 13 

Укупно III 4 115 62 53 

14 IV 1 22 09 13 

15 IV 2 26 12 14 

16 IV 3 24 14 10 

17 IV 4 26 12 14 

Укупно IV 4 98 47 51 

Укупно I -IV 17 452 223 229 

18 V 1 30 15 15 

19 V 2 30 15 15 
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Рбр Разред Одељење Број ученика Дечака Девојчица 

20 V 3 30 14 16 

21 V 4 30 14 16 

Укупно V 4 120 58 62 

22 VI 1 25 15 10 

23 VI 2 25 13 12 

24 VI 3 17 8 9 

25 VI 4 24 14 10 

Укупно VI 4 91 50 41 

26 VII 1 16 11 5 

27 VII 2 24 14 10 

28 VII 3 22 8 14 

29 VII 4 21 11 10 

Укупно VII 4 83 44 39 

30 VIII 1 28 14 14 

31 VIII 2 28 14 14 

32 VIII 3 26 10 16 

Укупно VIII 3 82 38 44 

Укупно V - VIII 15 376 190 186 

Укупно I - VIII 32 828 413 415 
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Организација образовно-васпитног рада  

 

. Образовно-васпитне делатности су организоване  у складу са КАЛЕНДАРОМ   

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ОСНОВНИХ ШКОЛА за школску 2017/2018.годину. 

Прво полугодиште је почело 01.09.2017. год. а завршило се 31. 1. 2018. године. Друго 

полугодиште је почело је 12. фебруара 2018. године, а завршило се 14.06.2018.  Број 

остварених наставних дана у првом полугодишту школске 2017/18. год. је 101 и у другом 

полугодишту 79, тј. укупно за школску 2017/18. год. 180 наставних дана. Одступања у 

календару није било. 
 
 

Реализација наставе 

 

Планирани часови обавезне наставе, за млађе разреде, су реализовани са 13273 

часа, а у старијим разредима је одржано 14473 часова. 58 часова је разлика од планираних 

због оправданог одсуствовања наставника (таб.2.). 

 

    таб.2. 

 

РАЗРЕД ПЛАНИРАНО РЕАЛИЗОВАНО РАЗЛИКА 

1. 3780 3781 +1 

2. 3168 3163 -5 

3. 3168 3160 -9 

4. 3168 3170 +2 

1. - 4. 13284 13273 -11 

5. 3960 3948 -12 

6. 3744 3733 -11 

7. 3960 3955 -5 

8. 2856 2837 -19 

5. – 8. 14520 14473 -47 

1. – 8. 27804 27746 -58 
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Изборна настава 

 
 
Изборна настава у 1. разреду одвијала се кроз 5 програма: Поуке о вери, Грађанско васпитање, 
Лепо писање и Рука у тестu. 
 
Изборна настава у 2. разреду реализована је кроз 5 програма: Грађанско васпитање, Поуке о вери,  
Чуваре природе, Народну традицију. 
 
Изборна настава у 3. разреду је реализована кроз програме: Грађанског васпитања, Верске 
наставе, Чувари природе, Народна традиција и Рука у тесту . 
 
У 4. разреду су реализовани следећи изборни предмети: Грађанско васпитање, Верска настава, 
Рука у тесту и Чувари природе.  
 
Изборна настава у 5. разреду реализована је из Грађанског васпитања, Верске наставе, Страног 
језика, Цртања, сликања и вајања , Информатике и рачунарства, Хора и Чувара природе. 
 
Изборна настава у 6. разреду реализована је из Грађанског васпитања и Верске наставе, Страног 
језика, Цртања, сликања и вајања , Информатике и рачунарства и Хора. 
 
У 7. разреду су реализовани: Верска настава, Грађанско вапитање, Страни језик, Цртање, сликање 
и вајање и Информатика и Рачунарство и Хора. 
 
У 8. разреду се реализује Верска настава, Грађанско вапитање, Страни језик, Цртање, сликање и 
вајање, Информатика и рачунарство. (таб.3.). 
 
Од 6-8 разреда ученици су се определили за изабрани спорт. 
 
 
 
Табела 3 

Р А З Р Е Д И 

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

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 77 52 69 46 31 34 / 15 303 

ВЕРСКА НАСТАВА 47 63 46 69 88 57 83 67 521 

 РУСКИ ЈЕЗИК     91 36 26 27 180 

НEMAЧКИ ЈЕЗИК     28 55 57 55 195 
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ФИЗИЧКО В.-И 
ЗБОРНИ СПОРТ 

    119 91 83 82 375 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ / 30 57 48 53    188 

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА / 29 29      58 

ЛЕПО ПИСАЊЕ 48 / /      48 

РУКА У ТЕСТУ 76 56 29 50     211 

ИНФОРМАТИКА     / 30 20 49 99 

ЦРТАЊЕ,СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ     66 42 48 33 189 

ХОР     / 19 15 / 34 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Допунска и додатна настава  

 

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

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

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

Табела 4 Млађи разреди 
Старији 
разреди 

 

Табела 5 Млађи разреди 
Старији  
разреди 

Предмети 
Број 
часова 

Број 
Учен. 

Број 
часова 

Број 
Учен. 

Предмети 
Број 
часова 

Број 
Учен. 

Број 
часова 

Број 
Учен. 

Српки језик 212 51 89 116 Српски језик / / 124 

 
50 
 
 

Математика 212 54 258  120 Математика 30 
 

26 
 

195 66 

Енглески језик 34 16 133 62 Енглески језик   67 12 

Руски језик   
36 
39 

13 

 
 

Руски језик   18 14 

Немачки језик   / / Биологија   104 12 

Историја 
 

  33 9 Историја   97 19 

Географија   / / Географија  
 
 

 39 16 

Физика 
 

  104 40 Физика   80 12 

Хемија   / / Хемија 
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Укупно 458 121 617 360 Укупно 30 26  210 

 

Слободне активности 

 

У току школске 2017/18. године, 370 ученикa старијих разреда биo је укључено у 

неке од 18 понуђених секција. У оквиру секција реализовано је 408 часова. У млађим 

разредима, слободне активности су одржаване у оквиру одељења и реализован је 231 часа. 

Ученици и наставници припремају, остварују и изводе одабране програме у одговарајућим 

облицима, садржајима, у школи и локалној средини: приредба поводом пријема првака, 

обележавање Дечије недеље започело је пријемом првака у Дечји савез, посете музеју, 

зоолошком врту, позориштима, организовањем Новогодишњег базара, сусрети са писцем, 

ликовне изложбе у холу школе, дебата за ученике (дечија права и обавезе, толеранција и 

насиље), приредба поводом прославе Дана Светог Саве,итд.  

Преглед секција: 

1. Кошаркашка секција – 70 пријављених ученика 

2. Фудбалска секција – 66 пријављених ученика 

3. Рукометна секција – 22 пријављених ученик 

4. Одбојкашка секција – 51 пријављених ученика 

5. Музичка секција – 19 пријављених ученика 

6. Израда анимација и интернет презентација – 39 пријављених ученика 

7. Биолошка секција – 9 пријављених ученика 

8. Еколошка секција – 3 пријављених ученика 

9. Новинарска секција – 58 пријављених ученика 

10. Секција немачког језика – 24 пријављених ученика 

11. Драмска секција – 35 пријављених ученика 

12. Архитектура- 9 пријављених ученика 

13. Кино и видео стваралаштво – 24 пријављених ученика 

14. Секција руског језика – 18 пријављених ученика 

15. Ликовна секција – 24 пријављених ученика 

16. Секција верске наставе – 10 пријављених ученика 

17. Папирно моделарство – 6 пријављених ученика 

18. Секција енглеског језика – 8 пријављених ученика 
 
 

Припремна настава 

 

Припремна настава реализована је за све заинтересоване ученике. Одржано је: 67 часова 

из српског језика којима је присуствовало 70 ученика, 102 часа из математике које је 

похађало 40 ученика, 18 часова из историје којима је присуствовало 26 ученика, 18 часова 

из географије којима је присуствовало 40 ученика, 17 часова из биологије које је похађало 

39 ученика, 14 часова из хемије којима је присуствовало 30 ученика, 11 часова из физике 

које је похађало 28 ученика. 
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Изведени излети и екскурзије  

 

ИЗВЕШТАЈ СА ИЗЛЕТА УЧЕНИКА 1. РАЗРЕДА 

 

Београд – Пећинци – Фенек – Бојчинска шума - Београд 

 

ЦИЉ:  

Упознавање ученика са збирком оруђа за обраду земље, збирком предмета за израду 

хлебова, збирком хлебова, као и старим фурунама и трпезаријама кроз обилазак музеја 

хлеба „ Јеремија“. 

Упознавање ученика са биљним и животињским светом шуме. 

 

ЗАДАЦИ:  

Образ.: Именовање и усвајање различитих биљних и животињских врста у шуми (свет око 

нас).   

 Обнављање појмова везаних за живу и неживу природу (свет око нас).   

 Богаћење речника ( српски језик).  

Функц.: Оспособљавање ученика за самостално описивање природе  на основу 

непосредног посматрања ( говорна вежба - српски језик). 

 Развијање радозналости, интересовања, способности за упознавање окружења (свет 

око нас).   

Оспособљавање ученика за оријентацију у природи, помоћу годова, маховине... (свет око 

нас). 

 Побољшање кретних способности и спретности у руковању лоптом (физичко васпитање). 

Васп.:  Подстицање и развијање ведрог расположења кроз песму и игру (музичка култура).  

            Стицање опште културе путем  посете музеја и галерија. 

 Развијање еколошке свести. 

            Побољшавање односа и уважавање различитости међу ученицима кроз дружење и 

игру. 

 

У петак, 25.05.2018.године,  реализован је једнодневни излет за 112  ученика  првог  

разреда,  њихове учитељице и учитеље из боравка, посредством агенције „Beosonik“. 

На излет смо кренули у 8 часова. У току путовања учитељице су са ученицима 

разговарале о одликама равница, биљкама које су засађене на њивама, начину 

оријентације у природи,  о изгледу насеља кроз која смо пролазили, о карактеристикама 

пролећа... 

Око 9 часова смо стигли у Пећинце. Обишли смо музеј хлеба „Јеремија“ са више од 2000 

музејских експоната сакупљених протеклих 25 година из 750 српских села и разврстаних у 

три сталне поставке. Ученици су обишли и разгледали збирку оруђа за обраду земље, 

збирке предмета за израду хлебова, збирку хлебова, као и старе фуруне и трпезарије.  

У 11:30 h смо стигли у манастир Фенек, саграђен у другој половини 15. века.  

Након завршеног обиласка у 13h смо стигли у Бојчинску шуму која је под заштитом 

државе. За ученике је организован ручак у ресторану „ Бојчинска колеба“. Ученици су 

обишли фарму мангулица и мини-ергелу коња. Након тога су шетали по шуми, играли се  

и уживали у  бојама пролећа.  
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Заједнички одлазак у природу је допринео побољшању односа и уважавању различитости 

међу ученицима. 

Повратак у Београд је био око 19h. 

 

ИЗВЕШТАЈ СА ИЗЛЕТА УЧЕНИКА 2. РАЗРЕДА 

 

Београд – Бранковина – Ваљево – Струганик - Београд 

 

ЦИЉ:  

Упознавање ученика са животом и радом наше песникиње Десанке Максимовић, 

историјским знаменитостима града Ваљева и животом војводе Живојина Мишића. 

 

ЗАДАЦИ:  

Образ.:  

- Упознавање ученика са изгледом брдско-планинских насеља 

- Обнављање појмова везаних за рељеф 

- Богаћење речника ( српски језик).  

- Усвајање података о животу и раду Десанке Максимовић 

- Усвајање података о животу и раду војводе Живојина Мишића 

 

Функц.: 

- Оспособљавање ученика за самостално описивање природе  на основу непосредног 

посматрања ( говорна вежба - српски језик). 

- Оспособљавање ученика за рад на истраживачким задацима- живот и рад људи у 

прошлости ( народна традиција и свет око нас) 

- Побољшање кретних способности и спремности у руковању лоптом ( физичко 

васпитање) 

 

  

Васп.:  

 Подстицање и развијање ведрог расположења кроз песму и игру (музичка култура). 

 Стицање опште културе путем  посете музеја и галерија 

 Побољшавање односа и уважавање различитости међу ученицима кроз дружење и 

игру. 

 

У петак, 18.05.2018.године,  реализован је једнодневни излет за 105  ученика  другог   

разреда и њихове учитељице посредством агенције „Beosonik“. 

На излет смо кренули у 8 часова. У току путовања учитељице су са ученицима 

разговарале о облицима рељефа и изгледу насеља кроз која смо пролазили, 

карактеристикама пролећа… 

Око 10 часова смо стигли у Бранковину, селу познатом по Десанки Максимовић и 

породици Ненадовић. Обишли смо гроб наше песникиње, спомен школу у којој је њен 

отац радио као учитељ и цркву коју је подигла породица Ненадовић. Ученике је кустос 

упознао са историјским значајем Бранковине. Затим смо посетили музеј посвећен  

Десанки Максимовић. Ученици су имали прилику да слушају стихове, које је читала 

песникиња, разгледали су фотографије, књиге, бисте, њену гардеробу… 
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У 14 часова смо стигли у Ваљево. Посетили смо „Муселимов конак“, седиште Муселима, 

старешине вањевске нахије и упознали се са историјским догађајем „Сеча кнезова“. Следи 

посета Народном музеју са разгледањем централне сталне поставке под називом „Трећа 

димензија прошлости- поглед на будућност“. 

Након завршених обилазака, ручали смо у ресторану „Јефимија“, а затим прошетали 

пешачком зоном града. 

Следи посета спомен – музеју и родној кући војводе Живојина Мишића у селу Струганик.  

Заједнички одлазак у природу је допринео побољшању односа и уважавању различитости 

међу ученицима. 

Повратак у Београд је био око 20h. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ СА ИЗЛЕТА УЧЕНИКА 3. РАЗРЕДА 

 

Београд – Бранковина – Ваљево – Струганик - Београд 

 

ЦИЉ:  

Упознавање ученика са животом и радом наше песникиње Десанке Максимовић, 

историјским знаменитостима града Ваљева и животом војводе Живојина Мишића. 

 

ЗАДАЦИ:  

Образ.:  

- Упознавање ученика са изгледом брдско-планинских насеља 

- Обнављање појмова везаних за рељеф 

- Богаћење речника ( српски језик).  

- Усвајање података о животу и раду Десанке Максимовић 

- Усвајање података о животу и раду војводе Живојина Мишића 

 

Функц.: 

- Оспособљавање ученика за самостално описивање природе  на основу непосредног 

посматрања ( говорна вежба - српски језик). 

- Оспособљавање ученика за рад на истраживачким задацима- живот и рад људи у 

прошлости ( народна традиција и природа и друштво) 

- Оспособљавање ученика за оријентацију у природи , помоћу компаса, годова, маховине 

(природа и друштво) 

- Побољшање кретних способности и спремности у руковању лоптом ( физичко 

васпитање) 

 

  

Васп.:  

o Подстицање и развијање ведрог расположења кроз песму и игру (музичка 

култура). 

o Стицање опште културе путем  посете музеја и галерија 

o Побољшавање односа и уважавање различитости међу ученицима кроз 

дружење и игру. 

 



Извештај о реализацији плана рада школе за школску 2017/18. годину 

ОШ „Иван Горан Ковачић“ 

 

18 
 

У петак, 25.05.2018.године,  реализован је једнодневни излет за 109  ученика  трећег   

разреда и њихове учитељице посредством агенције „Beosonik“. 

На излет смо кренули у 8 часова. У току путовања учитељице су са ученицима 

разговарале о облицима рељефа и изгледу насеља кроз која смо пролазили, начинима 

оријентације у природи, занимањима људи на селу и у граду, карактеристикама пролећа… 

Око 10 часова смо стигли у Бранковину, селу познатом по Десанки Максимовић и 

породици Ненадовић. Обишли смо гроб наше песникиње, спомен школу у којој је њен 

отац радио као учитељ и цркву коју је подигла породица Ненадовић. Ученике је кустос 

упознао са историјским значајем Бранковине. Затим смо посетили музеј посвећен  

Десанки Максимовић. Ученици су имали прилику да слушају стихове, које је читала 

песникиња, разгледали су фотографије, књиге, бисте, њену гардеробу… 

У 13 часова смо стигли у Ваљево. Посетили смо „Муселимов конак“, седиште Муселима, 

старешине вањевске нахије и упознали се са историјским догађајем „Сеча кнезова“. Следи 

посета Народном музеју са разгледањем централне сталне поставке под називом „Трећа 

димензија прошлости- поглед на будућност“. Ученици су проучаваи развој човека, оруђа, 

оружја и машина од праисторијског доба до савременог доба. 

Након завршених обилазака, ручали смо у ресторану „Јефимија“, а затим прошетали 

пешачком зоном града. 

Следи посета спомен – музеју и родној кући војводе Живојина Мишића у селу Струганик 

у 16 часова. Посетили смо његову родну кућу, аутентично задање из 1830. Г., вајате и 

кућице у којима су на сламарици спавали млађи чланови породице Мишић. Наследник ове 

породице нам је причао о животу и раду војводе, његовој ратној стратегији… 

Заједнички одлазак у природу је допринео побољшању односа и уважавању различитости 

међу ученицима. 

Повратак у Београд је био око 20h. 

 

ИЗВЕШТАЈ СА ИЗЛЕТА УЧЕНИКА 4. РАЗРЕДА 

 

Београд – Бранковина – Ваљево – Струганик - Београд 

 

ЦИЉ:  

Упознавање ученика са животом и радом наше песникиње Десанке Максимовић, 

историјским знаменитостима града Ваљева и животом војводе Живојина Мишића. 

 

ЗАДАЦИ:  

Образ.:  

- Упознавање ученика са изгледом брдско-планинских насеља 

- Обнављање појмова везаних за рељеф 

- Богаћење речника ( српски језик).  

- Усвајање података о животу и раду Десанке Максимовић 

- Усвајање података о животу и раду војводе Живојина Мишића 

 

Функц.: 

- Оспособљавање ученика за самостално описивање природе  на основу непосредног 

посматрања ( говорна вежба - српски језик). 
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- Оспособљавање ученика за рад на истраживачким задацима- живот и рад људи у 

прошлости ( народна традиција и природа и друштво) 

- Оспособљавање ученика за оријентацију у природи , помоћу компаса, годова, маховине 

(природа и друштво) 

- Побољшање кретних способности и спремности у руковању лоптом ( физичко 

васпитање) 

 

  

Васп.:  

o Подстицање и развијање ведрог расположења кроз песму и игру (музичка култура). 

o Стицање опште културе путем  посете музеја и галерија 

o Побољшавање односа и уважавање различитости међу ученицима кроз дружење и 

игру. 

 

У петак, 01.06.2018.године,  реализован је једнодневни излет за 85 ученика  четвртог  

разреда и њихове учитељице посредством агенције „Beosonik“. 

На излет смо кренули у 8 часова. У току путовања учитељице су са ученицима 

разговарале о облицима рељефа и изгледу насеља кроз која смо пролазили, начинима 

оријентације у природи, занимањима људи на селу и у граду, карактеристикама пролећа… 

Око 10 часова смо стигли у Бранковину, селу познатом по Десанки Максимовић и 

породици Ненадовић. Обишли смо гроб наше песникиње, спомен школу у којој је њен 

отац радио као учитељ и цркву коју је подигла породица Ненадовић. Ученике је кустос 

упознао са историјским значајем Бранковине. Затим смо посетили музеј посвећен  

Десанки Максимовић. Ученици су имали прилику да слушају стихове, које је читала 

песникиња, разгледали су фотографије, књиге, бисте, њену гардеробу… 

У 13 часова смо стигли у Ваљево. Посетили смо „Муселимов конак“, седиште Муселима, 

старешине вањевске нахије и упознали се са историјским догађајем „Сеча кнезова“. Следи 

посета Народном музеју са разгледањем централне сталне поставке под називом „Трећа 

димензија прошлости- поглед на будућност“. Ученици су проучаваи развој човека, оруђа, 

оружја и машина од праисторијског доба до савременог доба. 

Након завршених обилазака, ручали смо у ресторану „Јефимија“, а затим прошетали 

пешачком зоном града. 

Следи посета спомен – музеју и родној кући војводе Живојина Мишића у селу Струганик 

у 16 часова. Посетили смо његову родну кућу, аутентично задање из 1830. Г., вајате и 

кућице у којима су на сламарици спавали млађи чланови породице Мишић. Наследник ове 

породице нам је причао о животу и раду војводе, његовој ратној стратегији… 

Заједнички одлазак у природу је допринео побољшању односа и уважавању различитости 

међу ученицима. Излет је протекао у најбољем реду.  

Повратак у Београд је био око 20h. 

 

ИЗВЕШТАЈ СА ЈЕДНОДНЕВНОГ ИЗЛЕТА УЧЕНИКА 5. РАЗРЕДА 

одржаног 09. јуна 2018. г. 

Претходне припреме у вези са извођењем једнодневног излета ученика петог 

разреда извршене су у складу са Правилником о извођењу екскурзија. Одељењске 

старешине 5. разреда направиле су и доставиле предлог програма једнодневног излета, а 
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Наставничко веће га је усвојило. Затим је сагласност на предлог извођења једнодневног 

излета дао и Савет родитеља школе. Избор агенције спроводен је у складу са 

Правилником о извођењу екскурзија. Школа је благовремено објавила оглас за путовање 

ученика, имајући у виду време потребно да се обезбеде најбољи услови за реализацију 

предвиђеног путовања. Припрему огласа, упутства и отварање понуда и избор понуђача 

вршила је Комисија школе. Комисија је одлучила да једнодневни излет ученика 5. разреда 

буде изведен 09.06.2018. г. у аранжману туристичке агенције „Беосоник“ из Београда. 

Програм извођења излета, као и услови путовања и цена, налази се у прилогу записника 

Комисије. Родитељи су дали писмену сагласност за извођење излета у аранжману агенције 

„Беосоник“. За стручног вођу пута одређена је Наташа Станојковић, одељењски 

старешина 5/1. 

Излет је изведен 09.06.2018. године на релацији Београд – Опленац – Топола – 

Аранђеловац – Бабина Река – Београд. 

Циљеви: 
Циљ излета, као облика образовно-васпитног рада, јесте да допринесе остваривању 

циљева и задатака образовања и васпитања, циљева и задатака наставних предмета, као и 

непосредно упознавање с појавама и односима у природној и друштвеној средини, с 

културним, историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима. 

Задаци: 

 продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика; 

 развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и природним 

лепотама; 

 проучавање објеката и феномена у природи; 

 уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним 

условима; 

 упознавање начина живота и рада људи појединих крајева; 

 развијање спортских навика, позитивних социјалних односа (солидарност, 

хуманизам, другарство и осећај заједништва) и здравог стила живота; 

 развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика; 

 подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја; 

 подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање; 

 успостављање непосреднијих односа између наставника и ученика и ученика. 

На пут је кренуло 110 ученика, четири наставника (одељењске старешине) и 2 

водича. Путовање је отпочело 09.06.2018. г. у 8 сати. На Опленац се стигло око 9:30 сати. 

Иначе, првобитно је било планирано да се посети Аранђеловац, али су водичи променили 

план како се кроз овај град не би два пута пролазило. Најпре је посећена црква Светог 

Ђорђа и маузолеј династије Карађорђевић, затим црква Свете Богородице и споменик 

Карађорђу, Петрова кућа, Виноградарева кућа и Карађорђев град. Након обиласка 

Опленца, ручак је требало да буде организован у ресторану „Језеро“ у Тополи. Водичи су 

пожурили са доласком у ресторан, читавих 45 минута није била организована никаква 

активност нити је било услова за то, а хигијена у ресторану и ручак нису били 

задовољавајући. После ручка, отишло се у обилазак Буковичке Бање у центру 

Аранђеловца, а затим у етно село Бабина Река, где су ученици провели слободно време у 

игри и шетњи. Водичи и возачи пожуривали су одељењске старешине и ученике да се из 



Извештај о реализацији плана рада школе за школску 2017/18. годину 

ОШ „Иван Горан Ковачић“ 

 

21 
 

Бабине Реке крене раније, што због протеста на путу, што због времена проведеног у 

вожњи, иако је програм извођења излета предвиђао дужи боравак у етно селу. Одељењске 

старешине се са тиме нису слагале, ипак, на ранији полазак се пристало због блокада 

путева и ризика да се до поноћи не стигне у Београд. Путовање се завршило безбедним 

доласком у Београд 09.06.2018. г. Одељењске старешине старале су се до 20:20 сати да 

деца у пратњи родитеља оду кући. 

Припреме у вези са извођењем једнодневног излета ученика петог разреда 

извршене су у складу са Правилником о извођењу екскурзија. Циљеви и задаци 

једнодневног излета ученика петог разреда су реализовани и у складу су са Правилником 

о извођењу екскурзија. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЕКСКУРЗИЈЕ 

ЗА УЧЕНИКЕ ШЕСТОГ РАЗРЕДА 

 

Одељењско веће 6. разреда прихвалтило је предлог програма једнодневног излета. На тај 

предлог сагласност је дао и Савет родитеља школе. После спроведене процедуре 

организација је поверена  туристичкој агенција Sonic Tours d.o.o. из Београда. 

Излет је изведен 12.5.2018.г. на  релацији Београд- Текериш- Троноша- Тршић- Београд. 

Циљеви и задаци: 

Циљ: 

Савладавање и усвајање дела наставног плана и програма непосредним упознавањем, 

појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и 

привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе, као рекреативно-здравствени 

опоравак ученика. 

Задаци: 

- проучавање објеката и феномена у природи, уочавање узрочно-последичних односа 

у конкретним природним и друштвеним условима. 

- Развијање интересовања за природу и еколошких навика 

- Упознавање начина живота и рада људи уу посећеним крајевима 

- Развијање националних, културних и естетских вредности 

- Развијање спортских навика , позитивних социјалних односаи здравог стила 

живота 

- Подстицање позитивних емоција и толеранције 

- Сакупљање путописних информација 

- Стицање нових искустава, забава 

Носиоци припреме, организације и извођења програма и плана путовања су директор, 

стручни вођаи ос.  

За вођу пута изабран је Јоца Стојков, професор историја. 

На пут је кренуло 79 ученика, четири професора. Одељењске старешине су обезбедиле 

организационо-техничке услове за извођење путовања и координирале реализацију 

садржаја и активности предвиђених плано, старале се о безбедности и понашању ученика. 

Путовање је спроведено 12.5.2018. у 8 часова. Завршено је безбедним повратком у 20 

часова. Програм је реализован на задовољство ученика који су се вратили пуни утисака. 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЕКСКУРЗИЈЕ 

ЗА УЧЕНИКЕ СЕДМОГ РАЗРЕДА 

 

 

Екскурзија је реализована у суботу, 09.06.2018. 

Екскурзију је организовала агенција Admiral Tours d.o.o. из Београда. 

У оквиру припрема за екскурзију одељењске старешине упознале су ученике с програмом 

путовања. Вођа пута одржала је родитељски састанак коме је присуствовало око 40 

родитеља из свих одељења седмог разреда, и на коме је размотрена маршрута, правила 

понашања ученика и други детаљи од значаја за реализацију путовања. Такође, одржан је 

и састанак директора и вође пута с дежурним ученицима свих одељења, на коме су 

упознати са својим задужењима и одговорностима. 

У суботу, 09.06.2018. тачно у 7.00 часова аутобуси су постављени на полазиште у 

Булевару краља Александра. Саобраћајна полиција извршила је контролу у 7:30 и 

утврдила да возила и возачи испуњавају услове за вожњу деце. Контроли су 

присуствовали директор школе, вођа пута и представници агенције. На располагању је био 

аутобус, комфоран, с климом, адекватан за превоз деце. Аутобус је био двоспратни, па 

није било поделе једног одељења у два аутобуса. 

Сви ученици су били у једном двоспратном аутобусу. У аутобусу је био и водич. Укупан 

број ученика који су пошли на пут био је 80, два ученика су одустала од пута из 7-1 и 

једна ученица из 7-3 одељења. По одељењима је учествовао следећи број ученика: 

7-1  14 ученика 

7-2 24 ученика 

7-3 21 ученика 

7-4 21 ученика 

Обзиром да су сви били присутни и да је завршен преглед возила, аутобуси су кренули 10 

минута раније, односно у 7:50. 

Обзиром да је било лоше време због кише, дошло је до измене маршуте пута и  направљен 

је нови план. Измена плана је била савим у складу са временским условима. 

Уместо планираног пута –Текериш – Бела Црква – Крупањ – Тршић – Троноша –Лозница 

дестинација је била Текериш – Троноша – Тршић – Крупањ.  До првог одредишта 

направљена је мала пауза од 30 минута, због одмора, доручка, потребе за тоалетом. 

Ресторану у коме је био планиран ручак, најављено је кашњење како би се сервирала 

топла храна по доласку. 

Око 10:30 часова ученици су стигли на прво одредиште-Текериш. 

Посета је трајала око 60 минута и сви ученици су се понашали пристојно и били су 

адекватно обучени. Обилазак су искористили и за куповину сувенира у  продавнци. 

Након обиласка Текериша настављено је са вожњом до манастира Троноша у коју смо 

ушли око 11:30 часова.  

Посета је трајала око 60 минута и сви ученици су се понашали пристојно и били су 

адекватно обучени. Обилазак су искористили и за куповину сувенира у  продавнци, 

већина је испоштовала да се унутрашњост манастира не фотографише. 

Око 13:30 часова за ученике је био послужен ручак-пилећа чорба, пљескавица , помфрит, 

салата и колач. Чорба се ученицима веома допала, па су тражили додатак, док није 

пристигло главно јело. 
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После ручка ученици су имали слободно време до 15:30, када је настављен пут ка Крупњу. 

Када смо дошли у Крупањ почео је пљусак, па су ученици само посетили цркву Вазнесења 

господњег. Током пљуска понашање ученика није било примерено, па су се у једном 

моменту док су се склаљњали од кише једна група ученика одвојила и отишла у крипту 

цркве где су случајно поломили стакло – Светозар Вујиновић. Након обилска цркве пут 

смо наставили ка Београду. На улазу у Шабац нас је зауставила барикада због штрајка 

због повећања цене горива. Ту смо направили паузу за кафу.након 18.00 завршен је штрајк 

и настављамо пут као Београду. У Београд стижемо око 20.30 са малим кашњењем због 

непланираних препрека кна путу.  

По доласку је примећен мали број родитеља (око 20) који су дочекали децу, иако је на 

родитељском састанку и при поласку на пут било стого наглашено да су у обавези да своју 

децу сачекају по повратку са пута, што важи и за испраћај на пут.  

Ученици су изразили задовољство реализованом екскурзијом, коју су провели у пријатној 

атмосфери, добром расположењу и дружењу. Такође, садржаји су добро одмерени, 

занимљиви и прилагођени овом узрасту. Што се мишљења ученика о реализованој 

екскурзији тиче, она је оцењена као одлична.  

Од ствари које се ученицима нису свиделе најчешће наводи храна, тачније пљескавица, па 

се она спомиње и као ставка коју би већина ученика променило.  

Ученици су за собом оставили чисте аутобусе и већи део пута су се понашали културно у 

складу са  правилима понашања која се очекују у току вожње.  

Општа оцена је да је екскурзија успешно реализована. 

Вођа пута 

Синиша Борковић 

 

 

ИЗВЕШТАЈ СА ДВОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 8. РАЗРЕДА 

Релација Београд- Манасија- Ресавска пећина- Раваница- Сокобања- Ниш- Беогерад 

Циљеви: 

Екскурзија је облик образовно-васпитног рада којим се доприноси остваривању плана и 

програма и циљева основног образовања и васпитања. Циљ екскурзије је да допринесе 

остваривању циљева и задатака образовања и васпитања, циљева и задатака наставних 

предмета, као и непосредно упознавање са појавама и односима у природној и друшвеној 

средини, са културним, историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима. 

Задаци: 

- Продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искуства ученика 

- Развијање љубави према отаџбини, историји, култури и природи 

- Проучавање објеката и феномена у природи 

- Уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним 

условима. 

- Развијање интересовања за природу и еколошких навика 

- Упознавање начина живота и рада људи уу посећеним крајевима 

- Развијање националних, културних и естетских вредности 

- Развијање спортских навика , позитивних социјалних односаи здравог стила живота 

- Подстицање позитивних емоција и толеранције 

- Подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање 
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- Успостављање непосреднијих односа између ученика и наставника 

Напут је кренуло 76 учениак, директор као вођа пута, три наставника, водич и лекар. 

Путовање је почело 12.5.2018. у 8 сати. Најпре је посећен манастир Манасија. После 

обиласка Ресавске пећине, пут је настављен према Раваници и Сокобањи.у Сокобањусмо 

стигли у 16:30 у хотел „Турист“.Време до вечере је проведено у шетњи центром Сокобање 

и рекреацији. Смештај је био у двокреветним и трокреветним собама, а доручак, ручак и 

вечера, пун пансион, у ресторану хотела уз класично послуживање. У 21 час је 

организовано дружење ученика у дискотеци хотела. 

Током другог дана посетили смо споменик на брду Чегар, подигнут на месту где се 

одвијала чувена битка из Првог српског устанка у знак сећања на погинуле војникеи 

њиховог команданта Стевана Сиђелића. Затим смо обишли Ћеле-кулу и Народни музеј у 

Нишу. Слободно време до 14:30 ученици су провели у шетњи по Нишу. После ручка у 

Сокобањи кренули смо пут Београда. Путовање је завршено безбедним доласком у 

Београд 13.5.2018. у 20:15 часова. Циљеви и задаци екскурзије у потпуности су 

реализовани и у складу са Правилником о извођењу екскурзија.  

 

 

Били смо у посети:  

 

Били смо у посети:  

 

- 17.09.2017.- ученици четвртих разреда су посетили Музеј Афричке уметности 

- 29.09.2017.- ученици четвртих разреда су посетили позориште 

- 03.10.2017. Ученици 6. разреда у пратњи наставнице енглеског језика Оливере 

Томић,  посетили су ОШ  Бељко Дугошевић» - плесна радионица у оквиру дечије 

недеље  

- 06.10.2017.- ученици четвртог  разреда билису на концерту „ твори всегда“- 

Русија 

- 17.10.2017.- ученици четвртог разреда посетили су манастир Раковица 

- 23.10.2017. ученици осмих разреда посеили су Сајам књига  

- 02.11.2017.- ученици другог  разреда су посетили Музеј Николе Тесле 

- 6.11.2017. -ученици првог разреда у УК „ Вук Караџић“ гледали су представу  „ 

Звездарски витез“ 

- 8.11.2017. -ученици другог разреда у УК „ Вук Караџић“ гледали су представу  „ 

Чаробњак из оза“ 

- 17.11.2017. -ученици другог разреда у УК „ Вук Караџић“ гледали су представу  „ 

Пепељуга“ 

- 23.11.2017. - ученици 7/4 у пратњи ОС Невенке Стефановић посетили су 

позориште Бошко Буха 

- 29.11.2017. - ученици трећег разреда су гледали представу „У страху су велике 

очи“ у УК „Вук Караџић“  

- 04.12.2017. - ученици трећег разреда су присуствовали манифестацији „ Ти 

можеш“- програм поводом међународног дана особа са инвалидитетом 
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- 06.12.2017. - ученици 6/1 у пратњи ОС Мирјане Марковић посетили су позориште 

Бошко Буха 

- 07.12.2017. – Посета Руском дому – заједнички концерт ученика српских основних 

школа које уче руски језик 

- 07.12.2017. – ученици 2/4 посетили су Трг бајки и учествовали у ликовној радионици 

- 15.12.2017. – ученици 2/4 посетили су Трг бајки и учествовали у ликовној радионици 

- 26.12.2017. - ученици другог разреда у УК „ Вук Караџић“ гледали су представу  „ 

Снежна краљица“ 

- 24.01.2018. - ученици првог разреда у УК „ Вук Караџић“ гледали су представу  „ 

Пепељуга“ 

- 27.01.2018- Приредба поводом обележавања Светог Саве 

- 21.03.2018. – приредба поводом Дана школе 

- 23.03.2018.- учениц другог разреда посетили су Београдску филхармонију „ Здраво 

ми смо оркестар 

- 29.03.2018.- организација Ускршњег базара у свечаној сали школе 

- 12.04.2018- ученици трећег  разреда у позоришту „ Бошко Буха“ гледали су 

представу  „ Питам се питам колико сам битан“ 

- 13.04.2018. - ученици првог разреда у позоришту „ Бошко Буха“ гледали су 

представу  „ Питам се питам колико сам битан“ 

- 23.04.2018.- ученици 4/4 посетили су Ташмајдан и Вуков парк у оквиру часа чувари 

природе 

- 04.05.2018.- организација Маскенбала за ученике од 1-4 разреда 

- 16.05.2018- ученици четвртог разреда гледали су позоришну представу „Мали 

каплар“ у позоришту Душко Радовић 

- 25.05.2018.- ученици другог разреда у позоришту „ Бошко Буха“ гледали су 

представу  „ Питам се питам колико сам битан“ 

- 29.05.2018. ученици трећег разреда у УК Вук Караџић гледали су представу  „ 

Чаробњак из Оза“у извођењу позоришта „ Бошко Буха“ 

- 13.06.2018.- ученици трећег разреда посетили су Београдски зоолошки врт 

 

 

Школу су посетили:  

 

- 19.9.2017. - Одбојкашки клуб „Железничар“ је у млађим разредима реализовао час 

физичког васпитања 

- 13.10. 2017.- предавање „ Безбедност деце у саобраћају“ 

- 23.10.2017. –зуботехничка школа одржала предавање и преглед за ученике других 

разреда у оквиру пројекта „ Превенција оралног здравља“ 

- 14.11.2017.  Рециклажни дан са мађионичарем 

- 28.11.2017.- зуботехичка школа одржала представу „ Орално здравље“ за ученике 

другог разреда и њихове родитеље. 

- 29.11.2017.- сусрет са песником Слободаном Станишићем – ученици 1. Разреда 
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- 04.12.2017.- презентација издавачке куће „BOOK STIL“-читалачка радионица за 

ученике 3. и 4. Разреда 

- 07. и 14.12.2017.- студенти мастер академских студија логопедије, Факултета за 

специјалну едукацију и рехабилитацију, Универзитета у Београду посетили су 

одељења трећег и четвртог разреда 

- 25.12.2017. – посета Рачунарске гимназије у оквиру професионалне оријентације  

- 28.12.2017.- у школи је традиционално организован Новогодишњи базар који су 

посетили бројни родитељи наших ученика 

- 17.01.2018.- предавањање родитеља на тему „ превенција болести зависности „- 

за ученике 6. разреда 

- 22.01.2018.- интгерактивно предавање „ Лифт није играчка“ ЈП Градско 

стамбено 

- 27.01. 2018.- школу су поводом прославе Дана Светог Саве посетили бројни гости 

- 19.04.2018.- предавања заученике првог разреда на тему Безбедност у саобраћају  

- 18.05.2018.- родитељпредавач у одељењу 3/1 одржао радионицу на тему „Здрави 

стилови живота“. 

- 08.06.2018.- ученици првог и другог разреда гледали су позоришну представу школе 

глуме „Капетан Џон Пиплфокс“ у нашој школи 

- 05.06.2018.- родитељ предавоач у одељењу 2/1 одржао радионицу на тему „Здрави 

зуби“. 

Предавање –радионица ,, Израда часописа,, одржао родитељ волонтер Катарина 

Ђурић Мај 2018. 4/4 

 

Предавање ,, Занимљива физика,, одржала Александра Миловановић Јун 2018.4/4 

 

* Сваке друге недеље наставник верске наставе Зоран Чучковић, водио је ученике  у парохијску 

црку Светог Николе на Новом гробљу. Ученике 7 и 8 разреда посетили су два пута манастире 

Сланце и Раковицу, а ученици од 5-8 разреда одлазили су у Храм Светог Саве. 

 

* У цркви Светог Николе на Новом гробљу у суботу 14. априла одржано је саборно крштење девет 

ученика основне школе „Иван Горан Ковачић“. Саборно крштење на захтев родитеља и ученика 

организовано је са парохијским свештеником о. Тодетом Јефтенић. Том приликом крштено је осам 

ученика наше школе, а кумови су им били другари из одељења, и једна беба. Свечаности у цркви, 

где су ученици по Крштењу од свештеника примили и Свету Тајну Миропомазања, присуствовали 

су родитељи и други ученици. 

 

* Пливање за Часни Крст организовано је 18. јануара 2018. године на базену Тонус. Нашу школу 

су достојанствено представљали ученици 4/3. Ученица Анђела Антић освојила је прво место на 

општини Звездара у категорији девојчица, а ученика Матеја Булић је освојио треће место у 

категорији дечака 

 

Успех и владање ученика на крају шк. 2017/18. године 
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Успех ученика 1. разреда 

 

 

У првом разреду има 124 ученика. Сви ученици имају позитиван успех и примерно 

владање, напредовали су у складу са својим могућностима. 

 

Српски језик: 

 

Пише по диктату:124 ученика. 

Чита са разумевањем: 120 ученика. 

Шчитава: 3 ученика. 

Чита слово по слово: 1 ученик. 

 

Математика: 

 

Сабира и одузима до 100 самостално:121 ученик. 

Сабира и одузима до 100 уз помоћ наставника: 3 ученика. 

 

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

напредовали  у оквиру својих могућности. 

 

Сви наставни садржаји, часови допунске наставе и слободних активности су у потпуности 

реализовани. 

Похваљују се сви прваци. 

 

Успех ученика од 2. до 8. разреда 

 

 
Кроз табелу бр. 6 пратимо успех ученика у осталим разредима. Свих 704 ученика су 

успешно завршили разред (100%). Највећи број ученика има одличан успех – 480 

(68,18%), затим врлодобар - 187 (26,56%) и добар – 37(5,25%). 

У млађим разредима успех ученика је дистрибуиран на следећи начин: највећи број је 

одличних - 273 (83,23 %), врлодобрих је 53 (16,15%) и 2 ученика је завршио разред са 

успехом добар (0,60). 

У старијим разредима, највећи број је одличних ученика – 207 (55,05%), врло добрих – 

134 (35,63%), добрих је 35 (9,30%). 

 
Табела 6 

УСПЕХ   УЧЕНИКА НА КРАЈУ  ШК. 2017/18.ГОДИНЕ 

Раз
ред 

Бр. 
Уч 

Поз- 
ити 

% Одл. % 
Вр. 
доб. 

% 
Доб. 
рих 

% 
До 

вољ
ан 

% 
Не-
дов 

 
% 

Не 
оц 

% 
Сред
ња 
Оц. 

2 115 115 100 105 91,30 10 8,69 / / / / / / / / 4,88 

3 115 115 100 86 74,78 27 23,47 2 1,74 / / / / / / 4,71 

4 98 98 100 82 83,67 16 16,32 / / / / / / / / 4,79 
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УСПЕХ   УЧЕНИКА НА КРАЈУ  ШК. 2017/18.ГОДИНЕ 

Раз
ред 

Бр. 
Уч 

Поз- 
ити 

% Одл. % 
Вр. 
доб. 

% 
Доб. 
рих 

% 
До 

вољ
ан 

% 
Не-
дов 

 
% 

Не 
оц 

% 
Сред
ња 
Оц. 

2-4 328 328 100 273 83,23 53 16,15 2 0,60 / / / / / / 4,79 

5 120 120 100 70 58,33 36 30 14 11,66 / / / / / / 4,34 

6 91 91 100 54 59,34 32 35,16 5 5,49 / / / / / / 4,42 

7 83 83 100 38 45,78 34 40,96 11 13,25 / / / / / / 4,25 

8 82 82 100 45 54,87 32 39,02 5 6,09 / / / / / / 4,37 

5-8 376 376 100 207 55,05 134 35,63 35 9,30 / / / / / / 4,34 

2-8 704 704 100 480 68,18 187 26,56 37 5,25 / / / / / / 4,56 

 

Средња оцена млађих разреда је 4,79, а у старијим разредима је 4,34, док је средња 

оцена успеха у школи је 4,56. 
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21 
пол. 4,83 4,60 4,60 4,37 4,50 / 5,00 5,00 5,00 5,00 / / 

крај 4,88 4,57 4,83 4,40 4,77 / 5,00 5,00 5,00 5,00 / / 

22 
пол. 4,84 4,93 4,90 4,76 4,83 / 5,00 5,00 5,00 5,00 / / 

крај 4,89 4,93 5,00 4,86 4,97 / 5,00 5,00 5,00 5,00 / / 

23 
пол. 4,81 4,74 4,48 4,44 4,48 / 5,00 5,00 5,00 5,00 / / 

крај 4,80 4,75 4,79 4,57 4,93 / 5,00 5,00 5,00 5,00 / / 

24 
пол. 4,76 4,89 4,75 4,75 4,82 / 5,00 5,00 5,00 5,00 / / 

крај 4,82 4,82 4,89 4,89 4,86 / 5,00 5,00 5,00 5,00 / / 

%  4,88 4,76 4,88 4,68 4,88 / 5,00 5,00 5,00 5,00 / / 

31 пол. 4,79 4,48 4,07 4,55 / 4,66 5,00 5,00 5,00  / 5,00 

 крај 4,83 4,62 4,76 4,59 / 4,76 5,00 5,00 5,00  / 5,00 

32 пол. 4,86 4,59 4,45 4,45 / 4,72 5,00 5,00 5,00  / 5,00 

 крај 4,88 4,62 4,59 4,38 / 4,69 5,00 5,00 5,00  / 5,00 

33 
пол. 4,88 4,34 4,81 4,55 / 4,31 4,79 4,48 4,72  5,00 / 

крај 4,88 4,48 4,92 4,28 / 4,72 4,83 4,86 4,86  5,00 / 

34 
пол. 4,79 4,21 3,82 4,32 / 4,50 4,91 5,00 4,96 5,00 / 5,00 

крај 4,86 4,50 4,35 4,11 / 4,43 5,00 5,00 5,00 5,00 / 5,00 

%  4,86 4.55 4,65 4,34 / 4,65 4.96 4,97 4.96 5,00 5.00 5,00 

41 пол. 4,74 4,86 4,41 4,23 / 4,86 4.86 4.77 5.00 4.80 / 4.86 
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крај 4,82 4.86 4,73 4,09 / 4,77 5,00 4.86 5,00 4.87 / 4.86 

42 
пол. 4,70 4,65 4,73 4,56 / 4,66 5,00 4,97 5,00 5,00 / 5,00 

крај 4,73 4,73 4.88 4,69 / 4,97 5,00 5,00 5,00 5,00 / 5,00 

43 
пол. 4,91 4,93 4,69 4,79 / 4,97 5,00 5,00 5,00 5,00 / 5,00 

крај 4,89 5,00 4,57 4,68 / 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 / 5,00 

44 
пол. 4,76 4,59 4,70 4,48 / 4,70 5,00 4,85 5,00 5,00 / 5,00 

крај 4,61 4,42 4,64 4,39 / 4,78 4,96 4,96 5,00 5,00 / 5,00 

%  4,76 4,80 4,34 4,57 / 4,91 4,99 4,99 5,00 5,00 / 5,00 
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5,0
0 

4,8
2 

/ 

73 
4,33 

3,6
5 

4,1
2 

4,8
8 

4,7
3 

4,2
3 

4,0
0 

3,6
5 

3,5
8 

4,73 
4,3
8 

4,2
7 

5,00 
4,12/
3,88 

5,00 
4,0
7 

4,6
7 

/ 

4,49 
3,8
5 

4,1
5 

4,9
6 

4,6
9 

4,1
9 

4,1
2 

3,8
8 

3,5
8 

4,96 
4,0
4 

4,3
1 

5,00 
4,12/
4,06 

5,00 
4,4
0 

4,8
0 

/ 

% 4,31 
3,8
4 

4,0
5 

4,7
9 

4,5
7 

3,9
7 

3,8
0 

3,8
3 

3,4
6 

4,79 
3,6
4 

4,2
1 

4,99 
4,17/
4,02 

5,00 
4,3
0 

4,7
3 

/ 

81 
4,03 

4,0
0 

3,7
7 

4,6
8 

4,5
0 

4,0
0 

3,6
8 

3,2
7 

2,9
1 

3,82 
3,2
7 

3,9
1 

5,00 3,91 5,00 
3,8
3 

5,0
0 

/ 

4,17 
4,0
0 

3,9
5 

4,6
8 

4,8
1 

4,2
3 

3,4
1 

3,5
5 

3,2
3 

3,95 
3,5
0 

4,1
8 

5,00 4,09 5,00 
4,4
2 

5,0
0 

/ 

82 
4,08 

3,7
7 

3,7
7 

4,4
5 

4,8
1 

4,2
7 

3,4
1 

3,5
9 

3,3
2 

3,91 
3,5
0 

4,1
9 

4,95 3,76 5,00 
4,7
7 

4,3
3 

/ 

4,22 
3,8
6 

3,8
6 

4,7
7 

4,6
3 

4,2
7 

3,7
7 

3,6
8 

3,5
9 

3,95 
3,7
7 

4,1
4 

4,96 4,24 5,00 
4,7
7 

4,5
6 

/ 

83 
3,66 

3,0
8 

3,1
6 

4,4
8 

4,1
2 

3,3
6 

2,8
4 

2,9
6 

2,8
0 

3,36 
2,8
0 

3,9
3 

4,96 3,20 5,00 
5,0
0 

4,2
5 

/ 

3,84 
3,1
6 

3,3
6 

4,6
4 

4,2
8 

3,6
8 

3,2
0 

3,5
7 

3,1
6 

3,40 
3,0
4 

4,2
1 

5,00 3,32 5,00 
5,0
0 

4,4
3 

/ 

% 4,08 
3,6
7 

3,7
2 

4,7
0 

4,5
7 

4,0
6 

3,4
6 

3,6
0 

3,3
3 

3,77 
3,4
4 

4,1
8 

4,99 3,88 5,00 
4,7
3 

4,6
6 

/ 

 

 

 

УСПЕХ СТАРИЈИХ РАЗРЕДА ПО ПРЕДМЕТИМА (СРЕДЊА ОЦЕНА) 

УПОРЕДНА ТАБЕЛА- КРАЈ ШКОЛСКЕ 2017/18. и 2016/17.ГОД. 

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

је из математике – 3,50, а највиша је из изборног спорта – 5,00. У поређењу са предходном 

школском годином, више су оцене из свих предмета осим из физике,  физичког васпитања 

и немачког језика.  

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

старије разреде. 

 

 
 

УПОРЕДНИ ПОДАЦИ О УСПЕХУ УЧЕНИКА ШКОЛСКА 2017/18. и 2016/17. ГОД. ПРЕМА 

СРЕДЊОЈ ОЦЕНИ 

Табела 8 

ШКОЛСКА 

ГОДИНА 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

 

2017/2018. / 4,88 4,71 4,79 4,34 4,42 4,25 4,37 

2016/2017. / 4,85 4,86 4,76 4,45 4,27 4,31 4,08 

РАЗЛИКА / +0,03 -0,15 +0,03 -0,11 +0,15 -0,06 +0,29 

 

 

      ПРЕМА ПРОЛАЗНОСТИ ( % )      Табела 9 

ШКОЛСКА 

ГОДИНА 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

 

2017/2018. / 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Р
А

З
Р

Е
Д

 

С
р

п
ск

и
 

је
зи

к
 

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

 

Т
И

О
 

Ф
и

зи
ч
к
о

  

Р
у

ск
и

/ 

н
ем

ач
к
и

 

И
зб

о
р

н
и

 

сп
о

р
т 

5
 

4,03 4,34 4,72 4,55 4,13 4,29 / 3,66 4,61 / 4,68 4,98 
4,67/ 
4,17 

5,00 

6
 

3,73 3,96 4,74 4,46 4,07 3,50 3,83 3,54 4,18 / 4,40 5,00 
4,12/ 
4,34 

5,00 

7
 

3,84 4,05 4,79 4,57 3,97 3,80 3,83 3,46 4,79 3,64 4,21 4,99 
4,17/ 
4,02 

5,00 

8
 

3,67 3,72 4,70 4,57 4,06 3,46 3,60 3,33 3,77 3,44 4,18 4,99 3,88 5,00 

2
0
1
5

 

/1
6
 

 3,74 3,38 4,65 4,52 3,91 3,64 4,35 3,38 4,21 3,32 4,29 5,00 
4,19/
4,24 

5,00 

2
0
1
6

/

1
7
 

3,82 4,02 4,74 4,54 4,06 3,76 3,75 3,50 4,34 3,54 4,37 4,99 
4,21/
4,18 

5,00 

р
а

зл
и

к
а
 

+0,08 +0,64 +0,09 +0,02 +0,15 0,12 -0,60 +0,12 +0,13 +0,22 +0,08 -0,01 
+0,02

/-0,06 
/ 
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2016/2017. / 100 100 100 100 100 100 100 

РАЗЛИКА / / / / / / / / 

 

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

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

8., 6. и 5. разреду.  

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

разреде.  

 

Табела 10 

РАНГ    ЛИСТА       ОДЕЉЕЊА 

РЕДНИ БРОЈ 
ПРЕМА СРЕДЊОЈ ОЦЕНИ ПРЕМА  ПРОЛАЗНОСТИ 

МЛАЂИ СТАРИЈИ МЛАЂИ СТАРИЈИ 

1 22, (4,97) 53 и 6/2 (4,54) * * * 

51, 52, 53, 54, 61, 

62, 63, 71, 72,73, 

81, 82, 83 

(100%) 

 

2 24(4,91) 83(4,53)   

3 42 (4,87) 64(4,44)   

4 23(4,86) 71(4,43)   

5 43 (4,85)   63(4,39)   

6 31 (4,82) 82(4,36)   

7 21(4,80) 54 (4,34)   

8 41 (4,76) 61(4,32)   

9 32(4,75) 51(4,30)   

10 44 (4,69) 73 (4,26)   

11 33(4,65) 74(4,23)   

12 33(4,62) 81(4,22)   

13  52(4,18)   

14  72(4,10)   

***  -100% пролазност  

 

 
 

Изостанци ученика 

 

Укупан број изостанака је 58889. Од тога  је  оправданих 58561 и 328 неоправданих 

изостанака. Највећи број изостанака су направили ученици 7. разреда (10511), затим 6. 

разреда (9407), 5. разреда (9239) и 8. разреда (7943). 

Највећи број неоправданих изостанака су направили ученици 7. (151) и  8. (197) Разлози 

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

ученика на многим такмичењима, похађање музичке школе и осталих активности, а 

разлози неоправданог изостајања је закашњавање, неблаговремено доношење оправдања и 

недовољна контрола родитеља о изостајању њихове деце. Посебан проблем представљају 

родитељи чија деца нередовно похађају наставу. 

Број изостанака по ученику за школску 2017/18. год. је 71,12, док је претходне школске 

године био 65,81, а године пре тога 63,57. 
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У односу на претходну школску годину, укупни број изостанака се повећао за 7424 (на 

нивоу млађих разреда за 1181, а на нивоу старијих разреда за 6243). Ситуација са 

неоправданим изостанцима је другачија посебно у старијим разредима, где је укупан број 

неоправданих смањен за 479.  

 
 

Табела 11 

 

Табела 11 (кретање бр. изостанака 2017/18 и 2016/17) 

Разред 

оправдано неоправдано укупно 

2017/

18 

Просек 

по уч. 

2016 

/17 

Просек 

по уч. 

2017/1

8 

Просек 

по уч. 

2016 

/17 

Просек 

по уч. 
2017/18 

Просек 

по уч. 

2016 

/17 

Просек 

по уч. 

1. 5280 42.58 3827 33,28 / / 1 0,01 5280 42.58 3828 33,29 

2. 5951 51.74 3701 31,10 / / / / 5951 51.74 3701 31,10 

3. 5089 44.64 4790 49,38 / / 2 0,02 5089 44.64 4792 49,40 

4. 5141 53.55 7964 69,86 5 0.05 / / 3274 35,59 7964 69,86 

1. – 4. 21461 47.48 20282 45,58 5 0,01 3 0,01 21466 47.49 20285 45,58 

5. 9239 76.99 9014 93,90 38 0.31 31 0,32 9277 77.30 9045 94,22 

6. 9407 103.4 8234 92,52 37 1,13 188 2,11 9444 103.7 8422 94,63 

7. 10511 126.6 5629 67,82 151 1.82 152 1,83 10662 128.45 5781 69,65 

8. 7943 96.86 7499 108,68 97 1.18 433 6,28 8040 98.05 7932 114,96 

5. - 8. 37100 98.67 30376 90,14 323 0.85 804 2,39 37423 99.52 31180 92,52 

1. – 8. 58561 70.72 50658 64,78 328 0.39 807 1,03 58889 71.12 51465 65,81 

 

Владање ученика 

 
У табели 12 дат је преглед владања ученика. Од 828 ученика, примерно владање има 

818ученика (98,79%). Девет ученика има врло добро владање (1,08%) и један ученик има 

добро владање (0,12%). Код 13 ученика старијих разреда су изречене  васпитне мере–укор 

одељенског старешине (1,57%). 

 

Васпитне 

мере 

Васпитно-дисциплинске 

мере 

Разред 
Прим- 

ерно 

Врло  

добро 
Добро 

Задово- 

авајуће 

Неоце 

њен 

Укор 

одељ. 

стар. 

Укор 

одељ. 

већа 

Укор 

дирек. 

школе. 

Укор 

Настав. 

већа 

Премештај 

у другу 

школу 

1. 124     -     

2. 115     -     

3. 114 1    -     

4. 98     -     
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5. 116 3 1        

6. 88 3         

7. 81 2    13     

8. 82          

1. - 8. 818 9 1   13     

% 98,79 1,08 0,12   1,57     

 
Табела 12 

 

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. 

 

Упис ученика у средње школе 

 

Од укупно 82 ученика осмог разреда, полагању завршног испита је приступило свих 82 

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

виду посебне просторије за полагање, док је за јену ученицу сачињен посебан тест и 

полагање у посебној просторији уз присуство асистента. 

Свих 82 ученика је уписало средњу школу у првом уписном кругу. 

 

Укупан број ученика осмог разреда у школи 

82 

Укупан број ученика који су завршили основну школу 

82 

Укупан број носилаца Дипломе "Вук Караџић" 

18 

 

 

Стaтистички пoдaци o пoстигнућимa учeникa  

 
Просечан број бодова на завршном испиту 

 

Српски језик Математика Комбиновани тест 

9,57 8,04 11,57 

Укупно 29,19 
 

Просечан укупан број бодова ( успех на крају разреда и завршном испиту) је 81.81 

Ученици наше школе остварили су најбоље резултате на завршном испиту на општини 

Звездара. 
 
 

Остварене жеље: 
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Уписана 

жеља 

 

% ученика 

1. 66 (80,48%) 

2. 2 ( 2.43 %) 

3. 6 (7.31%) 

остали 8 ( 9,75) 

 

Највећи број ученика уписао је средњу школу на основу прве жеље, тј. 66  ученика  

(80,48%).  Укупно 74 ученика ( 90,24%) уписало је средњу школу на основу прве три 

жеље.   

 

 

Ученик генерације, Вукове дипломе 

 

Број ученика са посебним дипломама је 65. Број ученика са Вуковом дипломом је 18. 

На седници Наставничког већа, која је одржана 5.6.2018. године за ученика генерације је 

проглашена Софија Рајић 8-1, а за спортисте генерације Огњен Ивковић и Кристина 

Марјановић из 8-1 и Тамара Трмчић из 8-3. 
 

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 2017/18. ГОДИНИ 

Предмет Ученик 
Општински 

ниво 

Градски 

ниво 

Репуб. 

ниво 

 

 

М
У

З
И

Ч
К

А
 К

У
Л

Т
У

Р
А

 Нађа Јовановић 6-4 1.место 2.место 

не 

органи- 

зује се 

 

Лена Стефановић 6-4 1.место 2.место 

не 

органи- 

зује се 

 

Милица Ђоковић 7-4 1.и 2.место 3. место 

не 

органи- 

зује се 

 

Лана Михајловић 7--4 1.место 3. место не  
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ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ 

Предмет Ученик 
Општински 

ниво 

Градски 

ниво 

Репуб. 

ниво 

 

 

органи -

зује се 

Катарина Васиљевић 5-2 2.место / 
 

 

Јана Живковић 5-3 2.место / 
 

 

Вања Буквић 6-4 2.и 3.место / 
 

 

Лена Стаменковић 7-2 2.место / 
 

 

Урош Полексић 7-3 2.место / 
 

 

Дуња Митровић 6-4 3.место / 
 

 

Миа Петковић 8-2 3.место / 
 

 

Јулија Рајковић 8-2 3.место / 
 

 

Е
Н

Г
Л

Е
С

К
И

 

Ј
Е

З
И

К
 

Мелина Микић-Божанић 

8/2 

2.место 2.место  

Полуфинал

Hippo 

такмичења 

 

Реља Штиглић 8/3 3.место 
 

  

  

Сања Јањић 8/3 
3. место 

  

Полуфинал

Hippo 

такмичења 

 

 

Нина Костић 6/1 

   

Полуфинал

Hippo 

такмичења 

 

Урош Полексић 7/3 

   

Полуфинал

е    Hippo 

такмичења 

 

Јелена Максимовић 7/2 

   

Полуфинал

Hippo 

такмичења 

 

Луна Повреновић 7/2 

   

Полуфинал

Hippo 

такмичења 
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ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ 

Предмет Ученик 
Општински 

ниво 

Градски 

ниво 

Репуб. 

ниво 

 

 

     

С
Р

П
С

К
И

  
Ј

Е
З

И
К

 

Урош Танасковић, 5/2 2. место 2. место / 

С
р

п
ск

и
 ј

ез
и

к
 и

 ј
ез

и
ч

к
 к

у
л

т
у

р
а 

Јована Илић, 5/4 3. место / / 

Лука Топаловић, 5/2 3. место / / 

Ања Милетић, 5/2 3. место / / 

Ангелина Рајић, 6/1 1. место / / 

Милица Кукањац, 6/2 3. место / / 

Урош Полексић, 7/3 2. место 2. место / 

Софија Вукашиновић, 7/3 2. место 2. место учешће 

Милица Мијатовић Дешић, 7/3 3. место 2. место / 

Софија Рајић, 8/1 1. место 3. место / 

Петар Томић, 8/3 1. место 2. место / 

Никола Стокановић, 8/2 2. место / / 

Анастасија Винић, 8/2 3. место 2. место / 

Уна Нешић, 7/3 3. место 3. место / 

К
њ

и
ж

ев
н

а
 

о
л

и
м

п
и

ја
д

а
 

Софија Милошевић, 7/3 3. место 3. место / 

Лена Благојевић, 8/1 3. место / / 

Софија Рајић, 8/1 3. место / / 

Мелина Микић Божанић, 8/2 3. место / / 

Александра Васиљевић, 8/2 3. место / / 

Н
Е

М
А

Ч
К

И
 

Ј
Е

З
И

К
 

 

  
  

Б
И

О
Л

О
Г

И
Ј

А
 

Ања Милетић 5/2 2.место 2.место   

Урош Танасковић 5/2 2.место 3.место   

Вера Симовић 5/3 2.место 3.место   

Марко Нешић 5/3       2. место учешће   

Милица Мијатовић 

Дешић 7/3 
1.место 1.место учешће  

Јелена Максимовић 7/2 1.место 2.место   

Богосав Миленковић 7/1 2.место 
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ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ 

Предмет Ученик 
Општински 

ниво 

Градски 

ниво 

Репуб. 

ниво 

 

 

 
  

  

 
  

  

 
  

  

Ф
И

З
И

К
А

 

Александра Тарајић  6/1 

Филип Вујовић  6/2 

Лука Мијаковац   6/3 

2. место 

2. место  

2. место 

похвала 

похвала 

похвала 
 

 

Софија Вукашиновић  7/3 1. место 1.место 3.место  

Урош Полексић 7/3 2. место 2.место 3. местп  

Софија Рајић  8/1 3. место 
  

 

     

     

Х
Е

М
И

Ј
А

 

Милетић Марија8/3 3.место    

Томић Петар8/3 2.место 

  
  

Јањић Сања8/3 3.место    

Нешић Уна7/3 2.место 

 
   

Рађенпвић Аоа7/3 3.место    

Ћурчић Бприс7/3 2.место 

 
   

Миленкпвић Бпгпсав7/1 3.место    

Вученпвић Филип7/2 2.место 

 
   

Г
Е

О
Г

Р
А

Ф
И

Ј
А

 

 

Димитрије Чановић 7/4 1. место 
 

  

Милица Коцић7/4 2. место 
 

  

Уна Нешић7/3 2. место 
 

  

Страхиња Лалић 7/2 2 место 
 

  

 Константин Јанковић 1. место 
 

  

Софија Рајић 2. место 
 

  

Никола Бајић 2 место 
 

  

Анђела Мркић 3. место 
 

  

  

И
С

Т
О

Р
И

Ј
А

  Јована Илић 5/4 3.место 
 

  

Вујпвић Филип 6/2 1.место    

Миа Брдар 6/3 2.место    
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ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ 

Предмет Ученик 
Општински 

ниво 

Градски 

ниво 

Репуб. 

ниво 

 

 

Ћирић Андреј 6/2 

Бајић Никпла 8/2 

Јпванпвић Петар8/2 

 

2.место 

3.место 

3.место 

   

М
А

Т
Е

М
А

Т
И

К
А

 

Новак Планиншек 3/3 100 ппена  

1.местп   
 

Лазар Брдар 3.-1  90 поена 

1.место 
   

Леа Марић 3.-1 
70 поена  

3.место 
   

Андрија Пралица 4/2 2.место    

Јован Тулимиривић 4/3 3.место    

Т
И

О
 Ангелина Рајић 6/1 2. место 2. место 1. место  

Марија Милетић 8/3 3. место    

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

Бојана Ерцег        1.место    

     

НЕМАЧКИ 

ЈЕЗИК 

Петар Томић 8/3 2.место    

Сања Јањић 8/3 3.место    

Мелина Микић-Божанић 3.место    

 

  
   

Е
К

И
П

Н
А

 

Т
А

К
М

И
Ч

Е
Њ

А
 

(2-1) Радић Лука 

          Марковић Андреј 

          Милошевић Нина 

(2-2) Булић Андреја 

          Дутина нађа 

          Георгиев Лав 

 

2.место    

 
   



Извештај о реализацији плана рада школе за школску 2017/18. годину 

ОШ „Иван Горан Ковачић“ 

 

40 
 

ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ 

Предмет Ученик 
Општински 

ниво 

Градски 

ниво 

Репуб. 

ниво 

 

 

          

    (2-3) Бартул Иван 

             Павловић Анђела 

             Јовановски Вук 

 (2-4)  Лазић Павле 

            Митрић Ива 

            Митровић Лана 
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Стручни органи  

 

Васпитно-образовни рад у току школске године, реализовало је 20 професора разредне 

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

3 учитеља, 2 магистра,  30 професора предметне наставе, директор, психолог, педагог и 

библиотекар.  

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

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

Најзначајније  теме разматране на састанцима су: усаглашавање критеријума оцењивања, 

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

настави, међупредметне корелације, стручно усавршавање наставника, такмичење 

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

тимовима и комисијама, самовредновање и развојно планирање.  
 
 

Извештај о раду Школског одбора  

 

   ( за време од четири године од 2014. – 2018. Године) 

                  и конституисање ШО у новом сазиву 

(за период од четири године од 2018. - 2022. Године) 

 

 

На основу решења Скупштине Града Београда о именовању чланова Школског одбора 

Основне школе „Иван Горан Ковачић“ број 112-660/14-С-22. јула 2014. године,истекао је 

четворогодишњи мандат  претходног   сазива ШО,  који је конституисан  дана 25.08.2014. 

године у следећем саставу: 

 Ирена Деспотовић, проф. математике,  Мира Симић, проф. раз. наставе, Милутин 

Костић, проф. физичког васпитања, представници школе, 

 Михаило Стошовић, Јелена Миловановић, Слободан Трмчић,  представници 

Савета родитеља,  

 Бора Станојковић, Радинка Вулета, Марко Петровић, представници локалне 

самоуправе општине Звездара. 

 

Битна карактеристика рада претходног сазива  ШО у саставу: представници школе: 

Биљана Антонијевић, Мира Симић, Ирена Пердух,  представници родитеља Михаило 

Стошовић (председник ШО), Јелена Миловановић, Слободан Трмчић, представници 

локалне самоуправе: Радинка Вулета, Марко Петровић, Бора Станојковић,  огледала се: 

 у међусобно усаглашеним  ставовима његових чланова која су се тицала доношења 

одлука у унапређивању рада школе, 

 у  потпуно синхронизованом раду са директором школе у спровођењу заједничких 

циљева. 

Имајући у виду да је школа својим радом, остварила завидан реноме како на општинском 

тако на градском нивоу, циљеви који су ШО и директор школе заједнички поставили, 

тицали су се унапређења свих сегмената рада школе:  
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 образовно-васпитног рада, 

  услова рада, 

 подизања нивоа безбедности ученика, 

 отворености школе према свету и сарадњи наших ученика и наставника са школама 

и културним институцијама у иностранству, кроз интезивно учење страних језика, 

упознавања ученика са културама других народа, размену посета, 

 побољшања материјалног положаја школе и обезбеђивања материјалних средстава 

ради остваривања постављених циљева, 

 унапређење сарадње са родитељима и мотивисање родитеља да у оквиру својих 

могућности помогну школи, 

 одличну сарадњу са директором школе, који  је показао изузетну  вештину у 

руковођењу школом; 

 велико залагање директора  да школа  изгледа и функционише  као место где се 

основно образовање остварује  најсавременијим  наставним средствима, што 

резултира изванредним успехом ученика школе и њихових наставника; 

 успешност директора као менаџера школе; 

 позитивну атмосферу којом одише колектив,  и 

 однос запослених према родитељима и трећим лицима уопште.  

 

ШО је пратио законске прописе те је у  периоду од 2015. -2016 години поступајући  на 

основу својих овлашћења, донео следеће акте: 

 Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања 

 Правила заштите од пожара 

 Правилник о безбедности и здрављу на раду 

На основу чл. 119 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гл. РС“, бр. 

88/2017)  ШО је, у сарадњи са директором и секретаром  школе,  дана 28.12.2017. год. 

донео: 

 РАЗВОЈНИ ПЛАН   

за четворогодишњи период почев од школ. 2017/2018 – 2021/2022. Године. 

Дана 28.02.2018. године ШО поштујући нови  Закон о основама система образовања и 

васпитања доноси следећа општа акта: 

 Статут 

 Пословник о раду ШО 

 Пословник о раду Савета родитеља  

 Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време 

остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује школа 

 Правилник о унутрашњој организацији рада школе 

 Правила понашања у школи 

 ШО је донео Одлуку којом даје  сагласност на Правилник о организацији и систематизацији радних 

места  

 

ШО је у складу са Законом,  а у сарадњи са директором, стручним сарадницима и 

секретаром, доносио и друге акте школе - Школски програм од 1. до 8. разреда, Годишњи 

план рада школе те је  усвајао Извештаје о њиховом остваривању. Исто тако је редовно, на 
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крају сваког класификационог периода разматрао и  анализирао Извештаје о успеху и 

владању ученика и предлагао мере за побољшање успеха и владања ученика, уз пуну 

сарадњу и уважавање сугестија Савета родитеља школе. Разматрао је извештаје о 

такмичењима ученика, о току и резултатима завршног испита за упис у средње школе. 

 

ШО  у сарадњи са директором и  шефом рачуноводства, сваке календарске године 

је доносио Финансијски план школе и усвајао годишњи Извештај о финансијском 

пословању школе. 

 ШО и Савет родитеља школе су остваривали  сарадњу у вези са организацијом и 

реализацијом екскурзија, излета, избором агенција и давањем сугестија и предлога, и ШО  

редовно је усвајао извештаје о реализацији истих. 

ШО је расписао конкурс за избор директора школе у листу ПОСЛОВИ бр. 664 од 

дана 09.03.2016. године Националне службе за запошљавање. 

Школски одбор је након тога, склопио уговор о раду са директором број 642 од 

04.07.2016. године. 

 

Закључак  свих чланова ШО је да је ШО  у свом мандату, са великим задовољством 

обављао своју функцију заједно са директором школе те допринео да се о изузетном раду 

и успеху ОШ „Иван Горан Ковачић“, директора школе, одличном  наставном кадру и 

уопште колективу школе, надалеко чује.     

На основу решења Скупштине Града Београда о именовању чланова Школског одбора 

Основне школе „Иван Горан Ковачић“  број 112-291/18-С-29.јун 2018. године, именован је 

Школски одбор на време од четири године, почев од 23. јула 2018. Године те је дана 

15.09.2018. године,  и  конституисан  Школски одбор ОШ „Иван Горан Ковачић“ у  

следећем саставу: 

представници школе: 

 Биљана Антонијевић, наставник разредне наставе у школи, Небојша Дабић, проф. 

ТО, Оливера Томић, проф. енглеског језика,  

 

представници Савета родитеља 

 Марија Булић, Снежана Митровић, Марко Трајановски, 

 

представници локалне самоуправе општине Звездара: 

 Предраг Веселиновић, Светлана Јанковић, Јелена Минић,  

 

На 1. Конститутивној седници ШО у новом сазиву, која је одржана дана 31.08.2018. 

године, за председника ШО изабрана је Марија Булић, представник Савета родитеља 

 
 

Извештај о раду Савета родитеља 

 
 

             У школској 2017/18. години редовно су одржавани састанци Савета родитеља. У 

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

Извештајем о раду школе за шк. 2016/17. годину и садржајима Годишњег Плана рада 
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школе. Усвојен је План рада Савета родитеља за школску 2017/2018. годину уз могућност 

давања примедби и сугестија. 

          Изабран је нов председник Савета родитеља Марија Булић. Заменик је Душан 

Павловић, а записничар Виолета Максимовић. 

          Акционим планом Школског развојног плана, степен учествовања родитеља у 

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

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

васпитање, инклузивно образовање, професионалну оријентацију, правила понашања, 

културни и забавни живот, спортске активности, Фестивал науке, Васкршњи Базар, 

прославу Дана Светог Саве... . Из тог разлога су изабрани представници родитеља у Тим 

за развојно планирање - Марија Булић 4/3 , Тим за ИО - Зара Комненић 6/4 , Тим за 

самовредновање - Иван Стојановић 4/1 , ТЗЗ - Марија Вученовић 7/2 , Тим за културну и 

јавну делатност школе - Ј. Ковачевић 2/3, УП - Снежана Митровић 2/4 , Тим за интернет 

презентацију - Иван Стојановић 4/1, Комисија за заштиту животне средине - Јелена 

Ковачевић 2/3, Тим за организовање спортских активности - Јелена Миловановић 8/2, Тим 

за професионалну оријентацију – Ана Јовићевић – Поповић 5/3 . 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.), као и у 

реализовање појединих васпитно - образовних задатака и активности, нпр. “отворена 

врата”, присуство часовима у својству посматрача или предавача (едукација на одређену 

тему) итд. . Kратку презентацију о безбедности деце на Интернету одржао је на Савету 

родитеља родитељ Филип Брајовић, која је део платформе Е-дукација из области 

безбедности деце и младих на интернету. Родитељ из одељења 6-2 Ф. Вујовић је одржао 

предавање за ученике на тему „Превенције ПАС“ , а родитељ К. Јанковић 8/3 радионице 

из области ПО. Родитељи из одељења првог и другог разреда су били укључени у 

радионице превенције насиља, радионице су одржале учитељице Драгана Аничић и 

Катарина Миловановић уз подршку психолога школе Наташе Јовановић. 

Директор је информисао чланове Савета родитеља да се План рада Савета       Родитеља 

налази у Годишњем плану рада школе, усваја га Школски одбор као и друга       важна 

документа, као што су анекс о ново - уведеним изборним предметима, итд.). 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          

класификационих периода школске 2016/17. год. и резултатима уписа у средње школе -       

50% ученика се уписало у жељене школе. Разматрана је и редовност похађања допунске      

наставе ученика који теже савлађују програм. Директор је истакао да се уједначавање       

критеријума оцењивања врши од стране Педагошког колегијума, у складу са      

стандардима јер су родитељи поставили питање високог критеријума и ниске просечне      

оцене из предмета Географија и Српски језик и књижевност. Наведена је могућност да      

деца чешће могу да покажу своје знање на часовима кроз формативно оцењивање и      

бележење квалитета одговора у Педагошке свеске, затим кроз прилагођавање метода,      

облика и средстава рада специфичностима сваког детета.                 Одлазак на екскурзије 

је компликован због неусклађености са законом о јавим      набавкама, као и процедуре 

закључивања уговора са агенцијама. На основу договора      ђачког парламента, родитеља 

и одељенских старешина директор је расписао тендер и за     све ученике од 1. до 7. 

разреда су били организовани једнодневни излети, а за ученике 8.     разреда – дводневна 
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екскурзија. У вези са јавним набавкама, постављено је и питање      набавке опреме у 

кабинету за информатику. Што се тиче намештаја у школи, при      реконструкцији школе 

није замењен сав намештај (школа је заменила само столице, а       сада треба заменити и 

столове).  

                  Директор је известио Савет родитеља о постигнутим оценама приликом 

редовног 

      инспекцијског прегледа (99% остварености плана и програма рада), спољашњег      

вредновања (највиша оцена), као и о другим видовима вредновања, о предузетим мерама      

за унапређење наставних активности, броју посећених часова (63 часа одељенске,      

допунске, додатне и огледне наставе), евалуацији рада школе, итд. . Указао је 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 и посаде цвеће које је почупано у школском дворишту. У области     

исхране ученика већином гласова родитеља усвојен је предлог да се уведу запаковани     

ланч пакети. 

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

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

„Оснаживање породице - љубав и границе„ и „Вештине у адолесценцији“ - УНОДЦ,   

„Професионална оријентација на прелазу из основне у средњу школу“ , „Дигитална школа   

– кликни безбедно уз превенцију дигиталног насиља“... .  

   Савет родитеља је редовно информисан о активностима у оквиру програма   „Школа без 

насиља“ и резултатима анализа о стању случајева насиља у нашој школи,   поштовању 

школских правила као и могућим опасностима дигиталног насиља. Указано је    поново за 

нове чланове Савета родитеља на лифлет са процедурама за реаговање у    случајевима 

насиља за родитеље (и у електронској форми). У оквиру сарадње са локалном   

заједницом, општином Звездара, путем разних активности, једна од њих реализовна је   

кроз нови програм намењен безбедности деце, и то у области саобраћаја, наркоманије,    

алкохолизма, безбедног коришћења интернета, итд.. Реализатор ових програма је   

одговорајућа служба МУП РС. Такође, на интернет страници школе доступан је и   

Годишњи план заштите деце од насиља. Родитељи су информисани о допису 

Министарства   просвете, науке и технолошког развоја о превенцији насиља и 

предвиђеним мерама у   Новом Закону о основама система образовања и васпитања. 

Наведено је и да друштвене    мреже могу да се користе за помоћ другоме у учењу , а не за 

различите врсте злоупотребе. 

   Поново је разматрано питање увођења школских униформи где су се ученици у 

Ученичком 

   Парламенту изјаснили против, а 53% анкетираних родитеља је било за увођење. 

Разматрана 

   су питања преоптерећеног распореда часова и великог броја ученика заинтересованих за   

продужени боравак ( први пут је уписано 5 одељења првог разреда) уз недостатак   

васпитача који би радили са ученицима у Националној служби запошљавања. 
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           Савет је обавештаван о реализацији активности предвиђених акционим планом за   

школску 2017/18. у оквиру Школског развојног плана као и о Новом   школском Развојном 

плану за наредних пет година (нов је израђен на крају 2017. године) . Такође, чланови 

Савета родитеља су    информисани о реализацији активности предвиђених 

самовредновањем за текућу школску годину. 

           Родитељи су обавештени и сагласни су да се читалачка радионица поново 

организује у  

   школи, у присуству писаца, чије књиге деца могу да купе, али нису нужно у обавези да 

то  

   раде.  

           Информисани су о изборним предметима као и да ће у 5. разреду бити уведени нови 

   предмети, као што су обука, техника и технологија, поред већ постојећих (информатика, 

   цртање, сликање и вајање, чувари природе, хор и оркестар).  

У другом полугодишту оцењивање је у Е-форми. Родитељи су такође били укључени у 

реализацију Пројекта „Предузетништво“ – израда парфема у чврстом стању. Пројекат је 

омогућио међупредметно повезивање, обуку ученика за предузетништво и професионалну 

оријентацију ученика. 

            Истакнута је интерактивна, добронамерна и предусретљива атмосфера на 

састанцима 

  Савета. Применом и анализом евалуационог упитника констатовано је да је већина  

родитеља задовољна радом Савета. Расправе су конструктивне уз учешће свих родитеља. 

Родитељи су предложили више садржаја из области бон – тона, екологије и друштвено – 

корисног рада. 

            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. 

              

Извештај о раду Наставничког већа 

 
У првом полугодишту школске 2017/2018.године одржано је шест седница Наставничког 

већа. 

 На првој седници Наставничког већа одржаној 12.9.2017. 

1.Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2017/18.годину 

Наставничко веће је разматрало Годишњи план рада школе за школску 2017/18. годину. 

2.Разматрање Извештаја о раду школе за школску 2016/17. годину 

Наставничко веће је разматрало Извештај о раду школе за школску 2016/17. годину 

3.Разматрање Извештаја о раду директора школе за школску 2016/17. годину 

Наставничко веће је разматрало Извештај о раду директора школе за школску 2016/17. 

годину . 

На другој седници одржаној 20.10.2017. 

 1.Израда глобалних и месечних планова,планирање угледних ,огледних тематских часова 

У процесу планирања наведених активности неопходно је обавити квалитетан разговор са 

педагогом школе. 

2.План културно – јавне делатности школе 
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Неопходно је заказати нови састанак Тима за културну и јавну делатност како би се 

допунио план активности. 

3.Распоред контролних и писмених задатака 

Распоред контролних и писмених задатака да буде истакнут на сајту школе и огласној 

табли за ученике и родитеље.Списак ученика који похађају секцију да буде истакнут на 

видном месту у учионици,као и распоред одржавања секција. 

4.Распоред додатне и допунске наставе 

Распоред додатне и допунске наставе са терминима одржавања и списком ученика да буде 

на видном месту за ученике. 

5.Утврђивање термина класификационих периода и датума одржавања Наставничких 

већа,родитељских састанака 

Предвиђено је да се поводом првог класификационог периода одрже Одељењска већа 

15,16,17. новембра,а да се Наставничко веће одржи у понедељак 20.11.2017. 

Препорука директора школе наставницима је ,да осим писмене провере, врше усменим 

путем проверу знања ученика.Неопходно је указивати која знања су неопходна са којом би 

били задовољни и шта треба да се допуни.Неопходно је у континуитету помагати 

ученицима да што лакше савладају неопходно градиво.Та врста едукације би била од 

велике користи за напредовање и стицање нових знања.Ученицима треба указивати да 

није најважније добити добру оцену,него да треба иза озбиљног рада да стоји знање које је 

функционално и примењиво,закључио је директор. 

6.План школских такмичења 

Када се буде знао распоред такмичења неопходно је направити добар план.Важно је да се 

ученици добро спреме и да поједини ученици не буду преоптерећени.Неопходно је добро 

изанализирати интересовања и способности такмичара.После добрих припрема и 

марљивог рада ни резултати неће изостати. 

7.Организовање педагошко – инструкцијског увида и  надзора 

Директор школе је направио план посете часовима, што је у домену организовања 

инструкцијског увида и надзора.Стручни сарадници ће ,такође, по предвиђеном плану 

посећивати часове. 

8.Идентификовање и праћење ученика са развојним проблемима и потешкоћама у 

учењу,обдарених ученика,усвајање ИОП-а 

Директор школе је скренуо  пажњу на ИОП-2.Предложио је да наставници изанализирају 

ецу којој предају и да предложе децу за ИОП-3.Обавезно је користити иницијале ученика 

и у службеној белешци.Идентификовање и праћење ученика са развојним проблемима и 

тешкоћама у учењу треба да се одвија у континуитету.Неопходно је посветити пуну 

пажњу и обдареним ученицима и омогућити им да се развијају у пуном капацитету. 

9.Оцењивање знања и напретка ученика 

Директор је говорио о педагошким свескама које сваки наставник треба уредно да води,да 

се максимално посвети пажња формативном оцењивању.Ако неком није јасно формативно 

цењивање да се јави стручним сарадницима ,или директору школе. 

10.Информисање о изменама Закона о основама система васпитања и образовања 

Директор је говорио о Новом закону о основама система образовања и васпитања,указао 

на измене,а посебно говорио о структури закона,о томе да има 210 чл. у закону. 

Правима детета,обавезама родитеља,приговорима на оцену,о индивидуалним образовним 
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плановима,шта је ИОП1,ИОП2 и ИОП3.Директор је посебно инсистирао да 

наставници,одељењске старешине и стручни сарадници максимално дају подршку 

ученицима. 

Упутио је све запослене да проуче Нови закон и да се подсете свих аката школе,посебно 

правилника о оцењивању. 

 

На трећој седници Наставничког већа 20.11.2017. 

1.Успех и владање ученика на крају првог класификационог периода – анализа 

 Директор школе је напоменуо да се на Одељенским већима анализирало свако дете и 

свако одељење. На бољем успеху деце неопходно је да радимо у континуитету. Деци треба 

омогућити да поправљају оцене, а ми смо дужни да им пружимо подршку. 

Важно је сагледати који вид пропитивања је адекватан и формативно оцењивање игра 

важну улогу. Може и писмено да се ученик боље изрази и покаже своје знање. У 

педагошкој свесци наставници су дужни да свакодневно воде евиденцију. Неопходно је 

позвати и родитеље, али пре тога ми морамо да видимо шта можемо допринети да успех 

буде бољи. 

Директор је похвалио ученике петог разреда због успеха, али и владања. Примедба је да 27 

недовољних оцена у осмом разреду је много, па је нужно предузети неопходне мере како 

би се успех поправио. Важно је да одељењске старешине редовно држе часове одељенске 

заједнице, да се сумирају проблеми и да се направи план како да се превазиђу. 

3. Реализација и координација рада тимова (Развојно планирање, Самовредновање, ИО, 

Заштита од насиља) 

Педагог школе је информисала чланове Наставничког већа да у оквиру Тима за Развојно 

планирање интензивно се одржавају састанци понедељком и средом због израде новог 

Акционог развојног плана. Концепција новог Развојног плана заснована је на анализи 

јаких и слабих страна рада школе у оквиру спољашњег вредновања и самовредновања 

рада школе. 

Тим за Самовредновање ће се у овом полугодишту бавити облашћу Ресурси. 

Психолог школе је рекла да је Тиму за инклузију у протеклом периоду стигло мишљење 

интерресорне комисије за Е. М. VI1 и Р. В. VIII3, да прелазе на рад по ИОП-у 2, а до сада 

су радиле по ИОП-у 1. 

Психолог је такође подсетила да ученици који раде по ИОП-у треба да буду укључени на 

допунску наставу. 

Школу су посетили представници хуманитарне организације „Дечије срце“ у вези рада 

персоналних асистената. 

Неоходно је да младе колеге у оквиру плана стручног усавршавања изаберу едукацију из 

области израде ИОП-а. Препорука је да у раду са децом са тешкоћама треба прилагодити 

и применити што разноврснија наставна средства. 

ТЗЗ се хитно састао превентивно, поводом конфликта два ученика VI2, који се догодио у 

време јесењег распуста у ближој околини школе. Размотрене су све околности и 

направљен је записник ТЗЗ. 

4.седница Наставничког већа одржана 12.12.2017. 

 

1.Информисање чланова Наставничког већа о редовном инспекцијском надзору 

 Редован инспекцијски надзор извршен је 22.11.2017. год. у нашој школи. 
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 Директор школе је на данашњој седници информисао чланове Наставничког већа       да 

смо у инспекцијском извештају освојили 100% стандарда (бодова) 

Тако да можемо бити сасвим задовољни,закључио је директор. 

 

2.Информисање чланова Наставничког већа о Закону о основама система образовања и 

васпитања 

Презентација (издвојених 30 Чланова ) Закона о основама система образовања и 

васпитања, апострофирао је директор школе и путем презентације исцрпно представио 

члановима Наставничког већа.Указујући на важност овог закона,његове новине и 

обавезујуће ставке, како за наставнике и остале запослене, тако и за ученике и родитеље. 

(Закон о основама система образовања и васпитања (издвојених 30 чланова )налази се у 

прилогу Записника са 4. седнице Наставничког већа,одржане 12.12.2017.) 

6.седница Наставничког већа је одржана 1.2.2018. 

1. Анализа  успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта школске 

2017/2018. године 

2. Анализирајући успех и дисциплину ученика на крају првог полугодишта школске 

2017/2018.године директор школе Миомир Драгаш је рекао да у последњих 5 година  

нисмо имали овако добар резултат ученика. 

3. Просек I-IV разреда је 4,73. 

4. Просек V- VIII је 4,24. 

5. Просек на нивоу школе је 4,49. 

6. Имамо 4 ученика са недовољним оценама, укупно 6 недовољних оцена. 

7. У првој недељи после распуста неопходно је одржати родитељске састанке и 

обавезно похвалити ученике, њихов успех и примерно владање закључио је директор. 

 

1. Реализација редовне, допунске, додатне наставе и слободних активности на крају 

првог полугодишта школске 2017/2018. године 

Сви предвиђени садржаји су реализовани по плану и програму за све разреде. Па се може 

рећи да је план реализације редовне, допунске, додатне наставе и слободних активности 

извршен у потпуности. 

 

2. Реализација  индивидуализација и ИОП-а 

Одељењске старешине и предметни наставници у континуитету реализују индивидуалне 

образовне планове. Белешке о напредовању су према плану предате педагогу и психологу. 

 

Током првог полугодишта школске 2017/2018. године ,редовно су одржаване седнице 

Наставничког већа.Укупно је одржано шест седница и реализовано је све што је планом и 

програмом предвиђено. 

 

У другом полугодишту школске 2017/2018. године одржано је осам седница Наставничког 

већа. 

На 7.седници Наставничког већа одржаној  27.2.2018. 

1.Извештај о раду школе на крају 1. полугодишта 

Наставничко веће је разматрало Извештај о раду школе на крају 1. полугодишта 

2.Извештај о раду директора у 1. полугодишту 

Наставничко веће је разматрало Извештај о раду директора у 1.полугодишту 
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Директор школе Миомир Драгаш је напоменуо да је у извештају финансијски преглед 

за период 1.9.2017. – 31.1.2018. 

Сва четири документа су на рачунару у зборници већ недељу дана,заинтересовани су били 

у могућности да их погледају детаљније. 

3.Извештај о самовредновању  

Наставничко веће је разматрало Извештај о самовредновању 

( Делове овог Извештаја прочитала је педагог школе, Кристина Булатовић) 

4.Разматрање новог акционог плана школског развојног плана 

Наставничко веће је разматрало нови акциони план школског развојног плана 

( Педагог школе је кратко образложила битне појединости и предложила наставницима да 

план копирају и имају код себе ) 

 

8.седница Наставничког већа одржана 14.3.2018. 

2. Избор уџбеника за први и пети разред 

У наредном периоду предстоји избор уџбеника за 1.и 5. разред.Када  уџбеници добију 

одобрење организоваћемо презентацију свих одобрених уџбеника. Сви учитељи од 1.-4. 

разреда  заједно да изаберу уџбенике за 1.разред. 

3. Припрема за израду Школског програма 

Упутство за израду Школског програма је на рачунару у зборници и директор је 

предложио да сви наставници преузму упутство и прочитају.Нови Школски програм треба 

да буде усвојен до краја јуна. 

 

4. Активности у оквиру  Тимова 

Директор је упознао веће са планираним и реализованим активностима Тимова. 

 Пројекат  Предузетништво се успешно реализује.Наставници треба да прате план 

активности за пројекат и да се укључе  у реализацију пројекта .Припреме реализованих 

часова и активности у оквиру пројекта предати педагогу школе. 

У наредном периоду Тим за самовредновање  вредноваће област ЕТОС. 

Предметни наставници за пробни пријемни треба да ураде пробне тестове за ученике који 

раде по ИОП-у.Пробни пријемни је 13. и 14.априла. 

Директор ће одржати обуку за запослене „Међупредметне компетенције и пројектна 

настава“ 21.априла 2018. године. 

 

9.седница Наставничког већа одржана 12.4.2018. 

 

2.Анализиран рад Стручних већа. 

Састанци Стручних већа редовно се одржавају,обавештења о термину састанка истакнута 

су на огласној табли.Записнике са одржаних састанака предати педагогу. 

 

3.Активности планиране Акционим планом се реализују.Супервизори пројекта 

„Предузетна школа“посетили школу 11.4. и анализирали  реализацију пројекта.Похвалили 

активности реализоване у оквиру пројекта и нагласили да школа може да конкурише за 

награду. 

 

4.  Анализирана реализација инклузивног образовања.Одређени су асистенти за ученике 

којима су потребни асистенти приликом  полагања пробног завршног испита. 
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Тим за инклузивно образовање треба да се састане. 

 

10.седница Наставничког већа одржана 16.5.2018. 

1.Израда Школског програма 

Директор школе Миомир Драгаш је информисао чланове Наставничког већа да до 

28.6.треба да усвојимо нови Школски програм.Свако је дужан да одради свој део.За први 

и пети разред треба радити изнова. 

Кристина Булатовић,педагог је додала да форма остаје иста,јер школски програм 

задовољава све наше потребе и по закону је легитиман.Додаје се још једна колона 

(четврта) ИСХОДИ. 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ се додају по препоруци екстерне комисије. 

Директор тражи да прелиминарна верзија Школског програма буде завршена до 

20.6.2018.са минималним одступањима. 

2.Припремна настава и календар планираних активности за ученике 8.разреда 

Календар активности ученика осмог разреда је изашао и биће постављен на сајт школе. 

Упутства за родитеље,за ученике,правилник за упис у средње школе је представљен на 

родитељском састанку у петак (11.5.2018.) у 17 часова  и 30 минута. 

Директор је рекао да је школска уписна комисија 

формирана,супервизори,асистенти.Списак ће бити постављен на огласној табли. 

Одељењске старешине 8. Разреда максимално да се ангажују поводом бројних активности. 

Да одштампају упутство за родитеље и правилник за упис у средњу школу да се подели 

родитељима на родитељском састанку у петак. 

Небојша Д. Треба да унесе оцене шестог и седмог разреда из матичне књиге.Претходно 

све оцене у матичној књизи треба да исконтролишу одељењске старешине,закључио је 

директор. 

31.5.(четвртак) ће у школи бити организовано матурско вече. 

Директор школе је рекао да су наставници дужни 10% од укупног фонда припремне 

наставе да одрже. 

3.Е- дневник 

Директор школе сматра да су наставници за кратак период ефикасно прихватили да 

користе Е- дневник. 

Небојша Дабић , саветује корисницима ове услуге да прате шта их систем обавештава и да 

поступају по упутствима. 

Примећено је да неки ученици имају мали број оцена,неопходно је да се ученици што пре 

оцене. 

 

11.седница Наставничког већа одржана 5.6.2018. 

1.Успех и владање ученика 8.разреда на крају школске 2017/2018.године 

Директор школе похваљује генерацију осмог разреда.Сви су са позитивним успехом и 

примерним владањем завршили осми разред. 

одличних  - 45 

врлодобрих – 32 

са добрим успехом – 5 

1 ученик ради по ИОП-2 

Просечна оцена: 

VIII1 – 4,22 
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VIII2 – 4,36 

VIII3 – 4,53 

За  цео осми разред 4,37 

82 ученика су са примерним владањем. 

Све што је планом и програмом предвиђено је реализовано. 

2.Додела диплома ученицима 8. разреда 

 

Ученицима осмог разреда ће бити додељене 64 посебне дипломе. 

 

По одељењима: 

VIII1 – 24 

VIII2 – 17 

VIII3 – 23 

 

У осмом разреду је укупно 18 Вукових диплома. 

VIII1 – 8 

VIII2 – 17 

VIII3 – 23 

Носиоци Вукове дипломе су: 

VIII1                                                 VIII2                                                       VIII3 

1.Софија Рајић                              1.Никола Бајић                              1.Петар Томић 

2.Анастасија Винић                       2.Анђела Крејић                            2.Сања Јањић 

3.Душан Ђотуновић                      3.Никола Стокановић                    3.Реља Штиглић 

4.Матија Милошевић                    4.Мелина Микић Божанић             4.Анђела Мркић 

5.Исидора Перовић                                                                               5.Ива Стајковић 

6.Михајло Перовић                                                                                6.Богдан Планиншек 

7.Нађа Тодоров 

8.Ива Димитријевић 

 

3.Доношење одлуке за ученика генерације и спортисте генерације 

За ученика генерације предложена су три ученика (Софија Рајић VIII1,Никола Бајић VIII2 

и 

Петар Томић VIII3 ) 

Kомисија (Миомир Драгаш,Кристина Булатовић,Драгана Аничић и Александра Јелић) је 

прегледала приложену документацију и сачинила записник који је директор школе 

прочитао на седници Наставничког већа. 

Софија Рајић је освојила укупно 115 бодова 

Никола Бајић                     укупно 81,5 бодова 

Петар Томић                      укупно  82 бодова 

По одлуци комисије,а на основу вредновања и сумирања свих постигнутих резултата, 

током школовања и бодовања, према важећем Правилнику и Статуту школе , Софија Рајић 

VIII1 je победила са 115 освојених бодова.Те је предложена за Ученика генерације 

школске 2017/2018 . године. 

Одлука: 

Наставничко веће је једногласно (57 за) прогласило Софију Рајић за Ученика генерације 

школске 2017/2018. године. 
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Професори физичког васпитања су опсежно информисали чланове Наставничког већа,пре 

гласања, о спортским активностима и постигнућима три ученика које предлажу за 

спортисте генерације (Кристина Марјановић VIII1,Тамара Трмчић VIII3 и Огњен Ивковић 

VIII1) 

Одлука: 

Наставничко веће је једногласно (57 за) за спортисте генерације ове године прогласило 

три ученика: Кристину Марјановић VIII1,Tамару Трмчић VIII3 и Ивковић Огњена VIII1. 

 

12.седница Наставничког већа 22.6.2018. 

1.Анализа успеха и дисциплине ученика од првог до седмог разреда на крају школске 

2017/18.године 

У првом разреду има 124 ученика 

Ученик Михајло Гладанац се исписао из школе због пресељења,а ученик Секулић Немања 

је од другог полугодишта у одељењу I4. 

Сви ученици имају позитиван успех и примерно владање,напредовали су у складу са 

својим могућностима. 

Српски језик: 

Пише по диктату 124 ученика 

Чита са разумевањем 120 ученика 

Шчитава  3 ученика 

Чита слово по слово 1 ученик 

Математика: 

Сабира и одузима до 100 самостално 121 ученик 

Сабира и одузима до 100 уз помоћ наставника 3 ученика 

Сви наставни садржаји су у потпуности реализовани.Похваљују се сви прваци. 

У другом разреду је 115 ученика 

Ученици имају позитиван успех и примерно владање 

105 ученика има одличан успех 

10 ученика са врлодобрим успехом 

Свих 115 ученика има примерно владање 

Све што је планом и програмом предвиђено је реализовано. 

У трећем разреду има 115 ученика 

Сви су радили,трудили се и напредовали у складу са својим могућностима.Наставни 

садржаји су у потпуности реализовани. 

Часови допунске наставе су се редовно одржавали и похађали су их ученици којима је 

била потребна додатна подршка у раду и учењу. 

Успех: 

одличних 86,а 56 са 5,00 

врлодобрих 27 ученика 

добар успех 2 ученика 

Просечна оцена 4,71 

По ИОП-у 1  ради 1 ученик 

Индивидуализација 5 ученика 

Примерно владање има 114 ученика 

Врло добро владање 1 ученик 

Опомену разредног старешине III3 – 2 ученика 
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У четвртом разреду има 98 ученика 

Успех: 

одличних 82 ученика 

врлодобрих 16 ученика 

Просечна оцена 4,79 

Сви ученици имају примерно владање 

По ИОП-у ради 1 ученик 

Индивидуализација 1 ученик 

Све што је планирано за овај период је реализовано. 

У петом разреду је укупно 120 ученика 

Успех: 

одличних 70,а 29 са 5,00 

врлодобрих 36 ученика 

добар успех 14 ученика 

Просечна оцена 4,34 

Владање: 

Примерно владање 116 ученика петог разреда 

Врлодобро владање 3 ученика 

Добро владање 1 ученик 

Све што је планом и програмом предвиђено је реализовано у петом разреду. 

У шестом разреду је 91 ученик 

Успех: 

одличних 54 ученика 

врлодобрих 32 ученика 

добар успех  5 ученика 

Просечна оцена 4,23 

Примерно владање има 88 ученика,а врло добро владање имају 3 ученика. 

Све планиране активности су успешно реализоване у предвиђеном периоду. 

У седмом разреду су 83 ученика 

Успех: 

Одличних 38,а 15 са 5,00 

Врлодобрих 34 ученика 

Добар успех 11 ученика 

По ИОП-у 2 у седмом разреду ради 1 ученик 

3 ученика раде српски језик по ИОП-1 

4 ученика раде индивидуализовано због дислексије и дисграфије 

Владање примерно има 81 ученик,а 2 ученика имају врлодобро владање. 

Директор школе Миомир Драгаш веома је задовољан успехом наших 

ученика.Наставницима је упутио похвале за труд и рад,јер се само великим напорима 

постижу изврсни резултати. 

На крају је додао да ће успех на нивоу школе бити изнет на следећој седници 

Наставничког већа (29.6.2018.) 

13.седница Наставничког већа одржана 29.6.2018. 

Пре прве тачке дневног реда ,директор школе је прочитао успех наших ученика на крају 

школске 2017/2018. године; 

Просечна оцена на нивоу школе                4,56 
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Просечна оцена од I до IV разреда            4,79 

Просечна оцена од V до VIII разреда         4,39 

 

Коначни резултати на завршном испиту,ученика VIII разреда 

Српски језик 14,69 бодова 

Математика  12,17 бодова 

Комбиновани тест 16,41 бодова 

Директор школе , Миомир Драгаш је похвалио успех наших ученика,али и рад и залагање 

наставника.Уз помоћ родитеља и вашим свакодневним ангажовањем постигнут је успех на 

који можемо бити поносни,рекао  је директор школе. 

Школски одбор је похвалио све запослене.Неки родитељи се писменим путем захваљују за 

рад и залагање наставника,додао је директор. 

Само се тимским радом може успешно стићи до оваквих резултата на обострано 

задовољство,закључио је директор школе. 

 

1.Усвајање школских програма 

Наставничко веће је детаљно разматрало и анализирало школске програме.Јуче 

(28.6.2018.) је на седници Школског одбора усвојен школски програм.Седници је 

присуствовала и педагог школе Кристина Булатовић.Она је рекла да је документ 

комплетиран,усвојен,али још није одштампан.Ове године смо радили Школски програм за 

први и пети разред,а догодине ћемо радити школски програм за други и шести разред,који 

ће бити анексом имплементиран. 

2.Планирање кадрова,подела часова и задужења 

Директор тражи да стручна већа одрже сатанке и да изврше поделу часова и 

задужења.Трудећи се да то ураде што боље и одговорније,да би се могао радити распоред 

часова.Тамо где буде проблем са уклапањем часова,мораћемо заједнички тражити 

решења,закључио је директор школе 

14.седница Наставничког већа одржана 4.7.2018. 

1.Анализа предатих Извештаја за школску 2017/2018.и Планови за школску 

2018/2019.годину 

 Директор школе Миомир Драгаш је констатовао да су на време предати Извештаји за 

школску 2017/2018.годину и Планови за школску 2018/2019.годину. 

2.Извештаји о прегледу педагошке документације 

Кристина Булатовић,педагог школе је рекла да су урађени Извештаји о прегледу 

педагошке документације. 

 

Tоком  школске 2017/2018.године редовно су одржаване седнице Наставничког већа.Како 

је већ напоменуто , одржано је до краја ове школске године 14. седница Наставничког већа 

и реализовано све што је планом и програмом предвиђено. 
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Извештај о раду Педагошког колегијума  

 

 

Педагошки колегијум је координирао рад стручних органа школе и радио по плану, 

редлагао и доносио закључке о којима је информисано Наставничко веће.Педагошки 

колегијум је у току  школске 2017/2018. године одржао  9 састанака.Педагошки колегијум 

је током првог полугодишта школске 2017/2018.године одржао 6 седница и у потпуности 

реализовао свој план рада. То значи да су се састанци Педагошког колегијума реализовали 

редовно, према плану и текућој проблематици рада школе 

1.седница Педагошког колегијума одржана је 23.8.2017.године са дневним редом који се 

односио на следеће:  

- Разматрање Извештај о раду за претходну школску годину 

- Разматрање доношења Анекса Школског програма у складу са Планом за унапређење 

рада школе 

- Разматрање и усвајање   Годишњег плана рада за школску 2017/18. годину  

- Разматрање извештаја Тима за самовредновање 

- Праћење реализације активности у оквиру развојног планирања,израда Акционог плана 

Развојног плана школе 

- Утврђивање мера за унапређење рада школе и припреме за нову школску годину, 

 - Свечани пријем првака,договорено да буде 1.9.2017. године у 10:30 часова у школском 

дворишту 

 

2. седница Педагошког колегијума одржана је 28.8.2017.године са дневним редом који се 

односио на следеће:  

- Разматрање и усвајање Годишњег плана рада за школску 2017/18. годину  

- Распоред часова  

- Утврђивање календара писмених и контролних задатака 

- Утврђивање ментора и праћење приправника 

- Утврђивање предлога решења о 40 - часовној радној недељи 

- Извештавање о стручном усавршавању и планирање професионалног усавршавања 

запослених – стручног усавршавања ( лични планови стручног усавршавања запослених) 

- Разматрање извештаја Тима за самовредновање.  

Тим за вредновање и самовредновање рада урадио је детаљан извештај и утврдио јаке и 

слабе стране и на основу извештаја урадио и предлог мера за унапређење рада школе 

-Утврђивање значајних датума и активности, 

-План културно-јавне делатности школе 

На седници су поред значајних датума који су утврђени школским календаром договорени 

су и следећи значајни датуми : 

•01. 9.2017.год. –Свечани пријем првака 

•Од 02.10.-06.10.2017.год.-обележавање Дечје недеље 

•28.12.2017. год.–Новогодишњи базар 

•од 19.3.-23.3.2018. год.–активности поводом Дана школе 

•29.3.2018.год. –Ускршњи базар 

•30.4.2018.год – Маскенбал 
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- Педагошки колегијум предложио  и договорио се да се формира  Тим за 

систематску подршку ученицима у    прилагођавању школском животу.Тим ће 

чинити директор,педагог,психолог и одељењски старешина  ученика којем је 

потребна подршка. 

 

3. седница Педагошког колегијума одржана је 9.10.2017.године са дневним редом који се 

односио на следеће:  

- Израду глобалних и месечних планова,планирање  угледних,огледних ,тематских  часова 

- Извештај о раду за школску 2016/2017. Годину 

(Директор је упознао колегијум са извештајем о раду школе за  2016/2017.годину) 

-План културно-јавне делатности школе 

-Распоред контролних и писмених задатака 

-Распоред додатне,допунске наставе и секција 

-Предлог плана професионалног усавршавања 

-Утврђивање термина класификационих периода и датума одржавања Наставничког већа, 

родитељских састанака 

(Договорени  су термини класификационих периода за прво полугодиште. 

Први квалификациони период: 

-15.11.2017.године  ученици млађих разреда 

-16.11.2017.године  ученици 5.и 7.разреда 

-17.11.2017.године ученици 6.и 8.разреда 

-20.11.2017.године  Наставничко веће 

Родитељски састанци од 20.11.до 24.11.2017. године. 

Крај првог полугодишта : 

-31.1.2018.године Наставничко веће  

Подела књижица је 31.1.2018.године.) 

-План школских такмичења 

-Организовање педагошко-инструктивног увида и надзора 

-Идентификовање и праћење ученика са развојним проблемима и тешкоћама у учењу и 

обдарених,усвајање ИОП-а 

(Педагошки колегијум је усвојио предлог проф.Наташе Станојковић да се наставницима 

да више времена за идентификацију ученика којима је потребна додатна помоћ и подршка. 

Усвојен је и предлог Тима за инклузију тј. предлог којим ученицима је потребна помоћ и 

поршка) 

4. седница Педагошког колегијума одржана је  21.11.2017.године са дневним редом који се 

односи на следеће: 

-Анализу  успеха и дисциплине ученика на крају првог квалификационог периода 

- Редовност похађања наставе 

- Реализацију  инклузивног образовања 

-Вредновање квалитета рада и мере унапређења наставног процеса 

- Превенцију  насиља и рад Тима за заштиту ученика од насиља 

- Реализацију ваннаставних активности 

- Реализацију активности у оквиру  самовредновања 

 - Активности у оквиру развојног планирања 



Извештај о реализацији плана рада школе за школску 2017/18. годину 

ОШ „Иван Горан Ковачић“ 

 

58 
 

 

5. седница Педагошког колегијума одржана је  25.12.2017.године са дневним редом који се 

односи на следеће: 

- Разматрање Школског развојног плана за период од 2018/2022.год. 

Директор је обавестио чланове колегијума да је Тим за развојно планирање је урадио нови 

Школски развојни план. Планом је обухваћено седам области: 

- школски програм и годишњи план рада школе 

- настава и учење 

- образовна постигнућа ученика 

- подршка ученицима 

- етос 

- организација рада школе и руковођење 

- ресурси 

Носиоци активности и време реализације активности предвиђене Школским развојним 

планом биће планирани Акционим планом развојног плана. 

- Праћење реализације  огледних часова 

Планирана је тематска настава поводом прославе Нове године, Светог Саве и Дана школе. 

- Организацију школских такмичења и рад са талентованим ученицима 

- Реализацију програма Тима за заштиту ученика од насиља –безбедност ученика 

- Реализацију Школских програма и пројеката 

- Реализацију плана стручног усавршавања-зимски семинари 

 На састанку је донета одлука да се додели  Светосавска награда ученицима: 

 од 1. до 4. разреда –књига за одељење 

 од 5. до 8. разреда-  један ученик из одељења. 

Планиране активности: 

●  10:30 часова -Приредба ученика млађих разреда  

●  11:30  часова –сечење колача 

●  12:00 часова  - Свечана академија 

Договорени  су термини класификационих периода за прво полугодиште 

Крај првог полугодишта : 

-31.1.2018.године Одељењска већа и Наставничко веће  

Подела књижица је 01.2.2018.године. 

 

6. седница Педагошког колегијума одржана је  24.1.2018.године са дневним редом који се 

односи на следеће: 

- Организација прославе Светог Саве –договор у вези са активностима око припреме прославе 

- Оцењивање и закључивање оцена-примена Правилника о оцењивању 

 

Донета одлука да се додели  Светосавска награда ученицима: 

 од 1. до 4. разреда –књига за одељење 

 од 5. до 8. разреда-  један ученик из одељења. 

Планиране активности: 

●  10:30 часова -Приредба ученика млађих разреда  

●  11:30  часова –сечење колача 

●  12:00 часова  - Свечана академија 
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Награде за млађе ученике доделиће се на приредби за млађе ученике, а ученици од 5.-8. 

разреда награду ће добити на Свечаној академији. Наставницима су одређена конкретна 

задужења и распоред задужења биће окачен на огласној табли у зборници. 

 

Током другог полугодишта школске 2017/2018. године одржане су 3 седнице Педагошког 

колегијума. 

Све што је планом и програмом предвиђено је реализовано. 

 

7. седница Педагошког колегијума одржана је  12.3.2018. године са дневним редом који се 

односи на следеће: 

-Анализу  реализације програма васпитно-образовног рада и усавршавање наставника и 

унапређивање наставе 

- Праћење реализације активности у оквиру самовредновања  

- Праћење реализације активности у оквиру развојног планирања 

- Праћење реализације активности у оквиру инклузивног образовања  

- Организовање активности поводом Дана школе 

Договорене су активности поводом Дана школе 

 Фестивал науке на ком учествују ученици од 2.до 8. разреда биће одржан 20.03.2018. 

год. у камерној сали. 

 Приредба ученика млађих разреда ће бити одржана 21.03.2018. год.у 11:00 часова.На 

приредби ће учестовати ученици који представљају школу на Општинском такмичењу 

рецитатора.Учитељи другог разреда задужени су за организацију и реализацију 

приредбе. Сви учитељи ће спремити и увежбати са својим одељењима по једну тачку и 

проследити учитељима 2. разреда. Учитељи 2. разреда преузимају даљу комплетну 

организацију за приредбу.  

 Асоцијације из српског језика за ученике 7.и 8.разреда одржаће се 21.3.2018.године у  

12:30 часова у библиотеци. 

 Математички квиз одржаће се 22.3.2018.године у 12:30 часова у библиотеци. 

 Смотра музичког стваралаштва  одржаће се 23.3.2018.године у 13:00 часова у Камерној 

сали. 

 Спортски дан „Мала школска олимпијада “   реализоваће се по разредима од 20.3.до 

23.3 2018.године 

 Дечије радове изложити на одељенски паноима, и на покретним паноима у холу    

школе. 

-Избор уџбеника за први и пети разред за наредну школску годину и стручне литературе 

-Праћење увођења електронског дневника 

-Школски програм – израда новог Школског програма за период 2018/19 -2021/22. 

-Праћење реализације пројекта „Предузетна школа“ 

 

-Излети и екскурзија ученика осмог разреда 
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Усвојен је предлог да ученици млађих разреда иду на једнодневни излет радним даном јер 

они у наставним плановима имају наставне јединице планиране за реализацију у природи  

(настава у природи и излет).Реализација излета  и екскурзије предвиђена је у мају. 

 

8. седница Педагошког колегијума одржана је  27.4.2018. године са дневним редом који се 

односи на следеће: 

-Анализа реализације програма васпитно-образовног рада већа на крају трећег класификационог 

периода 

-Израда новог Школског програма за период 2018/19 -2021/22. 

-Анализа резултата пробног завршног испита 

-Активности у оквиру самовредновања 

-Активности у оквиру развојног планирања 

-Активности у оквиру инклузивног образовања 

-Осврт на сарадњу са родитељима и ваншколским институцијама 

 

9. седница Педагошког колегијума одржана је  26.6.2018.године са дневним редом који се 

односи на следеће: 

-Анализа рада Педагошког колегијуна у претходној школској години 

-План рада за наредну школску годину 

-Конкретна задужења 

-Школски програм-посебни програми 

Договорено да се у Годишњи план рада за наредну годину додата тачка –вођење 

педагошке документације. Одређене одељењске старешине петог разреда: 

5.-1 Наташа НИков 

5.-2 Наташа Табаковић 

5.-3 Јелена Поповић 

5.-4 Снежана Костић Хавари 

Учитељице будућег 1.разреда су 

1.-1 Виолета Нноваковић 

1.-2 Сузана Тубић 

1.-3 Слађана Павићевић 

1.-4 Маријана Поповић 

 

Договорено да се за старије разреде пореда по предметима и да се у  Школски програм-

посебне програме  дода програм за предузетништво. 

Као и у првом полугодишту и током другог полугодишта су редовно одржаване седнице 

Педагошког колегијума. Све што је планом и програмом предвиђено је реализовано 

Педагошка документација и евиденција су уредно вођене. 

 

 

 
  

Извештаји о раду стручних већа  
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                          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. Душица Мрдак 

4. Биљана Антонијевић 

5. Мира Симић  

6. Драгана Аничић  

7. Ивана Томићевић 

8. Јелена Танасијевић 

9. Зорица Сандић 

10. Марија Мирковић 

11. Биљана Табаш 

12. Олгица Вукадиновић 

13. Јелена Нешић 

14. Maрија Митровић 

15. Виолета Новаковић 

16. Сузана Тубић 

17. Катарина Миловановић 

18. Слађана Савовић (замена) 

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

учитељица из боравка. У јуну и августу  седницама су присуствовале и учитељице из 

боравка.  

Бр. планираних састанака за школску 2017/18 год. –  11 седница 

Бр. одржаних састанака у току 1. полугодишта школске 2017/18 год. - 11  седница 

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

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

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

састанцима. На састанцима су реализоване и обуке тј. колеге су на састанцима  пренеле  

члановима већа шта су научили на семинарима. 

Учитељице Катарина Миловановић и Драгана Аничић  су 27.6.2017. године на седници 

Стручног већа учитеља одржала обуку -научили смо на семинару и представили колегама 

-радионица вршњачко насиље-„Сарадња са родитељима,радионичарски родитељки 

састанци“ и дала упутства и материјал за реализацију родитељских састанака -радионица. 

У току 1. полугодишта учитељице су похађале бесплатне семинаре у организацији 

Друштва учитеља Београда. Похађале су следеће семинаре: 

1. „Народне игре у настави и ваннаставним активностима од  I до IV разреда“-18. и 

19.11.2017. – 

-Драгана Аничић 

-Маријана Поповић 

-Драгана Димовски 

2. „Учитељи у свету линија, боја и облика“,18.11.2017 
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      -Јелена Нешић 

       -Зорица Сандић 

3. „Паметне фасцикле - слагалице- да ученик учи, вежба, зна“ -25.11.2017. 

-Биљана Антонијевић 

-Мира Симић 

-Душица Мрдак 

-Олгица Вукадиновић 

-Свјетлана Ненадић 

 

У току 2.полугодишта учитељице су похађале семинаре у организацији Друштва учитеља 

Београда. Посетиле су Зимске сусрете учитеља –Дан стручног усавршавања и похађале 

семинаре : 

1.Дифренцирана настава -К3;П2 

-Свјетлана Ненадић 

-Ивана Томићевић 

-Олгица Вукадиновић 

-Слађана Павићевић 

-Мира Симић 

-Зорица Сандић 

-Сузана Тубић 

2. „Паметне фасцикле - слагалице- да ученик учи, вежба, зна“  

-Јелена Нешић 

-Ана Недељић 

-Невена Петровић 

3.Амбијенталном наставом до функционалног знања – 

-Биљана Антонијевић 

4.Оцењивање у функцији повећања мотивације за учење 

-Маријана Поповић 

-Катарина Миловановић 

-Биљана Табаш 

-Марија Мирковић 

5.Сабор учитеља  

-Зорица Сандић 

У току првог полугодишта учитељице Драгана Аничић и Катарина Миловановић похађали 

обуку  „Пројектна настава –предузетна школа“ 

У току другогог полугодишта учитељи будућег првог разреда:Слађана 

Павићевић,Маријана Поповић,Виолета Новаковић,Сузана Тубић,Марија Митровић и Ана 

Недељић су похађали обуку за рад по исходима по новом наставном плану и програму за 

први разред. 

 

 

 

 

Планиране активности 

према годишњем плану рада  

Реализоване активности (кратак опис) 

 Обележавање дечје 01.9.2017. године –Свечани пријем првака ,приредбу 
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недеље  

 

припремиле учитељице четвртог разреда са ученицима од 

другог до петог разреда  

 

-прва  недеља октобра 2017. године  
 Ученици млађих разреда учествовали на ликовним и 

литерарним конкурсима „Моји пријатељи свих  генерација 

”  

- Дан дечјих права,изложба дечјих радова у холу школе на 

тему  

„ Моји пријатељи свих  генерација ”. 

–Дан за доброту ,хуманитарна акција „Деца 

деци“,прикупљање школског прибора за ученике из 

социјално угрожених породица 

-05.10.2017.године  -Школска приредба „Велики за 

мале“  

У нашој школи одржана је приредба поводом пријема 

првака у Пријатеље деце. Њихови другари из другог, трећег 

и четвртог разреда, уз песму, плес, рецитације  и скечеве 

приредили су им угодну добродошлицу. Организатор 

приредбе учитељице Зорица Сандић и Ивана Томићевић и 

проф.Светлана Коркановић 

-06.10.2017. – Спортски дан,први разреди 

-13.10.2017. – Спортски дан,трећи  разреди 

 

 Хуманитарне акције 

 

–Дан за доброту ,хуманитарна акција „Деца 

деци“,прикупљање школског прибора за ученике из 

социјално угрожених породица 

-прикупљање школског прибора  и гардеробе за социјално 

угрожене ученике(септембар,октобар) 

-акција „Чеп за хендикеп“,током године 

-28.12.2017. Новогодишњи базар;учествовали ученици од 

1.-4.разреда 

-Хуманитарна акција прикупљања помоћи социјално 

угроженој деци –„Један пакетић много љубави“ 

-29.3.2018. Ускршњи базар;учествовали ученици од 1.-

4.разреда 

 

 Могућност извођења 

наставе у природи, 

излета, 

екскурзија,посета 

 

-25.10.2017 године ученици 2.разреда посетили Музеј 

Николе Тесле 

-18.5.2018. Излет ученика 2.разреда Бранковина-Ваљево-

Струганик 

-25.5.2018. Излет ученика 3.разреда Бранковина-Ваљево-

Струганик 

-25.5.2018. Излет ученика 1.разреда  Пећинци-Бојчинска 

шума-манастир Фенек 

-1.6.2018. Излет ученика 4.разреда Бранковина-Ваљево-



Извештај о реализацији плана рада школе за школску 2017/18. годину 

ОШ „Иван Горан Ковачић“ 

 

64 
 

Струганик 

-13.6.2018. године ученици 3.разреда посетили зоолошки 

врт 

 

 Спортски дан -18. и 19.9.2017. године –на часу физичког васпитања 

одбојкашки клуб „Железничар” на занимљив начин  

представио се ученицима  млађих разреда и упознао их  са 

одбојком и предностима бављења спортом 

-06.10.2017. – Спортски дан,први разреди 

-13.10.2017. године  у сарадњи са професором физичког 

васпитања одржан школски крос  за ученике 3.разреда 

-30.11.2017. године у Свечаној сали школе, одржане су 

Игре без граница. Учесници су били ученици четвртог 

разреда. 

  Сарадња са 

позоришним кућама 

 

-6.11.2017.године- посета У К „Вук Караџић“-ученици 

1.разреда  гледали позоришну представу„Звездарски 

витез“-позориште „Бошко Буха“. 

-8.11.2017.године- посета У К „Вук Караџић“-ученици 

2.разреда  гледали позоришну представу„Чаробњак  из Оза 

“-позориште „Бошко Буха“. 

-14. и 15. 11.2017.године -Рециклажни дан – Мађионичар 

који изводи трикове са амбалажом и друге занимљиве 

трикове; цртани филм „Максимова еколошка авантура“,за 

ученике 1. и 2.разреда 

-17.11.2017.године- посета УК „Вук Караџић“-ученици 2.-1 

и 2.-4 разреда  гледали позоришну представу„ Пепељуга “-

позориште „Бошко Буха“,  

-22.11.2017.године - Музичка школа „Владимир Ђорђевић“ 

реализовала је радионицу за ученике првог разреда наше 

школе.  

-28.11.2017.године –Представа „Орално здравље и 

превенција код школске деце”,ученици 2.разреда 

-28.11.2017.године- посета УК „Вук Караџић“-ученици 

3.разреда  гледали позоришну представу„ У  страху су 

велике очи“-позориште „Бошко Буха“,  

-26.12.2017.године- посета У К „Вук Караџић“-ученици 2. 

разреда  гледали позоришну представу„ Снежна краљица “-

позориште „Бошко Буха“. 

-22.1.2018.године -„Лифт није играчка“ – интерактивна 

представа о правилној употреби лифтова у организацији ЈП 

„Градско стамбено“ и агенције New Assist за ученике 

1.разреда 

-24.1.2018.године- посета У К „Вук Караџић“-ученици 1. 

разреда  гледали позоришну представу„ Успавана лепотица 

“-позориште „Бошко Буха“,  

- Посета Београдској филхармонији (23.3.-2.-1 и 2.-4 и 30.3.-
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2.-2 и 2.-3) 

-12.4.2018. Посета УК „Вук Караџић“ ,ученици 3.разреда  

гледали позоришну представу „Питам се, питам ,колико 

сам битан“ у извођењу позоришта „Бошко Буха“ 

-13.4.2018. Посета УК „Вук Караџић“ ,ученици 1.разреда  

гледали позоришну представу „Питам се питам колико сам 

битан“ у извођењу позоришта „Бошко Буха“ 

-16.5.2018. године ученици 4.4 посетили позориште 

„Душко Радовић“ и гледали представу „Мали каплар“ 

-25.5.2018. Посета УК „Вук Караџић“ ,ученици 2.разреда  

гледали позоришну представу „Питам се питам колико сам 

битан“ у извођењу позоришта „Бошко Буха“ 

-29.5.2018. Посета УК „Вук Караџић“ , ученици 3.разреда  

гледали позоришну представу „Чаробњак из Оза“ у 

извођењу позоришта „Бошко Буха“ 

-од 8.6. до 12.6.2018. ученици млађих разреда гледали 

представу коју су спремили ученици Школе глуме 

„Капетан Џон Пиплфокс“ 

 

 Договор поводом 

учешћа ученика  на 

такмичењима и 

конкурсима 

 

-28.11.2017.године Ђачка песничка сусретања – 

учествовало 5 ученика ( 1.-3,2.-4 и 3.-1), Иван  Петровић 1.-

3 пласирао се на општинско такмичење 

-19.1.2018.- школско такмичење из математике за ученике 

3. и 4.разреда(учествовало 65 ученика), 17ученика трећег 

разреда и 6 ученика четвртог пласирало се на општинско 

такмичење  

-22.1.2018. одржано школско првенство у шаху за ученике 

млађих разреда 

-24.2.2018.године- Општинско такмичење из математике – 

3.разред -1.место Новак Планиншек 3.-3 и Лазар Брдар 3.-1 

и 3.место Леа Марић 3.-1 

4.разред -2.место Андрија Пралица 4.-2 и 3.место Јован 

Тулимировић 4.-3 

-7.3.2018. год.-Школско такмичење рецитатора- 

учествовало 16 ученика ,победили Зоја Јованчић 1.-5 и 

Лазар Брдар 3.-1 

-8.3.2018.године - Математичко такмичење „ 

Мислиша“,учествовало 95 ученика, трећу награду је 

освојио Иван Бартул 2-3 похваљени ученици: Андрија 

Ћосић 2-1, Уна Радосављевић 2-3 и Теодора Николић 2-3, 

Новак Планиншек 3.-3 и Небојша Лазић 3.-4 

 

-11.4.2018. године –Општинско такмичење рецитатора 

,учествовали Зоја Јованчић 1.-5 и Лазар Брдар 3.-

1,похваљена Зоја Јованчић 1.-5 

-21.4.2018.године Општинско такмичење „Шта знам о 
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Црвеном крсту и добровољном давању крви“,учествовали 

ученици 4.разреда 

-28.4.2018.године- Општинско такмичење Црвеног крста-

,,Смањење ризика од елементарних непогода и других 

опасности у локалним заједницама“- 3.место одељења 3.-1 

и 3.-2  

-9.5.2018.године - Општинско такмичење Мале олимпијске 

игре- 

Екипа 1.разреда освојила  3.место,екипа 2. разреда освојила 

2.место и  девојчице 3.разреда освојиле  3.место  

 

 ЛИКОВНИ  И ЛИТЕРАРНИ КОНКУРСИ 

-Ученици 1.разреда учествовали на ликовном конкурсу 

„Форма идеале“ 

Ученици млађих разреда учествовали на ликовним и 

литерарним конкурсима „Мој Београд ” , „ Моји пријатељи 

свих  генерација ”. 

- Дан дечјих права,изложба дечјих радова у холу школе . 

-Ликовни  конкурс  за дечју карикатуру „Мали 

Пјер“,учествовали ученици 2.-4 и 3.-1, -Ева Драгојловић 2.-

4 - 1. место на Општинском и 3. место на Градском 

такмичењу за карикатуру Мали Пјер 

-Ликовно-литерарни конкурс „Свети Сава “  

- Литерарни конкурс „Шта је за тебе Филхармонија“-

учествовали ученици млађих разреда,награђено 25 ученика 

-Ликовном и литерарном  конкурсу -„ Мојa учитељица“ 

,литерарни конкурс-поезија - 2. место Огњен Jaнчић 1.-3 и  

 3.место -Tамара Бера 3.-3    

- Ликовни  и литерарни конкурс ,, Витезово пролеће“ - 

награђени ученици су: Лара Ђорђевић 2-1, Хелена 

Стојановић 2-1, Новак Николић 2-1, Милица Михаиловић 

2-3, Уна Радосављевић 2-3 ,Никола Томашевић 2-3, Леа 

Марић 3.-1, Лара Николић3.-1  и Ана Мадов3.-1 -добила две 

награде,Лана Срејић3.-2, Дарија Липскаја 3.-2 , Ирина 

Гавриловић 3.-2 ,Јана Гађански  3.-3 и Ленка Кузмановић 

3.-4 ,награђене и одељењске заједнице 3.-1 и 3.-2. 

-Фестивал „Ризница талената“ .учествовало 30 ученика 

млађих разреда,похваљена Даница Васић 1.-3 

 Како прославити 

Нову годину 

 

-26.12.2017.године – Новогодишња приредба  ученика  3.-2 

-26.12.2017.године – Новогодишња приредба  ученика  3.-4 

-27.12.2017.године – Новогодишња представа ученика  3.-1 

„Потрага за Деда Мразом“   

-27.12.2017.године – Новогодишња приредба  ученика  3.-3 

-27.12.2017.године – Новогодишња приредба  ученика  4.-4 

-28.12.2017.године – Новогодишња приредба  ученика  4.-3 

-28.12.2017.године –Новогодишња приредба  ученика  
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1.разреда 

-29.12.2017.године –Новогодишња приредба  ученика  

2.разреда 

 

-28.12.2017. Новогодишњи базар;учествовали ученици од 

1.-4.разреда 

 

 Свечана Академија 

поводом дана 

Св.Саве 

 

-27.1.2018.године приредба  поводом прославе Светог 

Саве,учествују ученици  од 1.-4. разреда,организатори и 

реализатори учитељи 4.разреда  

 Тематско 

планирање(договор о 

избору теме) 

 

-27.и 28.11.2017.године-Тема „Српске народне бајке“ 

,реализовано у 3.-1  

-29.11.2017.године -Тема „Српске народне бајке“ 

,реализовано у 3.-2 

-27.12.2017. -Тема „Нова година“, –трећи разреди -

,реализовано  

-17.1.2018.-тематска настава „Животна станишта“,-

реализовано  

3.-2;  

-24.1.2018.године. Тема „Празници –Свети Сава“,трећи 

разред  ,реализовано   

-14.2.2018.године –тематска настава –тема „Љубав“ ,3.-1 

-8.3.2018.  Тематска настава „8.март Дан жена“, 3.-1 и 3/2 

 

 

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

-04.12.2017. године угледни час из природе и друштва  

примена наученог на семинару  „Паметне фасцикле-

слагалице-да ученик учи,вежба,зна“ ,наст. јединица „Жива 

и нежива природа”,3.-3 

-08.12.2017. године угледни час из природе и друштва  

примена наученог на семинару  „Паметне фасцикле-

слагалице-да ученик учи,вежба,зна“ –наставна јединица 

„Веза живе и неживе природе”,3.-1 

-Пројекат „Предузетна школа”,реализовано у млађим 

разредима на часовима одељењске и ликовног ,крајем 

фебруара и почетком марта 

-11.5.2018.- Ученици 2-3 су организовали „Воћни дан“ 

-06.6.2018. Угледни час из природе и друштва  примена 

наученог на семинару  „Паметне фасцикле-слагалице-да 

ученик учи,вежба,зна“ –наставна јединица „ Људске 

делатности”,3/2 
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 Сусрет са песником 

или 

писцем(организовањ

е) 

 

-29.11.2017.године Сусрет са дечјим писцем Слободаном 

Станишићем,  у сарадњи са библиотекарком организован 

је сусрет са дечјим писцем,учествовали ученици првог 

разреда  

-6. и 7.12.2017.године –читалачке радионице за ученике 

млађих разреда у сарадњи са  издавачком кућом „ProPolis 

Books”, 

 

 Припрема програма 

за Дан школе 

 

- 20.3.2018.године -Фестивал науке поводом  Дана школе 

-21.3.1018. Приредба поводом Дана школе 

- од 19.3.до 23.3.2018.године-Изложба дечијих радова у 

холу школе 

 - 23.3.2018.године -Смотра музичких талената ученика 

млађих разреда поводом Дана школе 

 Маскенбал за 

ученике од 1. до 4. 

разреда 

-4.5 2018.одржан традиционални маскенбал ученика млађих 

разреда 

 Сарадња школе 

(школске 

библиотеке) са 

библиотеком „Вук 

Караџић” 

 

 

 Приредбе,јавни 

часови за родитеље 

за крај школске 

године 

 

Предавања 

-у току  школске године реализована су предавања МУП 

РС,за ученике 4.разреда 

-24.10.2017.године ученици  2.разреда посетили 

Зуботехничку школу. Одржано предавање о здрављу зуба и 

преглед у стоматолошкој ординацији. 

 - 13.10.2017.године за ученике 3.разреда  организована 

радионица ,полигон „Безбедност  младих у саобраћају“ 

-19.4.2018.год.- Предавање „Безбедност у саобраћају“ за 

ученике 1.разреда 

- од 29.5. до 7.6.2018.године на 6 часова слободних 

активности у 3.-1 долазила Миљана Пулидо Пантовић 

(Мајка ученика 3.-1 Александера Пулидо Пантовића)и 

учили ученике да плешу салсу за приредбу 

-5.6.2018.године радионица „Здрави зуби“ за ученике 2.-

1,родитељ предавач Ирена Павловић 

-18.5.2018.год. - Предавање-радионица за ученике 3.разреда 

„Здрави стилови живота“ у сарадњи са ђачким родитељем 

,предавач С.Плећевић(Отац Таре Плећевић 3.-4) 

Приредбе за крај школске године 

-5.6.2018.године  Приредба поводом краја школске године 

3.3 
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-7.6.2018. године Приредба поводом краја школске године 

3.4 

-11.6.2018. године Приредба поводом краја школске године 

3.1 и 3.-2 

-11.6.2018. године Приредба поводом краја школске године 

4.-3 

-13.6.2018. године Приредба поводом краја школске године  

4.-2 и 4.-4 

 

Разлози одступања од плана: 

 

 

Назив такмичења 

/предмет 

Име и презиме ученика Ниво/пласман 

школско Општинско градс

ко 

Репу

-

блич

ко 

Математика  На школском такмичењу 

учествовао је  65 ученик 

3.и 4. разреда 

17 ученика 3.разреда и 6 

ученика 4.разреда 

пласирало се на 

општинско такмичење 

3.разреди 

1.место Леа 

Марић 3.-1 

2.место 
Јована 

Чамагић 3.-3 

3.место 
Огњен 

Богуновић 

3.-1 

4.разреди 

1.место 
Јефтенић 

Милица 4.-4 

2.место 
Аћимовић 

Иван 4.-3 

3.место 
Станић Вук 

4.-2 

3.разреди 

1.место 

Новак 

Планиншек 

3.-3 и Лазар 

Брдар 3.-1; 

3.место 

Леа 

Марић3.-1 

4.разреди 

2.место 
Пралица 

Андрија 4.-

2 

3.место  

Тулимиро-

вић Јован 

4.-3 

   

Математичко 

такмичење 

„Мислиша“ 

Учествовало  95 ученика 

од 2.-4 разреда  

трећу награду је освојио Иван Бартул 2-3 

похваљени ученици: Андрија Ћосић 2-1, 

Уна Радосављевић 2-3 и Теодора Николић 

2-3, Новак Планиншек 3.-3 и Небојша 

Лазић 3.-4 

 

Ђачка песничка 

сусретања  

Пет ученика из 1.-3,2.-4 и 

3.-1 представљало школу 
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на  

општинском такмичењу 

Шах Школско такмичење 

 

 

 

   

Српски језик -

рецитатори 

Школско такмичење-

учествовало 16 ученика од 

1-4.разреда 

 

1.место  

Зоја 

Јованчић 1.-5 

и Лазар 

Брдар 3.-1 

похвала 

Зоја 

Јованчић 

1.-5 

  

Општинско 

такмичење „Шта 

знам о Црвеном 

крсту и 

добровољном 

давању крви 

 

Учествовали ученици 

4.разреда 
    

Црвени крст 

-28.4.2018. 

Програм Црвеног 

крста-,,Смањење 

ризика од 

елементарних 

непогода и 

других опасности 

у локалним 

заједницама“-  

Општинско такмичење-

учествовало 10 ученика 

3.-1 и 10 ученика 3.-2 

 Општинско 

такмичење 

одељења 

3/1 и 3/2-

3.место 

  

Такмичење  

,, Читалачка 

значка“ 

 

 1.место:Вук 

Трујић3.-1, 

Јаков 

Стевановић 

3-2,Вук 

Радосављеви

ћ 3.-3 и 

Марко 

Мићић 3.-4 

   

 

Најважнији закључци већа у школској 2017/18. години:_ 

 Радити на већој повезаности међу предметима приликом реализације наставних 

садржаја 

 Унапредити употребу савремених наставних средстава 

 Набавити велике телевизоре за све учионице и смарт табле за учионице 3.и 

4.разреда 

 Унапредити сарадњу са родитељима, организовати различита предавања и 

радионице са родитељима 

 У следећој школској години инсистирати да се велики одмор продужи  на 20 

минута  
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Београд                                                                                     Руководилац Стручног већа 

учитеља 

25.6.2018.год.                                                                            Свјетлана Ненадић 

 

Извештај о раду већа наставника у продуженом  боравку 

 

Име и презиме председника стручног већа:Маријана Поповић 

 

 

Чланови стручног већа: 

1.Весна Нинковић 

2.Ана Новаковић 

3.Мирјана Кушић 

4.Невена Луковић 

5.Слађана Павићевић 

6. Душан Симовић 

 

Планиране активности 

према годишњем плану 

рада  

Реализоване активности (кратак опис) 

Пријем првака У оквиру плана и програма за прво полугодиште,сви 

наставни садржаји су успешно реализовани. Учитељи из 

боравка су у сарадњи са учитељима из наставе помогли у 

реализацији свих облика активности. Ученици су заједно 

са учитељима припремали приредбе,уређивали паное и 

учионице.  

Дечја недеља У оквиру Дечије недеље учитељи из боравка су 

организовали радионицу, са ученицима другог разреда на 

тему „ Ја сам дете са ове планете.“ 

Новогодишњи базар Новогодишњи базар је организован 28.децембра у 

Свечаној сали наше школе. Ученици су заједно са својим 

учитељима направили мноштво украса и поклона. Новац 

који је прикупљен биће усмерен за потребе одељења 

(куповина друштвених игара, лопти, вијача и материјала 

за радионице). 

Школска слава 

 

Учитељи из  боравка су учествовали у организацији 

прославе Светог Саве заједно са својим колегама. 

 

Промоција школе Учитељи продуженог боравка који су у 2.разреду 

учествовали су у раализацији промоције школе за будуће 

прваке. Припремљена је презентација о боравку и начину 

рада у нашој школи. 
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Дан школе У реализацији активности поводом Дана школе,учитељи 

из продуженог боравка су узели учешће у свим 

сегментима организације. 

Ускршњи базар Ускршњи базар организован је 29.марта у Свечаној сали 

наше школе. Учитељи су заједно са ученицима направили 

много декоративних украса. 

 

 

 

 У школској 2017./18. години имали смо шест група продуженог боравка. Три групе 

у првом разреду и три групе у другом разреду. Укупан број ученика у продуженом 

боравку је био 186 ,од којих је 120 користило услугу ручка. 

 

 Учитељи из продуженог боравка су редовно одлазили на часове код колега из 

наставе и уредно водили документацију о истим. 

 

 

 По потреби су мењали колеге када је то било потребно у договору са директором 

школе и ПП службом. 

 

 Све планиране активности су успешно и у потпуности реализоване. 

 

 Сарадња са колегама из наставе је била изузетна. 

 

 

 

 

 

 

Планиране активности за школску 

2018/2019. годину 

 

Пријем првака 

 

Дечија недеља 

 

Новогодишњи базар 

 

Дан школе 

 

Промоција школе 

 

Ускршњи базар 

 

 
 
 
 

Извештај о раду стручног већа за српски језик  

 

за школску 2017/2018. годину 
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За руководиоца Стручног већа наставника српског језика у школској 2017/2018. г. 

изабрана је Наташа Станојковић. Чланови Стручног већа наставника српског језика су 

Мирјана Марковић, Снежана Костић Хавари, Драгана Цукић и Наташа Станојковић, 

наставнице српског језика. У школској 2017/2018. г. планирано је 11, а одржано је 12 

састанака. Реализоване су све планиране активности Стручног већа. 

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 и образовни стандарди 

 тематско планирање, ваннаставне активности и укључивање деце у живот и 

рад школе 

 план професионалног усавршавања 

 организовање допунске наставе и додатне наставе 

 планирање писмених и контролних задатака 

 сарадња са Стручним већем учитеља; иницијални тест за ученике 5. разреда и 

анализа теста; иницијални тестови Завода за вредновање квалитета 

образовања и васпитања за ученике 5. и 7. разреда 

 израда ИОП-а за даровите ученике и ученике са потешкоћама у развоју 

 оцењивање ученика у складу са образовним стандардима, 

 нестандардни часови и посете позориштима и Сајму књига 

 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 програма за прославу Светог Саве и припрема школског листа 

 припрама програма за прославу Светог Саве и припрема 2 броја школског 

листа 

 Републички семинар на Филолошком факултету 

 обележавање Дана школе (Фестивал науке, уметности, спорта и језика) 

 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: 

Мирјана Марковић, Снежана Костић Хавари и Наташа Станојковић, наставнице 

српског језика похађале су 25.11.2017. г. једнодневни семинар на Филолошком факултету 

„Ка савременој настави српског језика и књижевности II“ (8 бодова). Одржана су следећа 
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предавања: проф. др Милан Стакић, Глаголски систем српског језика у новим 

тумачењима, проф. др Драгана Вукићевић, Еротолошко читање Нечисте крви, проф. др 

Томислав Јовановић, Стара српска књижевност у настави Српског језика и 

књижевности и проф. др Душка Кликовац, Шта је текст? 

Републичком зимском семинару на Филолошком факултету у трајању од три дана 

08, 09. и 10.02.2018. г. (24 бода) присуствовале су Мирјана Марковић, Снежана Костић 

Хавари, Драгана Цукић и Наташа Станојковић, наставнице српског језика и 

библиотекарка Радмила Павловић. Пленарна излагања тицала су се савременог 

проучавања српског језика и књижевности, са посебним освртом на дела Иве Андрића и 

Милоша Црњанског, као и дигиталне хуманистике у настави. Веома запажено било је и 

предавање о српском роману у 2017. години, као и излагања проф. др Радоја Симића о 

српском књижевном језику од Вука до данас и проф. др Бошка Сувајџића о Вуковом 

Српском рјечнику као отвореној књизи. Посебно је била корисна секција мср Валентине 

Илић о неким правописним проблемима у настави српског језика и секција Биљане 

Миловановић Живак о међупредметним компетенцијама кроз креативно писање. Као 

значајне издвојиле су се и секције о Милошу Црњанском и светској књижевности у 

настави и прилагођавању наставе српског језика и књижевности ученицима са 

дислексијом и дисграфијом. 

Прво полугодиште: 

Иницијални тест Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања за 

ученике 5. и 7. разреда реализован је 14. септембра 2017. г. Максималан број поена теста 

за 5. разред био је 14. Просечан број поена у одељењу 5/1 је 9.46, 5/2 11.03, 5/3 11.75 и у 

5/4 10.55. Максималан број поена теста за 7. разред био је 15. Просечан број поена у 

одељењу 7/1 је 9.47, 7/2 7.34, 7/3 9.66 и 7/4 8.45. 

Анализирани су графикони Завода за вредновање квалитета образовања и 

васпитања и њихов Извештај о резултатима завршног испита на крају основног 

образовања и васпитања у школској 2016/2017. години. Нису достигли ни основни ниво 

9% ученика, достигли основни ниво 91%, достигли средњи ниво 67%, достигли напредни 

ниво 32% ученика. Просечна постигнућа ученика на свим нивоима су изнад републичког 

просека. 

На „Ђачким песничким сусретањима“ одржаним у Библиотеци – галерији „Бранко 

Миљковић“ 28.11.2017. и 01.12.2017.г. (општинска завршница) учествовали смо са пет 

песама: „Мама“ Давора Вучетића, 5/3, „У гостима код Трнове Ружице и принца“ Јане 

Живковић, 5/3, „Све за тебе“ Марије Штиглић, 5/4, „Шест пилићара“ Николине Николић, 

5/3, наставница Снежана Костић Хавари и „Праве приче“ Николе Јовановића, 7/3, 

наставница Наташа Станојковић. На општинску завршницу (01.12.2017) пласирао се 

Никола Јовановић, 7/3, са песмом „Праве приче“ и освојио 2. место. 

Наставне јединице: Епске народне песме о хајдуцима и ускоцима, 7. разред 

реализоване су интердисциплинарним приступом, а највећа корелација је остварена са 

историјом. 

Поводом обележавања Дана Светог Саве учествовали смо на Mеђународном 

књижевном конкурсу о Светом Сави који је расписало Друштво Свети Сава. Теме су: 

Свети Сава своме роду, Мој сусрет са Светим Савом и Васпитна улога Светог Савеу 

историји и традицији српског народа. Послати су радови (укупно 4 рада): Мој сусрет са 

Светим Савом Марка Тошковића, 5/3, Мој сусрет са Светим Савом Лане Миловановић, 
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5/3, Мој сусрет са Светим Савом Анастасије Станић, 7/4 и Свети Сава своме роду Јане 

Живковић, 5/3. Радови су објављени у школском листу. 

Ученици 6/1 су са наставницом Мирјаном Марковић посетили позориште „Бошко 

Буха“ 16.11.2017.г. и гледали комедију (водвиљ) „Поштени провалник“. 

У сарадњи са студентима Филозофског факултета у одељењу 8/3 (наставница Мира 

Марковић) 20.12.2017. године одржан је огледни час. Студенти психологије (њих петоро) 

су на тај начин реализовали своју предиспитну обавезу из предмета Психологија учења и 

наставе (проф. Тинде Ковач Церовић). Обрађена је наставна јединица: Немушти језик. 

Часу је присуствовала и Наташа Јовановић, школски психолог. 

Директор Миомир Драгаш присуствовао је часу обраде новог градива, наставна 

јединица: Напоредни односи међу реченичним члановима у одељењу 7/2 код наставнице 

Наташе Станојковић 16.01.2018. г. Истог дана директор је присуствовао и часу обраде 

новог градива, наставна јединица: Именичке заменице у одељењу 5/3 код наставнице 

Снежане Костић Хавари. Директор је био задовољан одржаним часовима. 

Прославу Светог Саве (27.01.2018) режирала је наставница Драгана Цукић, а 

школски лист (31. број) уредиле су наставнице Снежана Костић Хавари и Наташа 

Станојковић. Наставнице Снежана Костић Хавари и Наташа Станојковић су одлично 

сарађивале као уреднице најновијег броја школског листа који излази 01.02.2018.г. 

Светосавска приредба се припремала као тематска настава (обухваћени су предмети: 

српски језик, верска настава, ликовна култура, историја, географија...) под називом 

„Светосавско путовање“. Настава српског језика од 5. до 8. разреда у овој недељи била је 

на часовима посвећеним Светом Сави такође реализована као тематска настава. 

Друго полугодиште: 

Школска такмичења из свих области предмета одржана су у понедељак, 19.02.2018. 

и среду 21.02.2018.г. у међусмени. Такмичење је организовало и спровело Стручно веће 

наставника српског језика. 

Обележавање Дана школе (Фестивал науке, уметности, спорта и језика) било је и 

ове године реализовано као тематска настава. Квиз „Асоцијације“ одржан је у библиотеци 

у среду, 21.03.2018. г. у међусмени. Квиз су реализовале наставнице Снежана Костић 

Хавари и Наташа Станојковић. У квизу је учествовало 16 (48 ученика) екипа и решавало 

асоцијације из српског језика (граматика), књижевности и теорије књижевности, а били су 

подржани великим бројем ученика у публици, као и наставницима који су се касније 

такође такмичили у решавању асоцијација. Чланице победничке екипе су Уна Нешић, 

Софија Милошевић и Софија Вукашиновић, ученице 7/3. За постигнуте резултате оне су 

награђене романом Милоша Црњанског „Сеобе“. 

Наставница Снежана Костић Хавари одржала је 14.03.2018.г. у одељењу 4/3 

огледни час Књижевност као уметност. 

Пробни тест за завршни испит из српског језика радили су сви ученици 8. разреда у 

суботу 14.04.2018. године. Просечан број поена одељења 8/1 је 14.39, одељења 8/2 12.48, а 

просечан број поена одељења 8/3 је 15.95. Постигнути резултати су у складу са оценама на 

полугодишту. 

Чланице актива наставника српског језика Снежана Костић Хавари, Мирјана 

Марковић, Драгана Цукић и Наташа Станојковић анализирале су одобрене уџбеничке 

комплете за српски језик. Снежана Костић Хавари 16.04.2018.г. била је на промоцији 

уџбеничког комплета „Klett“ (предавачи Зона Мркаљ и Весна Ломпар) и на промоцији 
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уџбеничког комплета „Едуке“, Мирјана Марковић била је на промоцији уџбеничких 

комплета „Новог логоса“ и „Едуке“, а Драгана Цукић на промоцијама свих издавача. 

У кабинету за српски језик одржан је 27.04.2018.г. у 12:30 сати састанак 

представника родитеља (Иван Стојановић, Марија Аћимовић и Гордана Ђоковић), 

представника ученика (Иван Аћимовић, 4/3) и представница наставница српског језика 

(Снежана Костић Хавари и Наташа Станојковић). Тема састанка био је избор и предлог 

уџбеника за школску 2018/2019. за пети разред за предмет Српски језик и књижевност. 

Након увида у одобрене уџбеничке комплете, поштујући стандарде вредновања квалитета 

уџбеника, чланице актива наставника српског језика, прадставници родитеља и ученика 

предложили су на 1. месту уџбенички комплет „Klett“ за школску 2018/2019. за пети 

разред за предмет Српски језик и књижевност. 

Наставница Снежана Костић Хавари одржала је 18.05.2108. г. час у 4/4 

Књижевност као уметност речи. Часу је присуствовала педагошкиња Кристина 

Булатовић. 

Са наставницом биологије Александром Јанковић Радић наставница Снежана 

Костић Хавари одржала је тематски час 24.05.2018. г. у 5/3 Веровање Словена у биљке. 

Песма Марије Штиглић, 5/4 „Мој свет зове се љубав“ учествовала је на конкурсу 

ДКЦ-а „Златни лептир“, наставница Снежана Костић Хавари; 

„Кораке“ број 32. уређивале су наставнице Снежана Костић Хавари и Наташа 

Станојковић. И у овом броју који је изашао 28.06, као и у 31. броју, рубрике и текстови 

међусобно су повезани тематским планирањем. 

Школски програм за 5. разред урадила је наставница Мирјана Марковић, а за 

остале разреде (5, 6. и 7) Наташа Станојковић. 

Наставнице Мирјана Марковић, Снежана Костић Хавари и Драгана Цукић 

присуствоваће обуци за 5. разред у ОШ „Васа Пелагић“ 05. и 06.07.2018. г. Реализатори 

обуке биће Милица Томовић и Александра Црногорац. 

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

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 

интердисциплинарни садржаји и културне активности и смотре. 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. 

Стручно веће за српски језик и следеће школске године у 6, 7. и 8. разреду 

користиће уџбенике Издавачке куће „Klett“. 

На крају школске године сви ученици имају позитиван успех. Позитивном успеху 

свих ученика свакако је допринела и индивидуализована настава, као и инклузивни 

приступ настави. Предложене су и усвојене мере (подршка асистента, учење слушањем, 

додатни ангажман родитеља, компезаторски програм, прелазак на ИОП-2, ангажовање 

специјалног педагога) о наставку пружања подршке деци која су обухваћена програмом. 

Евалуације ИОП-а и белешке о напредовању су урађене и предате. 

Разлози одступања од плана: 
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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. 

Најважнији закључци већа у школској 2017/2018. години: 

Проблеми у реализацији наставних садржаја настају услед тога што су одељења са 

великим бројем ученика, а програм преопширан. 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 

прилагођавају наставу потребама ученика. Промена наставника у 2 одељења није утицала 

на пад постигнућа ученика. Проблема у раду нема. Критеријуми у оцењивању су 

усаглашени. Приликом свих врста оцењивања Стручно веће се придржава Правилника о 

оцењивању и Стандарда 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. Прилагођавања и померања, како би се изашло у сусрет деци, 

евидентирају се у месечним плановима. Унапређивање образовно – васпитног рада 

обављало се континуирано током школске године. Посебна пажња посвећивала се 

ученицима са тешкоћама у учењу, али и надареним ученицима. Чланице Већа учествоваће 

у реализацији задатака Акционог плана. 

Стручно веће наставника српског језика анализирало је остварене резултате на 

такмичењима. Ученици су се током школске године такмичили из четири области: 

књижевност, језик и језичка култура, рецитовање и литерарно стваралаштво. Часопис 

„Кораци“ учествовао је на Конкурсу Друштва за српски језик и кињижевност. Стручно 

веће наставника српског језика настојаће да и следеће школске године постигне овакве 

разултате, а предузеће мере да постигнућа буду још боља. 

 

Име и презиме 
Општинско 

такмичење 

Окружно 

такмичење 

Републичко 

такмичење 

Књижевна 

олимпијада 

Уна Нешић, 7/3 3. место 3. место / 

Софија Милошевић, 7/3 3. место 3. место / 

Лена Благојевић, 8/1 3. место / / 

Софија Рајић, 8/1 3. место /  

Мелина Микић Божанић, 8/2 3. место /  

Александра Васиљевић, 8/2 3. место / / 

Урош Полексић, 7/3 2. место 2. место / 

Српски језик и 

језичка култура 

Милица Мијатовић Дешић, 7/3 3. место 2. место / 

Софија Вукашиновић, 7/3 2. место 2. место учешће 

Урош Танасковић, 5/2 2. место 2. место / 

Јована Илић, 5/4 3. место / / 

Лука Топаловић, 5/2 3. место / / 

Ања Милетић, 5/2 3. место / / 

Ангелина Рајић, 6/1 1. место / / 
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Милица Кукањац, 6/2 3. место / / 

Софија Рајић, 8/1 1. место 3. место / 

Петар Томић, 8/3 1. место 2. место / 

Никола Стокановић, 8/2 2. место / / 

Анастасија Винић, 8/2 3. место 2. место / 

Број диплома: 
I II III I II III I II III 

28 
3 4 12 / 6 3 / / / 

Часове припремне наставе за завршни испит држале су наставнице Снежана 

Костић Хавари у 8/1 и Мирјана Марковић у 8/2 и 8/3 током целе школске године, а и од 

31.05, па све до самог испита Анализа теста биће потпунија када од Завода стигну 

графикони постигнућа по областима и нивоима. Просечан број бодова по одељењима је: 

8/1: 14.53, 8/2: 14.26, 8/3: 15.28; просечан број бодова сва три одељења је 14.69 (резултати 

су најбољи на општини Звездара). Анализа питања указује на то да су текстуални задаци 

преопширни, примери тешки, а и кључ није одговарајући. Одударање закључне оцене од 

броја постигнутих бодова је минимално. 

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 и резултати са такмичења, као и продукти рада 

секција. 

Предлози за унапређење рада Већа: 

Да би се унапредио рад Већа, треба водити рачуна о оптерећености наставника. 

Стручно веће наставника српског језика, због специфичности предмета, реализује највећи 

број активности у школи. Како би се постигао висок степен остварености 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 12 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. 

Наставни материјал, дидактичка средства и стручна литература која недостаје: 

Стручно веће наставника српског језика поседује потребни наставни материјал, 

дидактичка средства и стручну литературу. Збирке за завршни испит и збирке са задацима 

за припрему ученика за такмичења су набављене, а наставиће се и са претплатом 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 пети разред, као и додатни образовни и наставни материјал 

(дигитални уџбеник, наставни листови, припреме и приручници), а школска библиотека 

три комплета. 
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28.06.2018.г.                                         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. Одржано је шест 

састанака, а, по потреби, наставнице су се и свакодневно консултовале око појединих тема. У првом 

полугодишту 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 - новинарска и 

драмска секција, 

 евидентирање даровитих ученика и ученика са потешкоћама у развоју који ће радити 

индивидуализовано или по прилагођеном или измењеном ИОП-у, 

 анализа уџбеника, 

 стручно усавршавање наставника, 

 оцењивање ученика у складу са образовним стандардима, 

 тематско планирање и нестандардни часови, 

 анализа успеха на крају првог полугодишта. 

 

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.Такође приликом усменог оцењивања захтеви би трбало да буду 

једнаки. 

  

 Наставница Зорица Јовановић је заједно са учитељима млађих разреда учествовала у припреми 

Новогодишњих приредби. 

Школско такмичење из енглеског језика одржаће се 13.02.2018. у осмом разреду.За такмичење је 

задужена наставница Оливера Цветковић. За такмичење из руског језика је задужена наставница Драгана 

Бајчета. 

Прославу Светог Саве (27.01.2018.) припремиле су наставнице српског језика. Остали чланови већа 

дали су свој допринос организацији школске славе. Тематска настава је спроведена на часовима страних 

језика кроз тему Празници. 

 

Школске 2017/2018 прво полугодиште се завршава 31.01.2018.Распуст ће трајати до 12.02.2018. 

Након одржаних одељењских већа установљен је успех ученика у првом полугодишту.Закључено је 1 

недовољне оцене из енглеског језика и 1 недовољна оцена из немачког језика.  

 

 Школска и општинска такмичења  

 Обележавање Дана школе 

 Рад у електронском дневнику 
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1) Школско такмичење из Енглеског језика одржано је 12.02.2018. године. На такмичењу је 

учествовало 3 ученика. Мелина Микић Божанић, Реља Штиглић и Сања Јањић. Одржано је и 

школско  такмичење из руског  језика.Учествовали су : Лена Благојевић, Кристина Маријановић 

и Марија Милетић. На школским такмичењу из немачког језика су учествовали: Петар Томић, 

Сања Јањић и Мелина Микић Божанић. Запажене резултате на општинском такмичењу из 

енглеског језика остварили су: Мелина Микић Божанић (друго место), Реља Штиглић и Сања 

Јањић (треће место). На општинском такмичењу из немачког језика Петар Томић се пласирао на 

друго место док су Сања Јањић и Мелина Микић Божанић освојиле треће. 

2) Активности поводом Дана школе су се одвијале од 19-23 марта. Смотра стваралаштва од 1-4 

разреда одржана је 21. марта. Наставница Зорица Јовановић припремила је ученике другог 

разреда да одиграју и отпевају песму на енглеском језику. Организован је Фестивал науке са 

приказом прављења парфема.  

3) Од почетка другог полугодишта почели смо рад у електронском дневнику. 

 Градска  такмичења  

 Анализа уџбеника 

 Анализа успеха ученика на крају трећег класификационог периода 

 

 

1. На градском такмичењу из енглеског језика Мелина Микић Божанић је освојила друго место. 

2. Стручно веће наставника енглеског језика анализирало је уџбенике и оценило да је квалитет 

уџбеника који се користи висок (издавачка кућа „English Book“ и „Data Status“), као и да поседује 

одличан дидактички материјал. И наредне школске године радиће се по истим уџбеницима. 

Наставница руског је променила издавача и сада је то Завод за уџбенике и наставна средства. 

Списак уџбеника предат педагогу  школе. 

3.  На крају трећег класификационог периода је било недовољних оцена.  Урађене су и детаљне 

белешке о напредовању и предлози за прелазак на иоп1 и прослеђени п-п служби, односно Тиму за 

инклузивно образовање. 

 

1. Школски програм 

2. Међународно такмичење HIPPO 3 

3. Ваннаставне активности 

 

1) Потребно је да се изради нови школски програм за период 2018-2022. Задржаћемо исту форму уз 

додатак колоне „садржај наставног предмета“ за све разреде. Због промене наставног програма у 

првом и петом разреду додаћемо колону „исходи“.  

 

2)На међународном такмичењу HIPPO учествовали су следећи ученици: 

Луна Повреновић 7-2   

Јелена Максимовић 7-2  

Сања Јањић 8-3  

Нина Костић 6-1  

Мелина Микић Божанић 8-2  

Урош Полексић, Софија Вукашиновић, Лука Дејановић, Нађа Ђорђевић, Борис Ћурчић и Маша 

Младеновић 7-3. 

У полуфинале су се пласирали Урош Полексић, Јелена Максимовић и Луна Повреновић. 

 

3) Наставница руског језика водила је ученике 6. разреда у биоскоп „Tackwood“ на пројекцију 

филма „Лед“. Учествовала је и на такмичењу рецитатора у Руском дому. Ученица Лена Благојевић 

је на НИС олимпијади у Новом Саду се такмичила из руског језика. Наставница Оливера Цветковић 
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добила је међународни сертификат за предаваче енглеског језика (TEFL). Учествовала је на 

међународном пројекту „Willkommen 2018“. На такмичењу „Знањем кроз Европу“ учествовало је 5 

ученика 7. разреда. Јелена Максимовић је освојила треће а Страхиња Лалић четврто место. Све 

наставнице енглеског језика присуствовале су конференцији „MM Publications“ у трајању од шест 

сати. 

 Реализација часова редовне, допунске, додатне и припремне наставе и слободних активности. 

 Анализа успеха ученика на крају школске године 

 Израда и/или допуна годишњих планова за наредну школску годину 

 Подела часова редовне наставе и задужења у оквиру већа 

 Анализа рада Стручног већа  

 

1)  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 по два или чак три пута, 

о чему говоре и резултати са такмичења, као и продукти рада секција.  

 На крају школске године сви ученици имају позитиван успех из српског и страних језика. Томе је, свакако, 

допринела и индивидуализована настава, као и инклузивни приступ настави. Наставници се придржавају 

образовних стандарда и прилагођавају наставу потребама ученика, воде евиденцију и на време обавештавају 

родитеље. 

 Допуна годишњих планова за наредну школску годину урадиће се у јуну месецу.  

 Наставнице ће направити поделе по предметима и предати директору школу. Биће 10 часова вишка 

енглеског језика.  

Анализу рада Стручног већа урадиће у виду извештаја руководилац већа Зорица Јовановић. Чланови већа 

међусобно су сарађивали током целе школске године и консултовали се по свим питањима која се тичу 

унапређења образовно-васпитног рада и постигнућа ученика. План рада Стручног већа је у потпуности 

реализован. 
 

Име и презиме председника стручног већа: 

Зорица Јовановић 

 

Чланови стручног већа: 

1.Оливера Цветковић 

2.Оливера Томић 

3.Драгана Бајчета 

4.Милица Јевтовић 

5.Даница Вучковић 

 

 

 

 

 

Планиране активности према 

годишњем плану рада  

Реализоване активности (кратак опис) 

Школско такмичење реализовано 

Тематско планирање  Реализовано тема празници 

Реализација ИОП-а Реализовано 

Општинска и градска такмичења Реализовано 

 

 

Назив такмичења 

/предмет 

Име и презиме ученика Ниво/пласман 

школско општинско градско Републи-

Бр. планираних састанака 

за школску 2017/18 год. 

Бр. одржаних 

састанака за за 

школску 2017/18 

год. 

10 10 
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чко 

Енглески језик Мелина Микић Божанић + 2. 2.место  

 Реља Штиглић + 3.место   

 Сања Јањић + 3.место   

Немачки језик Петар Томић + 2.место   

 Сања Јањић + 3.место   

 Мелина Микић Божанић + 3.место   

Руски језик Лена Благојевић +    

 Кристина Маријановић +    

 Марија Милетић +    

 

  Најважнији закључци већа у школској 2017/18 
1. Усаглашавање критеријума 

2. Формативно оцењивање 

3. Тематска настава 

4. Школски програм 

5. Такмичења  

 

 

 

 

 

 

*Предлози за унапређење рада школе: 

 

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

 

Телевизори у учионицама млађих разреда 

 

 Зорица Јовановић 

 

 

Извештај о раду Стручног већа наставника друштвених наука 

 

Током школске 2016/2017. године на састанцима Стручног већа друштвених наука 

разговарало се о следећим темама: 

 увођење петих разреда у предметну наставу 

 набавка наставних средстава и дидактичког материјала 

 сарадња са осталим Стручним већима, 

 уређење кабинета, 

 поправка осликаних клупа у кабинету, 

 оптерећеност ученика, 

 распоред тестова и контролних задатака, 

 евидентирање ученика за допунску, додатну наставу и слободне активности 

 евидентирање даровитих ученика и ученика са потешкоћама у развоју који ће 

радити индивидуализовано или по прилагођеном или измењеном ИОП-у, 
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 стручно усавршавање наставника, 

 оцењивање ученика у складу са образовним стандардима, динамика 

оцењивања и приближавање критеријума 

 нестандардни часови, 

 размена искуства и проблеми у реализацији наставних садржаја, 

 реализација школских програма, приредби и школских такмичења 

 анализа остварених резултата на такмичењима, 

 учешће у прослави дана школе и активностима везаним за сајам науке, 

 посете позориштима, сајму књига и другим институцијама културе, 

 коришћење савремених наставних средстава и метода и иновације у настави, 

 унапређивање образовно-васпитног рада и самовредновање сопственог рада и 

постигнућа ученика, 

 организовање  пробног тестирања, прегледање, анализа тестова и постигнућа 

ученика, 

 организовање припремне наставе за ученике осмог разреда, 

 анализа успеха и анализа пробног теста за завршни испит. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА И ПРОГРАМА 

Све планиране активности Стручног већа предвиђене планом су реализоване. 

Одржано је шест састанака, а по потреби, наставници су се и свакодневно консултовали 

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

редовно су достављени педагогу школе. 

Часови допунске, додатне и припремне наставе и слободних активности одржани 

су у планираном броју уз минимална одступања.  

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

израде индивидуалних образовних планова у оквиру програма инклузије и у реализацији 

рада секција. Састанцима Педагошког колегијума присуствовао је Стојков Јоца и о томе 

обавештавао чланове већа. Стручно веће континуирано је сарађивало и са педагогом, 

психологом и директором школе. 

На почетку школске године извршена је анализа опремљености и могућности 

набавке наставног материјала. Извршено је уређење кабинета. Вршене су током године 

анализе и увођење петих разреда у предметну наставу уз праћење њиховог напретка. Са 

ученицима петих разреда обављени су разговори о начинима активног учења. Вршене су 

периодичне анализе напредовања свих ученика током године.  

Усклађивани су критеријуми и динамика оцењивања у складу са наставним 

стандардима. На почетку првог и другог полугодишта, направљен је план оптерећености 

ученика контролним задацима и тестовима. На састанцима су анализирани посебни 

индивидуализовани и инклузивни програми за ученике којима су били потребни.  

Извршена је организација и анализа пробног тестирања ученика осмих разреда. 

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

је анализа успеха и резултата на комбинованом испиту. 

Актив је активно учествовао у свим активностима током организације школске 

славе Светог Саве,као и на дану науке који је одржан у склопу обележавања дана школе  
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Организована су ученичка такмичења по предметима на школском нивоу и 

припрема и одвођење ученика на општинска, градска и републичка такмичења, где су 

остварила значајне резултате. На такмичењу из историје ученик Филип Вујовић 6/2 

освојио је прво ,есто на општини, Андреј Ћирић 6/2 освојио је друго место на општини и 

друго место на градском такмичењу, ученица Миа Брдар 6/3 освојила је треће место на 

општини, Јована Илић 5/4 освојила је 3 место на општини, ученик Петар Јовановић 8/2 

освојио је треће место на општини. Из наше школе укупно је учествовало 8 ученика и 

освојено је 14 награда на опшинском и градском такмичењу из географије: 

Милица Коцић 7/2-2. место на општинском такмичењу 

Страхиња Лалић 7/2-2. место на општинском такмичењу и 2. место на градском 

Димитрије Чановић 7/1- 1. место на општинском такмичењу и 3. место на градском  

Уна Нешић 7/1- 2. место на општинском такмичењу,1. место на градском и пласман 

на републичко 

Константин Јанковић 7/4-1. место на општинском такмичењу и 2. место на 

градском 

Анђела Мркић 8/3- 3. место на општинском такмичењу  

Софија Рајић 8/1- 2. место на општинском такмичењу и 3. место на градском 

Никола Бајић 8/2- 2. место на општинском такмичењу и 2. место на градском 

Током године, наставници су учествовали у индивидуалном стручном 

усавршавању, у зависности од плана стручног усавршавања који су изабрали. 

 

            ЗАДУЖЕЊА 2016-2017. ГОДИНЕ 

 

Професор Стојков Јоца : 20 часова у настави, 1 додатна 

Професор Јелена Поповић : 20часова у настави, 2 додатна 

Професор  Светлана Дељанин: 8 часова у настави 

Професор Александра Јелић : 8 часова у настави,  

 

28.06.2018.                                       Координатор Стручног већа друштвених наука 

                                  Стојков Јоца 

 

Извештај о раду Стручног већа наставника математике, ТиО и информатике 

 

Руководилац Стручног већа са члановима већа у току 1. полугодишта школске 

2017/2018.г. реализовала је 6 састанка, а у другом 4 састанка. 

 

На састанцима се разговарало о следећим темама: 

 

-  подела задужења 

-  глобални и оперативни планови за математику, информатику и ТИО за пети, шести, 

седми и осми разред 

-  уџбеници и стручна литература 

-  организовање додатне, допунске и припремне наставе за 8. разред и секција 
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-  планирање писмених задатака и писмених вежби 

-  могућност увођења нових метода у наставу 

-  предлог ученика за рад по ИОП-у( прилагођени или измењени) или индивидуализовани 

рад и израда ИОП-а 

-  идентификација талентованих  ученика 

-  план стручног усавршавања наставника 

-  планирање учешћа ученика на такмичењима 

-  праћење успеха и дисциплине ученика 

-  критеријум оцењивања 

-  израда школског програма 

-  анализа реализације плана и програма 

 

Чланови већа су у току 2017/2018. школске године остварили предвиђене циљеве и 

задатке у наставним и ваннаставним активностима. Додатна, допунска настава и 

припремна настава за 8. разред и секције су редовно одржаване према задужењима 

наставника.  

Оперативни планови су редовно израђивани и предавани најкасније до 30. или 31.у месецу 

за текући месец. 

Администрација је вођена редовно. Уједначавани су критеријуми оцењивања у оквиру 

овог већа. 

Наставници су учествовали на семинарима, трибинама и промоцијама уџбеника разних 

издавача. Исто тако наставници Нина Вукашиновић и Марина Урошевић одслушаће 

семинар за рад по новом уџбенику у 5. Раздеду на почетку јула, Ружица рајковић ће 5. јула 

присуствовати семинару о формативном оцењивању у нашој школи.  

Члавови већа: Наташа Ников, Невенка Стефановић и Небојша Дабић одслушали су 

„Обуку запослених у образовању за примену нових програмских садржаја из предмета 

Техника и технологија“ 19.11.2017.г. у трајању од 8h. Милица Видергар била је на 

семинару Школско законодавносто – основа развоја образовања и васпитања, тема 3 и 4 

одржан је 11.1.2018.г. Милица је из Школског Законодавства одслушала две теме у 

августу, укупно 8 + 8 сати. 

Небојша Дабић је још одслушао - 30.11.2017. Едукација наставника за коришћење 

онлајн обуке по европским ЕЦДЛ стандардима на примеру програма за базе података,  

кат. број 215, 20 бодова 

- 18.12.2017. Flash анимације 2,  кат. број 189, 40 бодова 
- 27.1.2018. Обука за увођење есДневника у школе, 3 бода 
- 5.7.2018. Школско оцењивање у основној и средњој школи 2, кат. број 476, 8 бодова 
 

Веће је са ученицима учествовало на школском, општинском такмичењу из математике. 

Школско такмичење из математике одржано је 19.01.2018.г. Учествовало је 49 ученика, а 

пласман на општинско такмичење има 18 ученика. Даљих пласмана није било.  

На такмичењу из Техничког и информатичког образовања Ангелина Рајић ученица 6/1 

одељење освојила је 2. место на Општинском, 2. место на Градском и 1. место на 

Републичком такмичењу, а  Марија Милетић ученица 8/3 одељења освојила је 3. место на 

Општинском такмичењу.  

  Чланови већа су са својим одељењима ишли на једнодневни излет планиран за текућу 

школску годину.   
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Урађена је допуна школског програма са садржајима за сваки разред, а за 5. разред и 

исходима за сваки предмает. 

Чланови већа учествовали су у обележавању значајних датума у школи: прослава школске 

славе Светог Саве и Дана школе. 

 

                        

                                                             Руководилац већа:   Ружица Рајковић 

 
 

Извештај о раду стручног већа наставника природних наука 

 

Стручно веће чине: 

Биологија:Снежана Илијев, Александра Јанковић Радић и Лела Недељковић 

Физика:Наташа Табаковић-руководилац већа 

Хемија:Биљана Тадић 

Токомшколске 2017/18.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, 

 

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. 
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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. 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Наташа Табаковић 

Стручно усавршавање наставниказа основно образовање-ДФС   9.4.2017. ( три сата) 

Александра Јанковић Радић 

Ссминар о оцењивању у школи Вељко Дугошевић ( 8 сати) 

Састанак градског актива биолога у школи Дринка Павловић 

РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА 

Резултати су следећи: 

Биологија  

у 61,2,3.разреду  

1.Нина Костић ,освојила 1. место на општинском такмичењу и 2.место на градском 

такмичењу   

2.Александра Тарајић ,освојила 1. место на општинском такмичењу и 1.место на градском 

такмичењу 

3.Ирина Анђић , освојила 3. Место на општинском такмичењу 

-у 5-2,3 разреду 

1. Ања Милетић 2.место на општинском такмичењу 2.место на градском такмичењу   

2. Урош Танасковић 2.место на општинском такмичењу 3. место на градском такмичењу   

3. Вера Симовић2.место на општинском такмичењу 3.место на градском такмичењу   

4 .Марко Нешић 2.место на општинском такмичењу 

у 7.разреду 
1.Mилица Мијатовић Дешић 7-3 ,освојила прво место на општинском такмичењу 

и прво место на градском такмичењу,пласман на Републичком такмичењу 

2.Богосав Миленковић 7-1, освојио тдруго место на општинском такмичењу 

3.Јелена Максимовић 7-2 ,освојила прво место на општинском такмичењу 

и друго на градском такмичењу 

у 8.разреду  
1.Михајло Перовић 8-1 ,освојио друго место на и општинском такмичењу 

2.Петар Томићић 8-3,освојио друго место на општинском такмичењу  

Хемија  
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у 8.разреду 
1.Марија Милетић 8-3 ,освојила је друго место на општинском такмичењу 

2. Петар Томић 8-3 , освојио је 2. место на општинском такмичењу 

3. Сања Јањић8-3   3. место на Општинском такмичењу 

У 7. разреду 

1. Богосав Миленковић  7-1, освојио је треће место на  општинском такмичењу 

2. Нешић Уна7-3             3.место на Општинском такмичењу 

3. Рађеновић Ања 7-3     3.место на Општинском такмичењу 

4. Борис Ћурчић 7-3       2.место на Општинском такмичењу 

 

Физика 

у 6.разреду 

1. Александра Тарјић 6-12.место на Општинском такмичењу  похвалана градском 

такмичењу 

2.Филип Вујовић 6-22. место на општинском такмичењу и  похвалана градском такмичењу 

3.Лука Мијаковац 6-3.       2. место на општинском такмичењу и  похвалана градском 

такмичењу 

у 7.разреду 

1.Софија Вукашиновић 7-3 ,освојила прво место на општинском такмичењу 

1. Место на градском такмичењу и 3.место на републичком такмичењу 

2.Урош Полексић 7-3 , освојиодруго место на општинском такмичењу 

2. место на градском такмичењу и 3. Место на републичком такмичењу 

-у 8. Разреду   

1.Софија Рајић 8-1 ,освојила 3. место на општинском такмичењу 

АКТИВНОСТИИ НЕСТАНДАРДНИ ЧАСОВИ 

Актив је учестовао у свим активностима у школи, деца су вођена на: 

-''Фестивал науке''( ученици 7. и 8. разреда),-физика и хемија 

Нестандардни часови 

-''Асоцијације у настави ''(ученици 7 и 8 разреда ) ,-физика и хемија 

-Посета Звездаришту( нас хемије са ученицима 7.разреда) 

-Дан здравих навика –нас .хемија 

-Продајна изложба парфема –Предузетништво- ученици 7. и 8. Раз.и нас.хемије 

Наша школа учествује у Пројекту предузетне школе који спроводи Министарство 

просвете ,науке и технолошког развоја у сарадњи са фондацијом Универекспорт. 

За пројекат смо добили производњу парфема ,одлучили смо се за парфеме у чврстом 

стању. 
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Главни тим чини 30 ученика 7 и 8 разреда ,већина наставника ,п.п служба и директор који 

се труди да нас подржи и да нам обезбеди различита места на којима можемо да продајемо 

наше производе. 

Учествовали смо на Фестивалу науке одржаном поводом Дана школе, 
хемија : Ученици 4..6.  и 7. Разреда приредили су необичне експерименте уз подршку 

наставнице хемије Биљане Тадић.Неки од њих су :двоспратна течност ,једнократна пумпа 

за балоне,ерупција вулкана и разне хемијске реакције .Такође ,ученици 7. и 8. разреда су 

заједно са наставницом правили дивне природне парфеме у оквиру пројекта  Предузетна 

школа. 

Физика :(  Ученици млађег разреда и ученици 6. и 8 разреда приредили су многе 

експерименте уз помоћ својих учитеља и .наставнице физике Наташи Табаковић.Међу 

њима су –лава лампе,преламање светлости,кључање воде у вакуму ,вибрације звука  и 

светлости ,ватрене летелице и вода која се сама пење.Дочарене су природне појаве и тиме 

показали колико је физика занимљива. 

-''Квиз природних наука'' –поводом Дана школе  

У првом делу била су постављена питања из математике,а у другом питања из природних 

наука-физике,биологије и хемије. 

-Постојале су три групе:свака група имала је по једног члана из петог,шестог ,седмог и 

осмог разреда. 

OГЛЕДНИ ЧАСОВИ 
Одржанисуиз : 

Биологије –'' Јестиве и лековите биљке ''-Александри  Јанковић Радић 

 

 ''Ћелија''-   Снежана Илијев 

Физике-''Узајамноделовањедвателакојасу у непосредномдодиру''-Н.Табаковић 

                         '' Равнотежа тела''-Н.Табакови 

Хемије-'' Огледи из хемије 7. и 8. разред'' –Б.тадић 

 

ПРЕДЛОГ ПОДЕЛЕ ЗАДУЖЕЊА У НАРЕДНОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ 

НаташаТабаковић,наставникфизике,редовнанастава у одељењимашестог,седмог и 

осмогразредакао и часовидопунске и додатненаставе у свимразредима (од 6-8) . 

Александра Јанковић Радић,наставникбиологије,редовнанастава у одељењимашесог( 6-

1,6-2 и 6-3 ) и осмог(8-1,8-2 и 8-3) разредакао и часовидодатненаставе 

Снежана Илијев,наставникбиологије,редовнанастава у одељењимапетог( 5-1,5-2 и 5-3) и 

седмог(7-1,7-2 и 7-3)разредакао и часовидодатненаставе. 

Лела Недељковић,наставник биологије ,редовна настава у одељењима шестог( 6-

4),седмог(7-4) и осмог(8-4) разреда и часови додатне наставе. 

Биљана Тадић,наставникхемије,редовнанастава уодељењимаседмог и осмогразредакао и 

часовидодатне и допунскенаставе 

 

Наставници су се придржавале образовних стандарда и прилагођавале наставу потребама 

ученика. Посебна пажња посвећивала се ученицима са тешкоћама у учењу, али и 

надареним ученицима. За евидентиране ученике наставнице су радиле по индивидуалним 

образовним плановима (измењеним и прилагођеним). 
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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. 

 

 

Планиране активности према 

годишњем плану рада  

Реализоване активности (кратак опис) 

Усвајање рада Стручног већа за 

2017/18 

Одржана су 6 састанака а по потреби наставници су се 

свакодневно консутовали око појединих тема. 

Избор руководиоца већа  

Набавка стручне 

литературе,сређивање кабинета 

Све набавке су спроведене и реализоване . 

 Усвајање планова рада,подела 

часова и задужења 

Усвојено . 

Усаглашавање и израда 

планова писмених и 

контролних задатака 

Усаглашено. 

Евидентирање ученика  и 

организација допунске и 

додатне наставе и слободних 

активности  

Усаглашено. 

Израда ИОП-а Израђено . 

- Утврђивање критеријума и 

начина оцењивања 

Реализација часова и рад у 

настави 

-Утврђивање критеријума и  

начина оцењивања 

-Анализа успеха на крају првог 

класификационог периода 

-Обрада података  у 

електронском дневнику 

-Оптерећености ученика  

Предлог кандидата за 

Светосавску награду 

Родитељски састанак, 

Припрема ученика за 

такмичење 

Прослава Дана школе 

Општинска такмичења 

Градска Такмичења, 

Републичко такмичење, 

Анализа успеха на крају 3. 

Класификационог периода 

Анализа успеха са такмичења 

Анализа рада секција стручног 

Сарадња са осталим стручним већима је стална ,у 

оквиру тематског планирања,израде индивидуалних 

образовних планова у оквиру програма инклузије и у 

релизацији рада секција.. 

Састанцима Педагошког колегијума присуствовала 

Наташа Табаковић и о томе обавештавала чланове 

већа.Стручно веће континуирно је сарађивало и са 

педагогом ,психологом и директором школе. 

Константовано је да је успех ученика са просеком 4,13. 

Наставници су редовно уносили податке у електронском 

дневнику. 

Разматрало се о оптерећености ученика ,водило се 

рачуна о писменим,контролним и усменим 

испитивањима. 

Награђени су ученици од 5-8 разреда књигом из сваког 

одељења по један ученик, за Светосавску награду. 

Родитељси састанци су се одржали. 

Припреме ученика за такмичење су одржаване за сваки 

предмет  додатном наставом 

Учествовали смо на Фестивалу науке одржаном 

поводом Дана школе, где су извођени разни огледи из 

хемије ( израда парфема-Пројектна настава  све у 

организацији  наставнице хемије Биљане Тадић), 

Физике(Ученици млађег разреда и ученици 6. и 8 
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већа 

Завршетак школске године за 

8.разред 

Анализа успеха на крају 

школске године 

Подела шасова и задужења 

Анализа рада стручног већа 

Подела 

диплома,сведочанства,књижица 

Нови план рада,подела часова и 

извештај о раду већа 

 

Нестандардни часови: 

-Фестивал науке 

 

-Занимљиви огледи-физика 

,хемија ,биологија 

 

 

Огледни час за Дан 

школе(физика,хемија и 

биологија) 

УГЛЕДНИ ЧАС : 

Физика –Узајамно деловање 

два тела која су у непосредном 

додиру -6.разред 

Хемија-Огледи из хемије 

октобар –ученици 8 . разреда 

Дан здравих навика,продајна 

изложба парфеми –ученици 7. 

И 8.разреда 

Биологија-Огледни час 

тематско планирање  српски 

језик –биологија у 

5/3Александра Радић 

Међународни дан планете 

Земље-Александра Радић 

Ћелија –Снежана Илијев 

-Стручно усавршавање 

разреда приредили су многе експерименте уз помоћ 

својих учитеља и .наставнице физике Наташи 

Табаковић.Међу њима су –лава лампе,преламање 

светлости,кључање воде у вакуму ,вибрације звука  и 

светлости ,ватрене летелице и вода која се сама 

пење.Дочарене су природне појаве и тиме показали 

колико је физика занимљива. 

-Учествовали у квизу природних наука ( физика и 

хемија) 

Присуствовали Сајму образовања са нас.физике . 

 

Софија Вукашиновић и Урош Полексић су ове године 

освојили 3.место на Републичкомтакмичењу из 

физике. 

Анализирали смо успех на крају 3. класификационог 

периода 

Присутни су консултовали и закључили да је успех 

ученика од 5. до  8.разреда за  сваку похвалу и да је 

просечна оцена одељења преко четири. Просек 

комбинованог теста ,одговараоценама у дневнику на 

крају школске године осмог разреда. 

 

 

 

 

 

28.6. је извршена подела 

диплома,сведочанства,књижица. 

Угледни и тематски часови су одржани. 

 

 

Стручно веће природних наука се изјаснило око поделе 

задужења у наредној школској години 2018/19 год 

 

Разлози одступањаод плана: 

 

Није било одступања од плана . 

Све планиране активности  су реализоване. 

 

 
Руководилац Стручног већа  Наташа Табаковић проф.физике и хемије 
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Извештај Стручног већа уметности  и вештина 

 
 

Стручно веће уметности и вештина има пет чланова: проф. музичке културе Светлана 

Коркановић, наст. ликовне културе Верица Ђурђевић, проф. ликовне културе Дијана 

Крстић, проф. физичког васпитања Зоран Лазаревић и проф. физичког васпитања Синиша 

Борковић.  

Проф. физичког васпитања Синиша Борковић је изабрана за председника стручног већа. 

 

У школске 2017/18. 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 

предметним наставницима 

 

 Припрема и реализација кроса 

 

 Извештај о раду у току првог тромесечја школске 2015/16. 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 Беогеадски маратон 

 Додела награда и специјалних диплома ученицима осмог разреда; избор 

спортисте/спортсткиње генерације 

 Анализа рада у току школске 2016/17. и извештаја Инспекције за екстерно 

вреднивање рада школе 

 Израда планова и анекса школског програма за школску 2017/18. 

 Подела часова  

 Стручно усавршавање професора; предлози за школску 2017/18. 

 

Преглед реализованих активности: 

У септембру је формиран хор ученика старијих разреда на основу спроведене анкете за 

изборну наставу. Списак ученика достављен је педагогу школе. Часови хора евидентирани 

у дневницима V2 и VI2. 

Одржана 108 часова хора; 36 часова у петом разреду, 36 часова у шестом разреду и 36 

часова у седмом разреду. 

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                                                                                           

Фудбалска 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 часови у оквиру тематике „Српска народна традиција“ успешно реализовани. 

Остварена је корелција наставе музичке културе, ликовне културе и физичког васпитања 

са наставом српског језика. 

 

 Огледни час музичке културе одржан 23.10.2017. у VI2 - Тема: „Народна 

традиција и народно градитељство на подручју Србије“ 

 

 Огледни час одржан 18.12.2017. у VI2 - Тема: „У ритму валцера“ 

 Огледни часови физичког васпитања на тему „Ритмичка гимнастика и плес“,                         

( одржани у V, VI, VII и VIII разреду ).  

     

 Огледни час музичке културе одржан 20.03.2018 у VII3.  - Тема:“Звуци ренесансе“ 

 

 Огледни час музичке културе одржан 16.04.2018. - Тема:“На часу солфеђа“ 

 

 Огледни час музичке културе одржан 19.04.2018 IV 1 и  IV3. - на тему „Радост 

Музицирања“  
 

 

 

Културне и спортске манифестације 
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Ученици успешно учествовали на културним и спортским манифестацијама. 

 

 Пријем првака 
Ликовна култура: реализована сценографија за приредбу поводом пријема првака. 

 

 Дечја недеља  

Музичка култура: хор ученика старијих разреда наступао на приредби, одржаној 

05.10.2017. у сарадњи са проф. разредне наставе Зорицом Сандић. Репертоар је 

обухватио певање дечје забавне песме и народне песме. 

Ликовна култура: урађени радови на тему „Нећу да бригам, хоћу да се играм“; 

постављена изложба у холу школе; проф. Дијана Крстић 

Физичко васпитање: поводом Дечје недеље, за млађе разреде организоване су 

разне игре – ( надвалачење конопца ) и полигон спретности, а за старије разреде 

организован турнир у кошарци по разредима. 

  

 Промотивни концерт ученика МШ „Владимир Ђорђевић“ - Вредне руке дарују 

      нам звуке, одржан 14.12.2017. у свечаниј сали школе за ученике првог разреда. 

 

 Новогодишњи базар 
Продајни базар поводом Нове године и Божићних празника реализован је 

29.12.2017. 

 

 Прослава Светог Саве: 

Ликовна култура – проф. српског језика Мирјана Марковић и наст. ликовне 

културе Верица Ђурђевић припремиле приредбу; припреме обухватају израду 

костима и припрему изложбе дечијих радова.  

Музичка култура - проф. музичке културе Светлана Коркановић је 

припремила наступ чланова хора и секције музичке културе. Репертоар 

обухвата интерпретацију четири песме различитог жанра. 

Ученица Лена Стаменковић VII2 припремила је интерпретацију народне 

изворне песме са Косова и Метохије. 

 

Физичко васпитање – проф. Синиша Борковић и проф. Зоран Лазаревић 

организовали меморијални турнир у част проф. Мирјане Тришић, на коме су 

учествовали ученици осмог разреда. 

 

 Дан школе: 

                                                                                                                                                  

Хор ученика старијих разреда наступао је 21.03.2018. на свечаности поводом 

отварања Сајма науке. Репертоар је обухватио три песме различитог жанра. 

Дан науке – манифестација где је ликовна култура имала учешће у виду мале 

радионице израде фигурица од теста и фондана. 
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„Мале школске олимпијске игре“ одржане 24.03.2018. за ученике од првог до 

четвртог разреда; у току целе недеље ( од 20.03.2018.) одржана такмичења у 

рукомету за ученике од петог до осмог разреда. 

Реализатори: проф. физичког васпитања Синиша Борковић и Зоран Лазаревић. 

 

Ликовна култура – организован продајни базар и изложба на тему „Најлепше 

осликано васкршње јаје“.  

 Београдски маратон су трчали ученици: 

Милица Мијатовић Дешић VII3 

Уна Нешић VII3 

Лана Најдановић VII3 

 

Такмичења и конкурси 

Успешно реализована протекла такмичења. 

 

Физичко васпитање:  

 

На Општинском такмичењу у рукомету учествовале све селекције. 

На Општинском такмичењу у кошарци ученици су освојили: 

 

1.место категорија V и VI разред дечаци 

3.место катргорија VII и VIII разред дечаци 

3.место катргорија VII и VIII разред девојчице 

3.место катргорија V и VI разред девојчице 

На Општинском такмичењу у одбојци учествовале све селекције. 

На Општинском такмичењу у малом фудбалу учествовале све селекције. 

3.место катргорија V и VI разред девојчице 

3.место катргорија VII и VIII разред дечаци 

На Општинском и Градском такмичењу у атлетици ученици су освојили: 

1. Уна Нешић –  7 -3 - 2 место на општини -  трчање на 300 метара 

2. Тијана Лукић – 6 – 2 – 2 место на општини – бацање кугле 

3. Марио Хинић 6 – 1 – 3 место на општини – трчање на 300 метара 

4. Кристина Маријановић 8 -1 - 3 место на општини – трчање на 100 метара 

5. Матеја Николић 8 – 1 - 3 место на општини – трчање на 100 метара 

6. Ника Брајовић 5 – 1  -1 место на општини, 2 место на граду и 3 место на окружном 

такмичењу - скок у даљ 
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Џудо 

Посебно истичемо Стефана Поповића (4 – 2) који је ове године освијио прво место на 

градском и прво место на државном првенству у Кикинди.  

 

Похваљени ученици за истицање у настави физичког васпитања и школског спорта 

– Мали фудбал  

 

1. Вера Симовић 5-3 

2. Анастасија Антић 5 – 3 

3. Тија Славковић 5 – 4 

4. Марија Штиглић 5 -4  

5. Милица Кукањац 6 – 2  

6. Нађа Поточник 6 – 2 

7. Сара Бајровић 6 – 2 

8. Михајло Радић 7 – 2 

9. Матеја Зарић 7 – 3 

10. Борис Ћурчић 7 – 3 

11. Лука Антић 7 – 4 

12. Огњен Ивковић 8 – 1  

13. Вук Деспенић 8 -1 

14. Матија Милошевић 8 – 1 

15. Урош Матовић 8 – 1 

16. Виктор Граховац 8 – 1 

17.Душан Радојичић 8 – 1 

18. Марко Ђурановић 8 – 3 

 

Похваљени ученици за истицање у настави физичког васпитања и школског спорта - 

Кошарка  

 

1. Маша Вајдић 5 – 1 

2. Уна Ђурица 5 – 1 

3. Елена Николић 5 – 2 

4. Вера Симовић 5 – 3  

5. Мина Благојевић 5 – 3 

6. Милица Тошић 5 – 3 

7. Милица Кукањац 6 -2 

8. Ирина Анђић 6 – 2 

9. Невена Тодоровић 6 – 3 

10. Ива Стајковић 8 – 3  

11. Нађа Тодоров 8 -1 

12. Анастасија Винић 8 – 1 

13. Ива Димитријеић 8 – 1 

14. Вера Симовић 5- 3 

15. Сара Которчевић 7 – 4 

16. Андреа Георгиев 7 – 4 

17. Тамара Трмчић 8 -3 
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18. Маша Обрадовић 8 -3 

19. Марко Благојевић (– 7 – 1 

20. Павле Обрадовић – 7 – 3 

21. Димитрије Чановић 7 – 4 

22. Огњен Ивковић 8 – 1 

23. Матија Милошевић 8 -1 

24. Никола Бајић 8 -2 

25. Никола Паспаљ 8 -2 

26. Богдан Мијатовић 8 -2 

27. Никола Стокановић 8 -2 

28. Душан Петковић 8 -2 

29. Сокол Костић 8 – 3 

30. Филип Рабреновић 

31. Реља Штиглић 8 – 3 

32. Никола Ђуришић 8 – 3  

 

Похваљени ученици за истицање у настави физичког васпитања и школског спорта - 

Атлетика 

1. Уна Нешић –  7 -3  

2. Тијана Лукић – 6 – 2  

3. Марио Хинић 6 – 1  

4. Кристина Маријановић 8 -1  

5. Матеја Николић 8 – 1  

6. Ника Брајовић 5 – 1   

Похваљени ученици за истицање у настави физичког васпитања и школског спорта - 

Џудо 

1. Стефана Поповића - 4 – 2 

Проф. физичког васпитања је предложио ученика Огњен Ивковић VIII1 за спортисту 

генерације на основу следећих критеријума:  

 успеха и владања током осмогодишњег школовања; 

 постигнутих резултата на школским спортским такмичењима одобреним од стране 

Министарства просвете; 

 спортских резултата постигнутих ван школе. 

Проф. физичког васпитања предложио је ученицу Тамара Трмчић VIII3 и Кристина 

Маријановић  VIII1 за спортисткињу генерације на основу следећих критеријума:  

 успеха и владања током осмогодишњег школовања; 

 постигнутих резултата на школским спортским такмичењима одобреним од стране 

Министарства просвете; 

 спортских резултата постигнутих ван школе. 

 

Такмичења ученика 

 

 Школско такмичење соло певача и малих вокалних састава „Златна сирена“ у 

оквиру ДЕМУС-а, одржано 05.12.2017.                                                 На такмичењу 

је наступило дванаест ученика старијих разреда: 
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1. Ања Јевтовић V2 

2. Катарина Васиљевић V2 

3. Јана Живковић V3 

4. Вања Буквић VI4 

5. Лена Стефановић VI4 

6. Нађа Јовановић VI4 

7. Дуња Митровић VI4 

8. Урош Полексић VII3 

9. Милица Ђоковић VII4 

10. Лана Михајловић VII4 

11. Јулија Рајковић VIII2 

12. Миа Петковић VIII2                                                                                     
Дванаест  ученика (сви осим ученице Ање Јевтовић V2) је остварило пласман за наступ на 

Општинском такмичењу соло певача и малих вокалних састава ДЕМУС-у. 

Напомена: ученица Лена Стаменковић VII2  је оправдано одсуствовала са школског 

такмичења али је такође наступала  на општинском такмичењу. 

 Општинско такмичење соло певача и малих волалних састава ДЕМУС, одржано 

05.03.2018. Наступало је дванаест ученика и постигло запажене резултате: 

1. Лена Стефановић VI4 -1. место 

2. Нађа Јовановић VI4 -1.место   

3. Милица Ђоковић VII4 -1. и 2. Место 

4. Лана Михајловић VII4 -1. место 

5. Катарина Васиљевић V2 -2. место 

6. Јана Живковић V3 -2. место 

7. Вања Буквић VI4 -2. и 3. место 

8. Лена Стаменковић VII2  -2. место  

9. Урош Полексић VII3 -2. место 

10.  Дуња Митровић VI4 -3. место 

11.  Јулија Рајковић VIII2 -3.место 

12.  Миа Петковић VIII2 -3.место    

 

 Градско такмичење соло певача и малих волалних састава ДЕМУС одржано:                                                                                                         

19.03.2018. у жанру Стари мајстори, класична и савренеба соло песма, наступале 

ученице                                                                                             Милица Ђоковић 

VII4 -3. место  

Лана Михајловић VII4 -3.место 

27.03.2018. у жанру Дечја забавна песма, наступале ученице 

Лена Стефановић VI4 -2. место 

Нађа Јовановић VI4 -2. место  
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Ликовна култура: у организацији Пријатељи деце Звездара и библиотеке „Вук Караџић“ 

учествовали на конкурсима:                                                                                                         

„Мали Пјер“ - Бојана Ерцег -        1.место, карикатура; 

„Кључеви мога града“, Конкурс „Најлепше осликано јаје“ , који није организован ове 

године због недостатка финансијских средстава. 

 

 

Стручно усавршавање професора 

 

У току школске 2017/18. Професорка музичке културе похађала три семинара-одржна ван 

школе: 

 23.04.2018. представљање новог уџбеника ИК „Нови Логос,“ Београд, Музичка 

култура за V разред основне школе, на коме су аутори, уредници, рецензенти и 

евалуатори одржали стручно предавање о примени истих од школске 2018/19. У 

складу са захтевима новог плана и програма наставе и учења оријентисаног на 

исходе – два бода 

 27.04.2018. семинар „Популарна музика у настави музичких и општеобтазовних 

предмета“ (бр. 04-73/08) у трајању од 8 (осам) сати 

К1, П1 

Аутори семинара, проф. др Ира Проданов Крајшник и проф. Данијела Кличковић, 

говорили су о осавремењивању наставних садржаја кроз жанр популарне музике и 

иновативном приступу постојећим наставним садржајим акроз жанр популарне 

музике као области-најблискијих генерацијама школског узраста. 

 09.05.2018. стручно предавање/приказ уџбеника Музичка култура за V разред 

основне школе Издавачке куће „Нови Логос“, Београд – два бода 

 

Најважнији закључци стручног већа 

 

Успешно реализовани планирани програмски садржаји у оквиру редовне наставе, изборне 

наставе и слободних активности, уз добру међусобну сарадњу професора.  

Успешно реализоване међупредметне компетенције, Огледни часови, такмичења,                   

културне и спортске манифеставије уз високу мотивацију ученика. 

 

У записнику Стручног већа заведеном 25.06.2018. евидентирана потребна наставна 

средства за наставу физичког васпитања, музичке културе и ликовне културе.                        

   
 

 

Синиша Борковић 

                                                                                                       руководилац стручног већа 
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Извештаји о раду одељењских већа 

 
Извештај  Одељењских већа 1. разреда 

 

Чланови: 

1. Марија Мирковић 

2. Биљана Табаш 

3. Олгица Вукадиновић 

4. Катарина Миловановић 

5. Јелена Нешић 

 

 

У првом разреду има 124 ученика.Ученик Михајло Гладанац I-1 се исписао из школе због 

пресељења, а ученик Секулић Немања I-3 од другог полугодишта је  у одељењу I/4. У I-3 

одељење је дошао нови ученик Реља Ђуришић из ОШ „1300 Каплара“. Сви ученици имају 

позитиван успех и примерно владање, напредовали су у складу са својим могућностима. 

 

Српски језик: 

 

Пише по диктату:124 ученика. 

 

 

Чита са разумевањем: 120 ученика. 

Шчитава: 3 ученика. 

Чита слово по слово: 1 ученик. 

 

Математика: 

 

Сабира и одузима до 100 самостално:121 ученик. 

Сабира и одузима до 100 уз помоћ наставника: 3 ученика. 

 

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

напредовали  у оквиру својих могућности. 

 

Сви наставни садржаји, часови допунске наставе и слободних активности су у потпуности 

реализовани. 

Похваљују се сви прваци. 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 1. РАЗРЕДА 

 

АКТИВНОСТИ ДАТУМ 

Приредба за прваке - присуство 1.9.2017. 

Хуманитарна акција „Наше мало неком пуно значи“(прикупљање школског 

прибора) – Дечија недеља 

 2.10.2017.-

6.10.2017. 
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Дечија недеља – Пријем првака у  Пријатеље деце -приредба,  присуство  5.10.2017. 

Хуманитарна акција „Чеп у џеп“ током године 

Дечија недеља – Спортски дан  - учесник 6.10.2017. 

Позоришна представа „Звездарски витез“-позориште „Бошко Буха“, У К 

„Вук Караџић“ 
6.11.2017. 

Рециклажни дан – Мађионичар који изводи трикове са амбалажом и друге 

занимљиве трикове; цртани филм „Максимова еколошка авантура“ 
14.11.2017. 

Основна музичка школа „Владимир Ђорђевић“ организовала промотивни 

концерт у оквиру пројекта „Вредне руке дарују вам звуке“ 
22.11.2017. 

Сусрет са песником Слободаном Станишићем 29.11.2017. 

Интерактивна радионица –издавачка кућа „Propolis books“ 6.12.2017. 

Новогодишњи базар – организатор, реализатир, учесник 28.12.2017. 

Новогодишња приредба ученика 1. разреда 28.12.2017. 

„Лифт није играчка“ – интерактивна представа о правилној употреби 

лифтова у организацији ЈП „Градско стамбено“ и агенције New Assist 

 

22.1.2018. 

Позоришна представа „Успавана лепотица“-позориште „Бошко Буха“, У К 

„Вук Караџић“ 
24.1.2018. 

Хуманитарна акција- прикупљања одеће, обуће и школског прибора за децу 

из Свратишта -  учесник 

од 25. 1. до 

26.1.2018. године 

Приредба поводом Светог Саве – учесник 27.1.2018. 

Пројекат „Предузетне школе“- избор назива парфема предложених од 

одељењских заједница – угледни час 
5.3.2018. 

Пројекат „Предузетне школе“- израда дизајна и етикете –техничка израда 

облика паковања- час ликовне културе –угледни час 
7.3.2018. 

Школско такмичење рецитатора - учесник 7.3.2018. 

Математичко такмичење „ Мислиша“ – дежурство  8.3.2018. 

Школски програм Телевизије Београд – серијал „Радозналци“ за ђаке од 1. до 

3. разреда 
14.3.2018. 

Изложба ученичких радова из ликовне културе – Дан школе 19.3.2018. 

Фестивал науке – присуство 20.3.2018. 

Приредба поводом Дана школе - учесник 21.3.2018. 

 Ускршњи базара – организатор, реализатор, учесник 29.3.2018. 

Позоришна представа „Питам се, питам, колико сам битан“-позориште 

„Бошко Буха“, У К „Вук Караџић“ 
13.4.2018. 

Предавање „Безбедност у саобраћају“ 19.4.2018. 

Маскенбал – организатор, реализатор, учесник, Сара Трајковић I-3 –прво 

место, I-4 одељење – 1. место за групну маску 
4.5.2018. 

Првенство општине Звездара- Мале олимпијске игре 2017/2018. године – 3. 

место за ученике првог разреда – екипно такмичење 
9.5.2018. 

Тематско планирање „Чаролија боја“ 11.5.2018. 

Излет:Београд-Пећинци-Фенек-Бојчинска шума- Београд 25.5.2018. 

Позоришна представа школе глуме „ Капетан Џон Пиплфокс“ - (представа у 

школи) 
8.6.2018. 
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Школски лист - учесник јануар-јун 

Прилози за сајт школе -учесник 
прво и друго 

полугодиште 

 

 

Остале активности  реализоване током школске године: 

- Учествовање на разним конкурсима: 

 

1. Ликовни конкурс „Ја и моји пријатељи свих генерација“-  учествовали ученици  I-3 и I-5 

одељења  

2. Ликовни конкурс „Моја идеална соба“ - учествовали ученици I-1, I-2, I-3, I-4 и I-5 

одељења 

3. Ђачка песничка суретања  

 – школско такмичење: учествовала 2 ученика I-3 одељења (Ива Томић и Иван Петровић, 

Иван Петровић пласирао се на општинско такмичење) 

 – општинско такмичење: учествовао  1 ученик I-3 одељења (Иван Петровић) 

4. Ликовни конкурс „У сусрет Ускрсу“ - учествовало 25 ученика I-3 одељења 

5. Ликовни конкурс „Мој учитељ/Моја учитељица“ - учествовало 25 ученика I-3 одељења 

6. Литерарни конкурс „Мој учитељ/Моја учитељица“ - учествовало 25 ученика I-3 

одељења (Огњен Јанчић – 2. место) 

7. Четврти републички Фестивал „Ризница талената“ - учествовало 25 ученика I-3 

одељења (Даница Васић – похваљена) 

 

Такмичења 

1. Шах (школско такмичење): 

 Лазар Радић I-1  

 Сташа Стевановић I-2  

 Нађа Влајнић I-3 

 Андрија Дрча  I-4 

 Нина Лучић  I-5 

 Матија Узелац I-5 

 

2. Српски језик : 

- Школско такмичење рецитатора:  

 

Зоја Јованчић I-5 – 1.место 

Софија Шалетић I-3-похвала 

 

  - Општинско такмичење рецитатора: 

 Зоја Јованчић I-5 – похвала 

 

3. Екипно такмичење: Првенство општине Звездара- Мале олимпијске игре 2017/2018. 

године  

3. место ученици првог разреда (I-1, I-2, I-3, I-4, I-5) 
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Извештај о раду Одељењских већа 2. разреда 

 

 Укупан број ученика: 115 

 Успех ученика:  

- одличан - 105 

- врло добар -10  

                                           

 У одељењу 2-1 има 30 ученика (16 дечака и 14 девојчица). Ученици су напредовали 

у складу са својим могућностима. Општи успех: Одличних 24 и  Врло добрих 6. Сви 

ученици имају примерно владање. Средња оцена одељења износи 4.80. Укупан број 

оправданих изостанака је 978. Реализација редовне наставе и допунске наставе је текла по 

плану. 

 У одељењу 2-2 има 29 ученика (14 дечака и 15 девојчица). Ученици су напредовали 

у складу са својим могућностима. Општи успех: Одличних 29. Сви ученици имају 

примерно владање. Средња оцена одељења износи 4.96. Укупан број оправданих 

изостанака је 409. Реализација редовне наставе и допунске наставе је текла по плану.  

 У одељењу 2-3 има 28 ученика, (17 дечака и 11 девојчица). Ученици су 

напредовали у складу са својим могућностима. Општи успех: Одличних 25 и  Врло добрих 

3. Сви ученици имају примерно владање. Средња оцена одељења износи 4.86. Укупан број 

оправданих изостанака је 912. Реализација редовне наставе и допунске наставе је текла по 

плану. 

 У одељењу 2-4 има 28 ученика (15 дечака и 13 девојчица). Ученици су напредовали 

у складу са својим могућностима. Општи успех: Одличних 27 и  Врло добрих 1. Сви 

ученици имају примерно владање. Средња оцена одељења износи 4.91. Укупан број 

оправданих изостанака је 655. Реализација редовне наставе и допунске наставе је текла по 

плану. 

 

Реализоване активности: 

5.3.- 6.3.2018. - Предузетна школа (пројектна настава, пројектна тема: Прављење 

етеричних уља или парфема) 

7.3.2018. - Школско такмичење рецитатора 

8.3.2018. - Математичко такмичење ,,Мислиша“ (трећу награду је освојио Иван Бартул 2-3 

похваљени ученици: Андрија Ћосић 2-1, Уна Радосављевић 2-3 и Теодора Николић 2-3) 

23.3.2018. - Београдска филхармонија ,,Здраво,ми смо оркестар!“ 

20.3.2018. - Фестивал науке 

21.3.2018. - Приредба за Дан школе 

29.3.2018. - Ускршњи базар 

4.5.2018. - Маскенбал 
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9.5.2018. - Мале Олимпијске игре (похваљени ученици 2. разреда – екипно, за освојено 2. 

место) 

11.5.2018.- Ученици 2-3 су организовали „Воћни дан“ 

18.5.2018. - Једнодневни излет Београд – Бранковина – Ваљево – Струганик - Београд 

25.5.2018. - Позоришна представа ,,Питам се питам, колико сам битан“ 

11.6.2018. - Позоришна представа ,,Капетан Џон Пиплфокс“, школа глуме Арлекин 

Учешће на конкурсима: 

- Витезово пролеће (награђени ученици су: Лара Ђорђевић 2-1, Хелена Стојановић 2-1, 

Новак Николић 2-1, Милица Михаиловић 2-3, Уна Радосављевић 2-3 и Никола Томашевић 

2-3) 

- Ликовни конкурс Моја учитељица 

- Ликовни конкурс Мали Пјер (награђена ученица Ева Драгојловић 2-4, 1. место на 

Општинском и 3. место на Градском такмичењу за карикатуру Мали Пјер) 

- Прилози за сајт школе и школски часопис 

 

              

Извештај о раду Одељењских већа 3. разреда  

 

У трећем разреду има 115 ученика. Сви су радили, трудили се и напредовали у складу са 

својим могућностима. Наставни садржаји су у потпуности реализовани.Часови допунске 

наставе су се редовно одржавали и похађали су их ученици којима је била  потрeбна 

додатна подршка у раду и учењу. 

 

 Успех и владање на нивоу разреда: 

Укупно-115 ученика(62 дечака и 53 девојчице) 

Одличан успех- 86 ученика( 56 ученика има просек 5,00) 

Врло добар успех-27 ученика 

Добар успех- 2 ученика 

Просечна оцена- 4,71  

Оправдани изостанци: 2454  

ИОП 1- 1 ученик 

Индивидуализација- 5 ученика 

Примерно владање има 114 ученика и 1 ученик врло добро владање 

 

3/1   

У одељењу има 29 ученика (16 дечака  и 13 девојчица) 

одличан успех -23 ученика (20 ученика-5,00) 

врло добар успех- 6 ученика 

4 ученика имају план индивидуализације  

Просечна оцена 4,82 

Изостанци: 655 оправданих 

 

3/2   

У одељењу има 29 ученика (16 дечака и 13 девојчица) 

одличан успех -22 ученика (15 ученика-5,00) 

врло добар успех-7 ученика 
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1 ученик ради по ИОП-у1 

Просечна оцена 4,75 

Изостанци:  454 оправданих 

 

3/3  

У одељењу има 29 ученика (15  дечака и 14  девојчица) 

одличан успех - 22 ученика (10 ученика-5,00) 

врло добар успех-5 ученика 

добар успех -2 ученика 

Просечна оцена 4,65 

Изостанци:  643 оправданих 

Примерно владање има 28 ученика,1 ученик Страхиња Тубић има врло добро владање и 

ученици Марко Јанковић и Виктор Комненић имају опомену разредног старешине. 

 

3/4  

У одељењу има 28 ученика (15  дечака и 13  девојчица) 

одличан успех – 19 ученика  (11 ученика просек 5,00) 

врло добар успех- 9 ученика 

Просечна оцена  -4,62 

Изостанци:  702 оправдана 

Из области уметности , физичког васпитања и музичке културе, сви ученици су 

напредовали и постигли максимум у оквиру својих могућности. 

 

Реализоване су следеће активности: 

Учествовали су на 

-24.2.2018.год. Општинско такмичење из математике – 

1. место освојили Новак Планиншек 3.-3 и Лазар Брдар 3.-1 и  

3.место Леа Марић 3.-1 

-7.3.2018.-Школско такмичење рецитатора,победио Лазар Брдар 3.-1 и представљао школу 

на  Општинском такмичењу рецитатора 

-8.3.2018.године математичко такмичење „Мислиша“,похваљени Новак Планиншек 3.-3 и 

Небојша Лазић 3.-4 

-Ликовном и литерарном  конкурсу -„ Мојa учитељица“ ,  3.место -Tамара Бера 3.-3 за 

песму „Моја учитељица“ 

- Ликовни  и литерарни конкурс ,, Витезово пролеће“ - награђени ученици 3.-1 -Леа 

Марић, Лара Николић и Ана Мадов-добила две награде и одељењска заједница 3.-1,из 3.-2 

Лана Срејић, Дарија Липскаја,  Ирина Гавриловић и  одељењска заједница 3/2,из 3.-3 Јана 

Гађански и из 3.-4 Ленка Кузмановић. 

-Такмичење ,, Читалачка значка“- награђени Вук Трујић 3.-1,Јаков Стевановић 3/2,Вук 

Радосављевић3.-3  и Марко Мићић 3.-4 

-14.2.2018.године тематски дан –Тема „Љубав“,3.-1 

-8.3.2018.  Тематска настава „8.март Дан жена“, 3.-1 и 3/2 

-14.3. 2018.године Школски програм Телевизије Београд – серијал „Радозналци“ за ђаке од 

1. до 3. Разреда,учествовало 5 ученика 3.разреда 

- од 19.3.до 23.3.2018.године-Изложба дечијих радова у холу школе 

-21.3.1018. Приредба поводом Дана школе 
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-23.3.2018.године Смотра музичких талената ученика млађих разреда поводом Дана 

школе,учествовало 12ученика 3.разреда 

-29. 3.2018.Ускршњи базар 

-12.4.2018. Посета УК „Вук Караџић“ позоришна представа „Питам се питам колико сам 

битан“ у извођењу позоришта „Бошко Буха“ 

-28.4.2018. Програм Црвеног крста-,,Смањење ризика од елементарних непогода и других 

опасности у локалним заједницама“- (Општинско такмичење одељења 3/1 и 3/2-3.место 

-04.5.2018. Маскенбал- награђена Дарија Липскаја 3/2 

-9.5.2018. Општинско такмичење Мале олимпијске игре- екипа девојчица 3.разреда 

освојила  3.место 

- 18.5.2018.године-Предавање о здравој храни, здравом начину живота- родитељ предавач 

Саша Плећевић3/4 

-25.5.2018. Излет ученика 3.разреда Бранковина-Ваљево-Струганик 

-29.5.2018. Посета УК „Вук Караџић“ позоришна представа „Чаробњак из Оза“ у извођењу 

позоришта „Бошко Буха“ 

-5.6.2018. Приредба поводом краја школске године 3.3 

-06.6.2018. Угледни час из природе и друштва  примена наученог на семинару  „Паметне 

фасцикле-слагалице-да ученик учи,вежба,зна“ –наставна јединица „ Људске 

делатности”,3/2 

-7.6.2018. Приредба поводом краја школске године 3.4 

-11.6.2018. Приредба поводом краја школске године 3.1 и 3.-2 

-12.6.2018. Приредба коју су спремили ученици Школе глуме ,, Капетан Џон Пиплфокс“ 

-13.6.2018. Посета зоолошком врту 

 

Извештај о раду Одељенских већа 4. разреда 
 

Чланови: 

1.Виолета Новаковић 

       2.Сузана Тубић 

       3.Слађана Савовић 

       4.Марија Митровић 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ СТРУЧНОГ АКТИВА 3. РАЗРЕДА 

 

АКТИВНОСТИ ДАТУМ 

Приредба за прваке - организатор, реализатор, учесник 1.9.2017. 

Одбојкашки клуб „Железничар“ – час физичког васпитања, учесник 18.9.2017. 

Посета парку „Ташмајдан“ и „ Вуков парк“ –час чувари природе 
02.10.2017. 

23.4.2018 

Предавање „ Болести зависности“ (Министарство унутрашњих послова) 4.10.2016. 

Пријем првака у Пријатеље деце – приредба, учесник 5.10.2016. 

Хуманитарна акција „Чепом до осмеха“ - учесник 
од 5.10.2016. 

до јуна 2017. 

Одржан час руског језика 6.10.2016. 

Дечија недеља(спортски дан), учесник 6.10.2016. 

Школски крос – 4. разред 19.10.2016. 
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Угледне  часове из природе и друштва( IV-3) 

 „Упознајмо царство животиња“  и из српског језика «Придеви» (IV-1 и 

IV-2) посетили просветни саветници –екстерна  

9.11.2016. 

Позоришна представа „Пепељуга“- позориште „Бошко Буха“ 30.11.2016. 

Ђачка песничка сусретања 1.12.2016. 

Најраспеваније одељење - IV-1 –општинско такмичење 

 
21.12.2016. 

Хуманитарна акција „Један пакетић, много љубави“ – учесник 

 

децембар(до 

26.12.2016.) 

Студенти мастер академских студија логопедије, Универзитета у 

Београду, Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију 

 

15.12.2016. 

Истраживање студенткиње докторских студија Оље Јовановић у циљу 

испитивања модела интеракције у одељењима која похађају ученици из 

осетљивих група 

децембар 

Новогодишњи базар – организатор, реализатир, учесник 29.12.2016. 

Школско такмичење из математике –учесник и прегледач 19.1.2017. 

Позоришна представа „Петар Пан“- позориште „Бошко Буха“ 19.1.2017. 

Приредба поводом Светог Саве – организатор, реализатор, учесник 27.1.2017. 

Плакат „Лепим речима против насиља“ – похвалница IV-3 одељењу  27.1.2017. 

Презентација уџбеника ИК „Завод за уџбенике“ 28.1.2017. 

Школско такмичење рецитатора - учесник 24.2.2017. 

Општинско такмичење из математике-учесник, дежурни наставник 25.2.2017. 

Обука за вежбе „Покренимо нашу децу“ 27.2.2017. 

Покренимо нашу децу - вежбе 
март, април, мај 

2017. 

Математичко такмичење „ Мислиша“ - учесник 9.3.2017. 

Приредба поводом Дана школе - учесник 21.3.2017. 

Позоришна представа „Чаробњак из Оза“- позориште „Бошко Буха“ 22.3.2017. 

Предавање „ Трговина људима“  у организацији Црвеног крста 23.3.2017. 

Спортски дан - учесник 24.3.2017. 

Сусрет са песником Слободаном Станишићем 29.3.2017. 

Маскенбал – организатор, реализатор,  учесник 31.3.2017. 

Тематско планирање - Немањићи март 

Скупштина  Друштва учитеља Србије, гост-присуство и активно учешће у 

раду Скупштине 
4.4.2017. 

 Ускршњи базара – организатор, реализатор, учесник           12.4.2017. 

Часове математике одржале учитељице у одељењима IV-1, IV-2 и IV-3 

пред комисијом за полагање за лиценцу 

20.4.2017. 

 

 

 

Такмичење „Шта знаш о Црвеном крсту и давалаштву крви?“ 29.4.2017. 

Час музичке културе одржала наставница Светлана Коркановић «Радост 

музицирања», присуство –угледни час 
3.5.2017. 

Читалачка значка-други разред,члан комисије 5.5.2017. 

Час математике»Неједначине са множењем и дењељем» одржала 

наставница Ружица Рајковић 
12.5.2017. 

Час физичког васпитања одржао наставник Синиша Борковић 17.5.2017. 
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Час математике одржала студенткиња Учитељског факултета Јована  

Јовев 
23.5.2017. 

Позоришна представа „Успавана лепотица“- позориште „Бошко Буха“ 30.5.2017. 

Час географије одржала наставница Јелена Поповић 31.5.2017. 

„Од мале лиге до шампиона“ – турнир у кошарци (четвртаци освојили 4. 

место) 
јун 

Представа школе глуме „ Бајка о Мајушку“ - ученици другог 

разреда(представа у школи) 
1.6.2017. 

Позоришна представа „Магареће године“- позориште „Бошко Буха“ 2.6.2017. 

Дежурство на пријемном испиту 14., 15. и 16. 6. 2017. 

Радионица „Вршњачко насиље“, учесник 26.6.2017. 

Школски лист - учесник јануар, јун 

Прилози за сајт школе -учесник јануар, јун 

 

Остале активности које сте реализовали током школске године: 

 

- Учествовање на разним конкурсима: 

- Дечији фото-ликовни конкурс : „Шума дише – природа  прича“ ; 

- Конкурс за дечју карикатуру „Мали Пјер“ – (1.место на општини Николина Николић IV-

3, награђена дипломом, књигом, чланском картом за библиотеку); 

- Пети Фестивал поезије београдских основаца „Мали победник“ –  

(IV-3:Антић Анастасија, Давор Вучетић, Евтимов Лара, Јана Живковић, Миловановић 

Лана, Лелић Александар, Ники Николић, Николина Николић,Мила Петровић и Таја 

Чуровић IV-1су награђени Зборником песама тог фестивала; Антић Анастасија ушла међу 

12 најмлађих финалиста са песмом Моја породица, награђена дипломом и књигом); 

- Литерарни конкурс „Кључеви мог Београда“ – (2. место на Општинском ликовном 

конкурсу „Кључеви мог Београда“ – Мина Благојевић IV-3, награђена дипломом и 

књигом); 

- Ликовно-литерарни конкурс „Светосавље и наше доба“ – ученици IV-3 

- Ликовно-литерарни конкурс „Мама треба да се чува, 

                                                   мама треба да се воли, 

                                                    да је никад ружна реч 

                                                   ни јак додир не заболи“ (3. место – Лазић Софија IV-3 и 

Лена Видић IV-4 за ликовни рад, награђена дипломом и књигом); 

- Литерарни конкурс „Шта је то Филхармонија?“  

- XV Београдски фестивал писаца за децу „Витезово пролеће“ -1 ученик учествовао (Јана 

Живковић IV-3, награђена књигом и дипломом); 

- Ђачка песничка сусретања; 

Такмичења 

 

 Математика 

Школско: 

             1.место:Миленко Вукшић IV-1, Јован Ковачевић IV-1, Уна Ђурица IV-1, Урош 

Танасковић IV-2, Нешић Марко IV-3 

                2.место: Јован Вујошевић IV-1, Лазар Васић IV-1, Маша Станковић IV-2, Лука 

Топаловић IV-2, Дуња Ћујић IV-2 
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             3.место: Теодора Мрачић IV-1    

Мислиша: 

Похваљени : Димитрије Миљковић IV-1 и Лука Топаловић IV-2 

 

 Српски језик 

Рецитовање (школско): Таја Чуровић IV-1(1. место) 

Рецитовање (општинско): Таја Чуровић IV-1 

 Шах (школско): 

1. место: Бојан Булић IV-1, Симовић Вера IV-3 

2. место: Благојевић Мина IV-3, Нешић Марко IV-3 

3. место: Праштало Лаура IV-3 

 

 Општинско такмичење – Најраспеваније одељење 

2. место: одељење IV-1 

 

 Општинско такмичење – „Шта знаш о Црвеном крсту и давалаштву крви?“ 

4.место: екипе одељења IV-1,IV-2,IV-3,IV-4 

 

Извештај о раду Одељењских већа 5. разреда 

У школској 2017/2018. години одржано је шест (6) седница Одељењских већа 5. 

разреда. На седницама Већа разматрани су: успех и владање ученика на крају 1. и 3. 

класификационог периода и 1. и 2. полугодишта, реализација часова редовне наставе и 

ваннаставних активности, распоред свих облика писмених провера знања ученика, 

уједначеност садржаја родитељских састанака, примена Правилника о оцењивању, облици 

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

надарених ученика и мере за њихову афирмацију, план излета и посета и сарадња са 

родитељима. План и програм Одељењских већа у потпуности је реализован. 

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

у Дечјој недељи („Деца деци“), а током 1. полугодишта и у хуманитарној акцији „Чеп у 

џеп“. 

Педагошкиња Ана Мишић држала је радионицу „Технике учења“ у сва четири 

одељења 5. разреда током октобра и новембра. 

Одељењске старешине су са одељењским заједницама учествовале у свим 

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

Саве и Дана школе. Ученици 5. разреда учествовали су на школским такмичењима из свих 

предмета и постизали резултате на Општинским и Градским такмичењима. Ученици су 

анкетирани за изборне предмете и слободне наставне активности. 

У 5. разреду има 120 ученика. На крају школске 2017/2018. године 70 ученика 

постигло је одличан успех, од тога 29 ученика са просеком 5.00, 36 врло добар, 14 ученика 

има добар успех. Примерно владање има 116 ученика, врло добро 3 ученика, а 1 ученик 

има добро владање. Средња оцена ученика петог разреда је 4.34, а средње оцене по 

одељењима су: 5/1: 4.30, 5/2: 4.18, 5/3: 4.54 и 5/4: 4.34. 

Излет је изведен 09.06.2018. године на релацији Београд – Опленац – Топола – 

Аранђеловац – Бабина Река – Београд. На излет је ишло 110 ученика. Циљеви и задаци 
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једнодневног излета ученика петог разреда су реализовани и у складу су са Правилником 

о извођењу екскурзија. 

Наташа Станојковић, одељењски старешина одељења 5/1 

Ружица Рајковић, одељењски старешина одељења 5/2 

Нина Вукашиновић, одељењски старешина одељења 5/3 

Небојша Дабић, одељењски старешина одељења 5/4 

 

 

 

Извештај о раду Одељењских већа 6. Разреда 

 

Генерација шестог разреда броји 91 ученика у четири одељења. Посебне 

карактеристике генерације могу се сагледати кроз успех ученика, понашање и владање у 

школи. Четири ученика напустила су школу. 

           Већина ученика поседују добре интелектуалне  потенцијале, радне навике и 

мотивисани су за учење. Једна ученица у 6/1 ради по ИОП-у 2 и један ученик 6/4 ради по 

ИОП-у 2. Са једним учеником 6/4 од другог полугодишта ради се индивидуализовано. 

         На крају школске године одличан успех постигла су 54 ученика, врло добар 32, добар 

5 ученика. Примерно владање има 88 ученика, а 3 ученика има врло добро владање. 

Просечну оцену 5,00 имају 31 ученик. На општинским и градским такмичењима освојили 

су 32 дипломe. Средња оцена на нивоу генерације је 4,42. Због постигнутих резултата 

похваљени су на Одељењском и Наставничком већу. 

        Ученици шестог разреда  освојили су укупно 32 дипломе на такмичењима у овој 

школској години. 

 

У току школске године:  

 одржано је 5 одељењских већа са циљем да се истакну карактеристике појединих 

ученика у понашању, уједначе критеријуми и сагледа радна атмосфера на 

појединим часовима ради унапређења рада, договори распоред писмених и 

контролиних вежби, 

 одржано је 6 родитељска састанака и многобројни индивидуални разговори са 

децом и родитељима. На њима су родитељи информисани о успеху и владању 

ученика, 

 У складу са Протоколoм о сарадњи Између Министарства унутрашњих послова и 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја на програму Основи 

безбедности деце током школске 2017/18. године, реализовао се Програм „Основи 

безбедности деце“, намењен ученицима четвртих и шестих разреда на часовима 

одељењских старешина. Реализоване су  следеће наставне јединице:  
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 1. Безбедност деце у саобраћају;  

 2. Полиција у служби грађана;  

 3. Насиље као негативна друштвена појава; 

  4. Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола; 

  5. Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа; 

  6. Превенција и заштита деце од трговине људима; 

  7. Заштита од пожара; 

  8. Заштита од техничко – технолошких опасности и природних непогода; 

 одељењске старешине су водиле евиденционе листе о понашању ученика, и о томе 

информисали директора школе, психолога и педагога, 

 12.5. реализован је једнодневни излет у Тршић, 

 5.11.2017. ученици 6/1 ишли су у позориште „Бошко Буха“, 

 У току првог полугодишта представници свих одељења 6-ог разреда учествовали су у 

плесној радионици „Салса“  

      Обавезе предвиђене планом и програмом рада школе реализоване су до 28. 06. 2018. 

године када су подељена сведочанства. 

                                                                                   

                                                                                     Одељењске старешине шестог разреда: 

28. 06. 2018. год, Мирјана Марковић, 6/1 

                                                                                     Марина Урошевић, 6/2 

                                                                                     Оливера Томић, 6/3 

  Јоца Стојков, 6/4 

 

Извештај о раду Одељењских већа 7. разреда  

 
 

Одељењско веће седмог разреда, током школске 2017/18. године, реализовало је следеће 

активности предвиђене планом рада одељењског већа: 

 

Реализована активност-кратак опис Реализатори Време 

реализације 

Упознавање Одељењског већа са новодошлим 

ученицима 

Одељењске 

старешине 

септембар 

Усвајање плана и програма Одељењског већа Одељењске 

старешине 

септембар 

Усвајање распореда свих облика писаних 

провера знања ученика 

Одељењске 

старешине,предметни 

наставници 

септембар 

Одржавање родитељских састанака Одељењске 

старешине 

септембар 

Ангажовање ученика у активностима 

организација Дечијег савеза и Црвеног крста 

Одељењске 

старешине 

током године 

Евидентирање ученика по изборним 

предметима 

Одељењске 

старешине 

септембар 
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Евидентирање ученика за допунску,додатну 

наставу и слободне активности 

Предметни 

наставници 

Успех и владање ученика на крају првог 

класификационог периода 

Одељењско веће октобар,новембар 

Реализација часова редовне наставе и 

ваннаставних активности 

Одељењско веће октобар, 

новембар 

Помоћ ученицима који заостају у учењу и 

имају проблеме у понашању 

Одељењско веће октобар, 

новембар 

Идентификација надарених ученика и мере за 

њихову афирмацију 

Одељењско веће октобар, 

новембар 

Успех и владање ученика на крају 

полугодишта 

Одељењско веће јануар 

Припреме за реализацију школске славе Одељењске 

старешине 

децембар,јануар 

Припрема и реализација Фестивала науке и 

Смотре ђачког стваралаштва поводом Дана 

школе 

Одељењске 

старешине 

 

Учешће и постигнути резултати на свим 

нивоима такмичења 

Одељењске 

старешине,предметни 

наставници 

март,април 

Успех и владање ученика на крају трећег 

класификационог периода 

Одељењско веће април 

Успех и владање ученика на крају другог 

полугодишта,награде и сведочанства 

Одељењско веће јуни 

 

                               Извештај Одељењских већа 7/1, 7/2, 7/3 и 7/4 одељења 

 Генерација ученика седмог  разреда на крају школске 2017-2018.године има 83  ученика и 

сви су са позитивним успехом завршили седми разред. Одличних ученика  је 38, 

врлодобрих је 34  и11 ученика је са добрим успехом. Похваљени су сви одлични ученици 

,посебно њих 15 са свим петицама. Просечне оцене одељења су 7-1-4,18; 7-2 - 4,10; 7-3-

4,26 и 7-4 - 4,23. 

       У току школске 2017/2018. године одржано је 6  седница Одељењских већа. На 

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

периода и полугодишта, реализација часова редовне ,допунске,додатне наставе и 

ваннаставних активности, распоред свих облика писмених провера знања ученика, 

уједначеност садржаја родитељских састанака, примена Правилника о оцењивању, облици 

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

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

потпуности је реализован. 

      Одељењске старешине су са одељењским заједницама учествовале у свим 

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

Саве,Дана школе,новогодишњи и ускршњи базар.Ученици седмог рзреда су посетили 

Сајам књига,Фестивал предузетништва,Јавни час посвећен Милутину Миланковићу и 

позориште Звездариште. 
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    Ученици 7. разреда  су учествовали на школским такмичењима из свих предмета и 

постизали резултате на општинским и градским такмичењима. Милица Ђоковић 7-4 -

1.место на општинском и 3.место на градском такмичењу, Лана Михајловић 7-4 - 1.место 

на општинском и 3.место на градском такмичењу, Лена Стаменковић 7-2 - 2.место на 

општинском такмичењу и Урош Полексић 2.место на општинском такмичењу из музичке 

културе. Урош Полексић 7-3 – 2.место на општинском и 2.место на градском такмичењу; 

Софија Вукашиновић - 2.место на општинском и 2.место на градском такмичењу и учешће 

на републичком такмичењу и Милица Мијатовић Дешић - 3.место на општинском и 

2.место на градском такмичењу из граматике, и Уна Нешић - 3.место на општинском и 

3.место на градском такмичењу као и Софија Милошевић - 3.место на општинском и 

3.место на градском такмичењу из књижевне олимпијаде. Милица Мијатовић Дешић - 

1.место на општинском и 1.место на градском такмичењу и учешће на републичком 

такмичењу, Јелена Максимовић - 1.место на општинском и 2.место на градском 

такмичењу, Богосав Миленковић - 2.место на општинском из Биологије. Софија 

Вукашиновић - 1.место на општинском и 1.место на градском такмичењу и 3. место на 

републичком такмичењу, Урош Полексић - 2.место на општинском и 2.место на градском 

такмичењу и учешће на републичком такмичењу из Физике. Уна Нешић - 2. место на 

општинском, Борис Ћурчић - - 2.место на општинском, Филип Вученовић - 2. место на 

општинском, Ања Рађеновић - - 3. место на општинском, Богосав Миленковић - 3.место на 

општинском из Хемије. Димитрије Чановић – 1.место на општинском, Милица Коцић -  

2.место на општинском, Уна Нешић – 2.место на општинском, Страхиња Лалић - 2.место 

на општинском из Географије. Михајло Радић, Матеја Зарић, Борис Ћурчић, Лука Антић – 

3. Место на општинском такмичењу из малог фудбала. Сара Которчевић, Андреа Георгиев 

– 3. Место на општинском из Кошарке. Марко Благојевић, Павле Обрадовић, Димитрије 

Чановић – 3. Место на опшштинском такмичењу из Кошарке. Уна Нешић – 2 место на 

општини -  трчање на 300 метара. 

Излет Београд – Текериш – Тршић - Троноша – Крупањ је реализован.  

 

Милица Јевтовић, одељењски старешина одељења 7/1 

Синиша Борковић, одељењски старешина одељења 7/2 

Оливера Цветковић, одељењски старешина одељења 7/3 

Невенка Стефановић, одељењски старешина одељења 7/4 

 

Извештај о раду Одељењских већа 8. разреда 

 
Одељењско веће осмог разреда, током школске 2017/18. године, реализовало је следеће 

активности предвиђене планом рада одељењског већа : 

Реализована активност-

кратак опис 

Реализатори Време реализације 

Упознавање Одељењског 

већа са новодошлим 

ученицима 

Одељењске 

старешине 

септембар,фебруар 

Усвајање плана и програма 

Одељењског већа 

Одељењске 

старешине 

септембар 
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Усвајање распореда свих 

облика писаних провера 

знања  

Одељењске 

старешине,предметни 

наставници 

септембар 

Одржавање родитељских 

састанака 

Одељењске 

старешине 

септембар,новембар,фебруар,април 

Ангажовање ученика у 

активностима организација 

Дечијег савеза ,Црвеног 

крста,Ђачког 

парламента,Вршњачког тима 

Одељењске 

старешине 

током године 

Евидентирање ученика по 

изборним предметима 

Евидентирање ученика за 

допунску,додатну наставу и 

слободне активности 

Одељењске 

старешине 

Предметни 

наставници 

септембар 

Успех и владање ученика на 

крају првог 

класификационог периода 

Одељењско веће октобар,новембар 

Реализација часова редовне 

наставе и ваннаставних 

активности 

Одељењско веће октобар, новембар 

Идентификација ученика 

којима треба пружити 

посебну помоћ у учењу и 

владању 

Одељењско веће октобар, новембар 

Идентификација надарених 

ученика и мере за њихову 

афирмацију 

Одељењско веће октобар, новембар 

Успех и владање ученика на 

крају првог  полугодишта 

Одељењско веће јануар 

Припреме за реализацију 

школске славе 

Одељењске 

старешине 

децембар,јануар 

Професионална оријентација Одељењске 

старешине 

децембар,јануар 

Обележавање Дана школе Одељењске 

старешине 

март 

Успех и владање ученика на 

крају трећег 

класификационог периода 

Одељењско веће април 

Пробни тест Одељењске 

старешине 

Предметни 

наставници 

април 

Дводневна екскурзија Одељењске 

старешине,учитељица 

мај 
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Јелена 

Нешић,вероучитељ 

Зоран Чучковић 

Награде такмичарима Одељењске 

старешине 

Предметни 

наставници 

мај 

Матурско вече Одељењске 

старешине 

мај 

Успех и владање ученика на 

крају другог полугодишта 

Одељењско веће 

Наставничко веће 

јуни 

Полагање завршног испита Одељењске 

старешине 

Предметни 

наставници 

јуни 

Додела 

сведочанства,диплома и 

књига  

Одељењске 

старешине 

јуни 

Листе жеља Одељењске 

старешине 

јуни 

 

                               Извештај Одељењског већа 8/1, 8/2 и 8/3 одељења 

    Генерација ученика осмог  разреда на крају  школске 2017/2018.године има 82  ученика 

и сви су са позитивним успехом   и примерним владањем завршили  осми  разред. 

Одличних је 45  ,врлодобрих је 32  и 5 ученика је са добрим успехом  .Похваљени су сви 

одлични ученици ,посебно њих 18 са свим петицама. 

Просечне оцене одељења су 8/1-4,22,  8/2-4,36 и 8/3-4,53,просек осмог разреда је 

4,37.Један ученик ради индивидуализовано,а један по ИОП-у 2. 

Број ученика са посебним дипломама је 65. Број ученика са Вуковом дипломом је 18. 

На седници Наставничког већа,која је одржана 5.6.2018. године за ученика генерације је 

проглашена Софија Рајић 8-1,а за спортисте генерације Огњен Ивковић и Кристина 

Марјановић из 8-1 и Тамара Трмчић из 8-3. 

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

класификационих  периода и полугодишта, реализација часова редовне ,допунске,додатне 

наставе и ваннаставних активности, распоред свих облика писмених провера знања 

ученика, уједначеност садржаја родитељских састанака, примена Правилника о 

оцењивању, облици помоћи ученицима који заостају у учењу и имају проблеме у 

понашању, идентификација надарених ученика и мере за њихову афирмацију.Донета је 

одлука о извођењу дводневне екскурзије у мају,која је и реализована.У мају је 

реализовано и матурско вече.План и програм Одељењског већа  у потпуности је 

реализован.У јуну месецу организована је припремна настава за завршни испит. 

      Одељењске старешине су са одељењским заједницама учествовале у свим 

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

Саве,новогодишњи  и ускршњи базар,обележавање Дана школе.Ученици осмог разреда су 

посетили Сајам књига,присуствовали су манифестацији Вукови дани ,били су гости 
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предшколцима у Звезданом гају и приказали им интересантне 

експерименте,присуствовали су предавању о малолетничкој деликвенцији које је одржано 

26.1.2018.године у библиотеци школе,посетили су Сајам образовања.Ученици осмог 

разреда су активно учествовали у изради текстова за школски лист.Целе школске године 

учествовали су у пројекту предузетништва. 

 

Снежана Костић Хавари, одељењски старешина одељења 8/1 

Наташа Табаковић, одељењски старешина одељења 8/2 

Јелена Поповић, одељењски старешина одељења 8/3 

 

Извештај Актива за школско развојно планирање  

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ 
ПЛАНА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКE 2017/18. ГОДИНУ 

 
 

I ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 

Редни 
број 

циља 
ЗАДАЦИ 

РЕАЛИЗОВАНЕ 
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  

 Анкетирање 

ученика и 

родитеља 

(изборни 
предмети) 

 Израда и 

примена анкете 

из области 

интересовања 

ученика у 

слободно време 

– није 

реализовано. 

Планирано је да 

у септембру ОС  

и у оквиру 

анкетирања за 

секције израде и 

спроведу анкету 

о 

интересовањим

а ученика. 

 

Одељенске 
старешине, 
ПП служба 
Савет родитеља 
 
 

 
ЈУН  2018. 
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1.2. Израда новог 
Школског 
програма у 
складу са 
прописима  

 Састанак 

Педагошког 

колегијума и 

договор о 

изради школског 

програма и 

његовој форми.  

 Састанак и 

израда 

јединственог 

образца за 

Школски 

програм  

 Састанак 

Стручних већа и 

утврђивање 

корелација 

 Израда новог 

Школског 

програма према 

договореном 

образцу. 

 
Стручна већа  
Педагошки 
колегијум  
Стручни актив за 
развој Школског 
програма  
ПП служба 
Савет родитеља 
Школски одбор 
директор  
 

 
Април 2018 
 
 
 
мај/ јун 2018. 
 
 
 
 
 
Јун 2018. 

2.  
 
 
 
 
2.1. Упознавање 
чланова стручних 
тела са Акционим 
планом школског 
развојног плана  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Упознавање 

чланова 

стручних већа са 

активностима 

предвиђеним 

акционим 

планом на 

заказаним 

седницама 

Наставничког  

већа  

 Договор о 

реализацији 

планираних 

активности на 

састанцима 

стручних већа 

 Допуна 

извештаја 

стручних већа о 

реализованим 

 
Тим за развој 
школског 
програма, 
Педагошки 
колегијум,  
Руководиоци 
стручних већа  
ПП служба  
директор  

 

 
фебруар 2018 и 
током школске 
2017/18 
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активностима 

предвиђених 

акционим 

планом  

2.2 

Имлементирање 

планираних 

активности из 

акционог плана 

школског 

развојног плана у 

Годишњи план 

рада школе и 

стручних органа, 

тимова и 

појединаца  

 Анализа и 

израда 

Годишњих 

планова рада 

стручних органа 

и тимова са 

уграђеним 

активностима из 

Школског 

развојног плана  

 

Стручна већа  
Координатори 
тимова и комисија 
ПП служба  
 

 
август 2018.  
 

 3.1. Истаћи и 

евидентирати 

утврђене 

корелације из 

Годишњег у 

оперативне 

планове 

 Праћење 

реализације 

планираних 

међупредметнет

них корелација 

кроз преглед 

оперативних 

планова и 

посећене часове 

Наставници  
ПП служба 
Тим за 
самовредновање 
 

друго полугодиште 
школске 2017/18. 
године 

 

II ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Редни 
број 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗА-

ЦИЈЕ 

1.  

 
 
1.1. Повећање 
употребе 
савремених 
наставних 
средстава  
 

 
 У оквиру рада тима 

за 

самовредновање, 

вредновањем 

области Ресурси, 

извршена је 

анализа и приказ 

обрађене анкете о 

употреби 

савремених 

 
 
 
Тим за 
самовредновање 
директор 
ПП служба 
Педагошки колегијум 
стручна већа  
Наставничко веће  
 
 

 
  
 
фебруар/март 
2018. 
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наставних 

средстава и увида 

кроз посећене 

часове  

 
 
 

2.  

2.1.Примена 

Правилника о 

оцењивању 

ученика са 

акцентом на 

формативном 

оцењивању  

2.2.Унапређење 

евиденције о 

праћењу и 

напредовању 

ученика  

 Реализован је 

семинар на тему 

Формативно 

оцењивање  

 Размена искуства о 

различитим и 

ефикасним 

начинима вођења 

евиденције о 

напредовању 

ученика  

Уведен је е-дневник 
уз потребне обуке 
за употребу. Обуке 
за предметне 
наставнике одржао 
је  Небојша Дабић, 
а за наставнике 
разредне наставе 
Душан Симовић.  

Директор  
ПП служба 
наставници  
 
 
 
 
руководиоци и 
чланови стручних 
стручних већа  

Јул 2018. 
 

3.  

 
3.1. Учешће у 

пројектима за 

оспособљавање 

ученика за 

пројектну 

наставу и 

предузетништво  

 

  У оквиру Пројета 

Предузетне школе 

израђен је бизнис 

план са акционим и 

финансијским 

планом и 

реализоване су све 

планиране 

активности.  

Тим за 
предузетништво, 
изабрани ученици и 
нсставници  
ПП служба 
 
 

јануар 2018. 
 
 
током 
школске 
године 
2017/18.  
 
 
 

4.  

4.1.Обогатити 

материјал за рад 

са ученицима 

којима је 

потребна 

посебна подршка 

у образовању 

 

 Психолог школе је била 

на семинару „ Примена 

педагошког метода 

Марија Монесори у 

школи“ . Примена 

методе „ Круг тишине“ у 

оквиру плана појачаног 

васпитног рада у 3/3. 

Изада књижице „ Ја за 10 

година“. 

ОС  
Директор  
ПП служба 
Тим за ИО 
Тим за 
самовредновање  
 
 
ВТ 
ОС  
ПП служба  

током другог 
полугодишта 
школске 
2017/18. 
 
 
 
током другог 
полугодишта 
школске 
2017/18. 
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III ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Редни 
број 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 

1.  

 
 
 
1.1.Редовно и 
прецизно 
планирање 
припреме 
завршног испита 

 Израђен је  План 

рада и термини 

одржавања 

припремне 

наставе. 

 Праћење 

редовности 

похађања 

припремне 

наставе- према 

извештајима 

предметних 

наставника, 

ученици су били 

изузетно 

заинтересовани и 

редовни у 

похађању 

припремне 

наставе.  

 Небојша Дабић, ПП 

служба, Директор 

школе и наставници 

српског језика, 

математике, физике, 

хемије, биологије, 

историје и 

географије. 

 
 
 
друго 
полугодиште 
школске 
2017/18 

2.  

 
1.2. Анализа 
резултата 
завршних испита и 
предлог мера за 
побољшање 
резултата 
 
 

 Израда анализе 

по предметима  - 

успех по задацима 

и упоредна 

анализа са 

прошлогодишњим 

постигнућима 

ученика, 

Зваводова 

анализа налази се 

у оквиру 

извештаја о раду 

школе. 

 Израда глобалне 

анализе са 

предлогом мера 

за побољшање 

резултата -  успех 

 
Предметни 
наставници, пп 
служба и директор  
 
 
 
 

 
 Август  

2017/18 
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IV ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Редни 

брпј 
ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

2. 

2.1. Фпрмираое 

Тима за ппдршку 

ученицима у 

прилагпђаваоу 

шкплскпм живпту 

 Избпр чланпва тима 

и израда плана 

активнпсти -  Тим је 

фпрмиран, чланпви 

тима су ПП служба, 

директпр, ОС  и 

чланпви тима за ИО. 

План тима ће бити 

израђен за следећу 

шкплску гпдину 

2018/19.  

ПП служба 

 ОС 

Чланпви тима  

Тим за ИО  

 

 

 

 

фебруар  шк.  

2017/18. гпдине 

по задацима и 

упоредна анализа 

са 

прошлогодишњим 

постигнућима 

ученика 

 
 

1.5.Континуира
но праћење 
напредовања 
ученика који 
похађају 
додатну и 
допунску 
наставу 

 

 
 
 

 
 Праћење 

редовности 

похађања 

допунске/додатне 

наставе – 

Извршена је 

анализа и 

закључено да је 

редовност 

похађања 

присутнија код 

ученика нижих 

разреда, док су 

ученици виших 

разреда редовнији 

у додатној него на 

допунској настави. 

Предметни 
наставници, 
ПП служба, ученици, 
Тим за ИО, ОС 
 
 
 

током школске  
2017/18. године 
 
 
 
 
 
 



Извештај о реализацији плана рада школе за школску 2017/18. годину 

ОШ „Иван Горан Ковачић“ 

 

123 
 

 

 

3. 

2.1. Унапређиваое 

кпмпетенција 

ученика за избпр 

занимаоа 

укључиваоем у 

прпјекат 

Предузетништвп 

 

 

 Интервју – 

анкета са 

ученицима 

кпји су 

укључени у 

прпјекат 

Предузетништ

вп .  У 

завршнпј фази 

прпјекта 

ученици 

укључени у 

прпјекат и 

чланпви тима 

из реда 

наставника 

извршили су 

анкетираое и 

интервју. 

Ппдаци су 

ппслати 

ментпру и 

пчекује се 

ппвратна 

инфпрмација 

п ефекту 

реализпванпг 

прпјекта и 

ОС, ПП служба, 

 

 

јун2018.  
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евентуалнпм 

наставку 

истпг.  

Извештај п 

раду 

Предузетнпг 

тима је 

израђен.  

 

 

 

V ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ЕТОС 

Редни 
број 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1.  

 
 
 
1.1. 
Укључивање у 
пројекат 
Предузетне 
школе 

 Формирање и 

обука тима за 

реализацију 

пројекта  

 
 Израда бизнис 

плана  

 
 Реализација 

пројекта према 

сачињеном 

плану  

 
 Евалуација 

реализованих 

активности у 

оквиру пројекта  

 

Све планиране 
активности у 
оквиру Пројекта 
„ Предузетне 
школе“ су у 
потпуниости 
реализоване. 
Уредно је 
вођена 
евиденција и 
израђен је 

Тим за 
предузетништво, 
директор, 
ПП служба, 
ученици, родитељи 
и партнери  

 
Током другог 
полугодишта 
школске 2017/18. 
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завршни 
извештај.  

 
 

3. 

3.1. Израда 
плана 
укључивања 
родитеља и 
волонтера у 
рада школе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Оснивање 
„ Гугл 
учионице“ 
 
 

 

 Израђен је 

формулар за 

евидентирање и 

предлог  

родитеља 

предавача. У 

извештају о 

раду наставника 

постоји 

евиденција о 

реализованим 

предавањима 

родитеља, а у 

прилогу 

извешаја је 

Извештавање о 

реализованим 

облицима 

сарадње са 

родитељима. 

 

 

Није реализована, али 

је од другог 

полугодишта школске 

2017/18. уведен е-

дневник. 

 

ОС  

ПП служба 

Родитељи 

Савет родитеља 

 

 

 

 

 

Душан Симовић  

директор 

наставници 

 

 
друго полугодиште 
школске 2017/18. 
године 

    
 

VI ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ 

Редни 
број 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗА-

ЦИЈЕ 

1.  

 
1.1.Континуирано 
спровођење 
самовредновања и 
вредновања рада 
школе 

 
 

 Спровођење 

самовредновања 

властитог рада и 

 
 
директор  

 
 
током другог 
полугодишта 
школске 2017/18. 
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1.2.Обуке 
запослених за 
унапређивање 
васпитно-
образовног рада 
 
 

израда плана 

професионалног 

усавршавања. 

Наставници на 

крају школске 

године предају 

Лични план 

професионалног 

развоја.  

 

 Презентација „ 

Међупредметне 

компетенције и 

корелација кроз 

пројектну 

наставу“ на НВ 

 

 

 

директпр  

 
 
март 2018. 

 

VII ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: РЕСУРСИ 

Редни 
број 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

1.   

 
1.1.  Систематско 
опремање школе 
потребним 
матерјално – 
техничким 
ресурсима 

 
 Анализа 

дефинисаних 

потреба и 

набавка 

наставних 

средстава. Сви 

запослени 

предали су листе 

поребних 

средстава за рад 

за предстојећу 

школску годину.  

 

 
Наставници, 
стручни 
сарадници, 
административни 
радник и 
директор 
 

 
август  2018. 
 
 

 
1.2. Планирање и 
коришћење 
материјално – 
техничких ресурса 
ван школе 
 
 
 
 
 

 
 

 Израда плана 

сарадње са 

институцијама 

ван школе  

 
 
 

 
 
Наставници  
ПП служба 
директор  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
август 2018 
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1.3. Развијање 

процеса 

самовредновања 

сопственог рада и 

подизање нивоа 

компетенције 

наставника 

 
 
 
 
 

 Примена анкете 

о стандардима 

компетенција и 

израда плана 

стручног 

усавршавања-

сви чланови 

наставничког 

већа предали су 

у августу лични 

план 

професионалног 

развоја.  

 
 
 
Наставници,  
Стручна већа  
директор 
 
 

 
 
јун-август  
2017/18. 
 
   

 
1.4.  Системска 

примена стечених 

знања и вештина из 

области стручног 

усавршавања – 

(примена у раду и 

размена искуства са 

колегама – интерна 

обука) 

 

 Презентовање 

садржаја са 

посећених 

семинара на 

Наставничком, 

стручним већима 

уз дискусију о 

применљивости.- 

Размена 

искуства о 

посећеним 

семинарима ( 

Зимски сусрети 

учитеља, Сабор 

учитеља, 

Превенција 

насиља)- у 

извештају 

стручних већа  

 Примена 

примера добре 

праксе са 

посећених 

семинара  

 извештавање у 

писаној форми – 

у прилогу 

  
 
Наставници, 
руководиоци 
стручних већа, 
стручни 
сарадници, 
директор 
  

 
током другог 
полугодишта 
школске 2017/18. 
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извештаја. 

 

 

Извештај о раду Тима за самовредновање 

 

Тим за самовредновање се у току шк. године састао пет пута. Реализоване су све 

планиране активности Тима.  

 

 

САДРЖАЈ 
ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗА-
ЦИЈЕ 

НАЧИН 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 Одабране су кључне 

области за вредновање у 

школској 2017/18. 

години: етос и ресурси 

септембар 

2017. 
анализа, 

дискусија 

чланови тима за 

самовредновање 

 Израђен је план рада 

Тима за наредну 

школску годину 

Септембар 

2017. 
договор, 

дискусија 

чланови тима за 

самовредновање 

 

 Упознати су Педагошки 

колегијум,   

Наставничко веће, 

Школски одбор и  

Савет родитеља  

са Извештајем ТЗС  

за школску 2016/17. 

годину 

септембар 

2017. 

разговор, 

договор, 

извештавање 

 

Координатор Тима 

за самовредновање 

 Подељена су задужења 

између чланова Тима за 

самовредновање кључне 

области  Ресурси  

Октобар 

2017. 

Договор, 

дискусија 

Чланови Тима за 

самовредновање 
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 Извршена је анализа 

документације и израђен 

извештај  

Октобар, 

новембар, 

децембар- 

2017. године 

Израђена је чек 

листа, 

прегледана је и 

анализирана 

школска 

документација,   

извршена је 

дискусија и 

анализа, донети 

закључци, 

израђен 

извештај 

 

Чланови тима за 

самовредновање 

 Подељена су задужења 

међу члановима Тима за 

самовредновање кључне 

области  Етос 

Децембар 

2017. 

Договор, 

дискусија 

Чланови Тима за 

самовредновање 

 Прикупљани су, 

обрађивани и 

анализирани подаци у 

оквиру самовредновања 

кључне области Етос 

Јануар- 

август 2018. 

Припремљени 

су упитници за 

наставнике и 

ученике, 

извршено је 

анкетирање, 

обрађени су 

подаци, 

извршена је 

анализа, донети 

су закључци и 

израђен је 

извештај о 

самовредновању 

кључне области 

Етос 

 

Чланови Тима за 

самовредновање 

 Извршена је анализа 

документације и израђен 

извештај 

Мај/јун 

2018. 

Израђена је чек 

листа, 

прегледана је и 

анализирана 

школска 

документација,   

извршена је 

дискусија и 

анализа, донети 

закључци, 

израђен 

извештај 

 

Чланови Тима за 

самовредновање 

 Одабране су кључне 

области које ће бити 

самовредноване у шк. 
Август 2018. 

Анализом и 

прегледом 

документације 

Чланови Тима за 

самовредновање 
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2017/18. години одабране су 

кључне области: 

Подршка 

ученицима и 

Постигнућа 

ученика  

 Организован је 

састанак са Стручним 

активом  

за школско развојно  

планирање 
 

Август 2018. 

Координатор је 

упознала 

чланове Тима за 

ШРП са 

резултатима 

самовредновања 

за шк. 2017/18. 

годину и 

предлогом мера 

Координатор Тима 

за самовредновање 

и чланови 

Стручног актива за 

Школско развојно 

планирање 

 Извршена је 

евалуација рада,  

степена  

остварености  

планираних  

задатака 

Август 2018. 

Израђен је 

извештај о раду 

Тима за 

протеклу 

школску годину 

Координатор у 

сарадњи са 

члановима Тима 

 Израђен је план рада 

Тима за 

самовредновање за 

школску 2018/19. 

годину 

август 2018. 

и септембар 

2018. 

Израђен је план 

активности у 

оквиру 

самовредновања 

кључних 

области: 

Подршка 

ученицима и 

Постигнућа 

ученика за 

наредну 

школску годину 

Координатор у 

сарадњи са 

члановима Тима 

 Упознати су 

Педагошки колегијум,   

Наставничко веће, 

Школски одбор и  

Савет родитеља  

са извештајем ТЗС  

за протеклу  

школску годину и 

одабраним кључним 

областима за шк. 

2018/19. годину 

август 2018. 

и септембар 

2018. 

На састанцима и 

седницама 

упознати су сви 

у складу са 

Законом о 

резултатима 

самовредновања 

Координатор Тима 
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У школској 2017/18. години, Тим за самовредновање је вредновао две кључне области: 

Ресурси и Етос. 

 

 

У процесу самовредновања кључне области Ресурси дошло се до следећих закључака. 

 

Анализирајући показатеље, Тим за самовредновање је на основу средњих вредности за 

присуство стандарда израчунао средњу вредност или оцену 4. 

 

 

 

Тим је на основу анализе препознао јаке и слабе стране. 

 

Јаке стране: 

- Школа је физички безбедно место за све 

- Здравствено-хигијенски услови у школском простору су на високом нивоу. 

- Простор за рад у школи и опремљеност је у складу са нормативом 

- Школа је опремљена постребним наставним средствима за реализацију 

квалитетне наставе. 

- Школа има план стручног усавршавања запослених 

- Наставници и стручне службе у оквиру стручних органа сарађују у циљу 

унапређивања наставе и учења. 

- Приправници се уводе у посао у складу са програмом увођења припавника у 

посао. 

- Развијање процеса самовредновања сопственог рада и подизање нивоа 

компетенције наставника 

- Системска примена стечених знања и вештина из области стручног 

усавршавања – (примена у раду и размена искуства са колегама – интерна 

обука) 

-    Простор се користи према плану коришћења школског простора.  

-    Наставна средства се користе према плану коришћења.  

-    Наставна средства се користе у циљу постизања квалитета наставе.  

Слабе стране: 

- Планирање стручног усавршавања на основу резултата самовредновања, 

спољашњег вредновања рада и самопроцене професионалних компетенција није 

довољно развијено. 

- Мали број волонтера је укључен у школске активности 

-   Недовољно коришћење материјално-техничких ресурса ван школе у функцији    

остварења циљева наставе и учења  

-    Већа и разноврснија употреба савремених наставних средстава 

Предлог мера: 
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- Развијање процеса самовредновања сопственог рада и подизање нивоа 

компетенције наставника 

- Системска примена стечених знања и вештина из области стручног 

усавршавања – (примена у раду и размена искуства са колегама – интерна 

обука) 

- Израда плана укључивања волонтера у рад школе 

-     Израда плана сардање са ресурсима ван школе 

-     Наставити опремање школе средствима која недостају, као и другим за којима 

постоји потреба 

-  Наставити укључивање у реализацију пројектата и иницијатива које доприносе 

развоју школе и локалне заједнице.  

У процесу самовредновања кључне области Етос дошло се до следећих закључака. 

 

Анализирајући показатеље дате за дефинисане стандарде за област Етосученицима, 

Тим за самовредновање је на основу средњих вредности за присуство стандарда 

израчунао средњу вредност или оцену 4. 

 

 

Јаке стране: 

- Ученици, родитељи и наставници су упознати са Правилима понашања у школи, и 

у великој мери поштују правила. 

- У свакодневном обраћању свих у школи поштују се правила успешне комуникације 

и међусобног уважавања. 

- У школи постоје различите секције и активности које доприносе већој укључености 

ученика у живот школе: Фестивал науке, Ускршњи базар, Пројекат Предузетне 

Школе, различита спортска такмичења, изложбе... 

- Школа подстиче промоцију успешних резултата ученика и заједничких активности 

ученика и наставника 

- Наставници су упознати са поступцима реаговања у случају насиља 

- Упознати су са Протоколом о заштити деце/ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања у образовно-васпитним установама. 

- У школи се примењују поступци реаговања у случају насиља 

- У школи се поштује право на приватност, стога је обезбеђен простор за 

комуникацију родитеља и наставника 

- У школи је простор делимично прилагођен ученицима са сметњама у развоју 

(инсталиран је лифт) 

- Простор у школи је преуређен тако да обилује дечијим радовима и ствара осећај 

добродошлице 

- Уважава се индивидуалност ученика и пружа се могућност адаптације на школску 

средину темпом који одговара ученицима 

- Школа подстиче сарадњу са родитељима, као и учешће родитеља у заједничким 

активностима 
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Слабе стране: 

- У мањој мери процењује се присутност активности које подстичу на толеранцију и 

прихватање различитости код ученика. 

- У мањој мери процењује се оствaреност индикатора о новопридошлим ученицима 

и колегама којима се пружа помоћ и подршка у прилагођавању на нову средину. 

- Недовољна промоција резултата ученика са сметњама у развоју 

- У недовољној мери организују се превентивне активности 

- Нешто слабија је процена која се односи на размену корисних информација међу 

наставним особљем 

- Слабија је и процена пружања подршке промоције Ученичког парламента 

 

 

Предлог мера: 

- Организовање Тима за подршку новопридошлим ученицима и планирање 

активности Тима 

- Појачати сарадњу са Ученичким парламентом. 

- Одређивање тима за промоцију ученика  

- Појачати сарадњу наставника, Ученичког Парламента, Вршњачког Тима и ПП 

службе на пољу осмишљавања и организовања активности у сврху превенције 

насиља. 

- Иако је процена да је сарадња школе и родитеља процењена као успешна, сматрамо 

да и даље има места за напредак. Једна од мера за побољшање сарадње може бити 

укључивање родитеља као волонтера у активности школе, што је већ започело као 

пракса у I полугодишту.  

 

Извештај о реализацији активности Тима за заштиту ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања  

 

Радни задаци 

(детаљно описани) 
Задужене особе 

Време 

реализације 

Евалуација 

реализованог 

Чланови Тима су израдили Годишњи 

план уз повезивање са развојним 

планом, самовредновањем рада школе, 

усклађивање циљева 

 

 

Праћена је примена процедура за 

интерну и екстерну мрежу заштите, 

начина евиденције насилног понашања 

 

 

Тим за заштиту деце 

(ТЗЗ) и остали 

тимови 

 

 

 

ТЗЗ, Наставничко 

веће 

 

 

 

   Август, 

септембар, 

 

 

 

 

Септембар, 

у току 

школске 

године 

 

Редовно су 

вођени 

записници и 

вршене 

анализе 

евиденционих 

листа уз 

анализу 

о завршном 

стању  

Анализирана је 
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Радни задаци 

(детаљно описани) 
Задужене особе 

Време 

реализације 

Евалуација 

реализованог 

ПП служба је присуствовала састанку у 

Градској општини Звездара поводом 

имплементације пројекта „Превенције 

раног осипања ученика из школе“ . Два 

ученика ризичне популације из 1. и 5. 

разреда су пријављени за пројекат, 

општина је обавештена о напредовању 

ученика укључених у пројекат. 

 

Психолог школе је примењивала 

сегменте у саветодавном раду са 

семинара „Вештине, знања и технике 

за превенцију родно заснованог 

насилничког и дискриминаторног 

понашања у школској средини“ у 

организацији Гиза, са чијим је 

садржајима упознала остале чланове 

Тима за заштиту на једном од 

састанака. 

 

 

 

Акција  „Кутија - коверат поверења“ 

реализована је у појединим одељењима 

млађих разреда - 3. и 4. разред као 

„Наша пошта“. Идеја је проширена не 

само на конфликтне ситуације већ и на 

друга питања која су занимала 

ученике. 

Психолог, педагог 

 

 

 

 

 

 

Психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници 

разредне наставе 

 

Октобар 

јун 

 

 

 

 

 

Октобар и 

током 

школске 

године   

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током 

школске 

године 

 

 

  

редовно 

примена 

процедура из 

Правилника о 

безбедности, 

извештаји 

тимова – ТЗЗ и 

Тима за 

подршку у 

прилагођавању 

 

На 

Наставничком 

већу, сви 

наставници су 

упознати о 

теми састанка 

 

Унапређиване 

су 

компетенције 

запослених за 

вештине 

комуникације 

и решавање 

конфиктних   

ситуација међу 

ученицима 

 Акција је 

реализована у 

мањем броју 

одељења 

млађих разреда 

на часовима 

одељењске 

заједнице  

 

На часовима одељењског старешине 

дискутовано је  о правилима понашања 

у сваком одељењу. Разматрана су 

заједничка школска правила уз 

могућност укључивања нових 

заснованих на заједничким групним 

Одељењске 

старешине 

и ТЗЗ, ВТ,УП, 

ПП, директор 

 

 

 

 

Септембар, 

Октобар, 

Новембар 

 

 

 

Сва одељења 

имају 

истакнута 

одељенска 

правила у 

учионици 

Школска 
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Радни задаци 

(детаљно описани) 
Задужене особе 

Време 

реализације 

Евалуација 

реализованог 

вредностима.   

 

 

Ученици и родитељи су упознати са 

интерним процедурама за реаговање, 

као и активностима ВТ – има, ТЗЗ и 

начинима праћења насилног 

понашања. Директор је са психологом 

презентовао допис МПН и ТР о 

превенцији насиља. Према 

специфичностима одељења са 

ученицима ризичног понашања 

додатно су истакнути постери са 

порукама против насиља и процедуре 

за поступање у случајевима насиља (6-

3, 3-3 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализоване су изабране радионице из 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог, педагог, 

вероучитељ са ВТ, и 

ОС 4-8 разреда, ТЗЗ  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школе, 

ПП служба 

Одељењске 

старешине, ТЗЗ, 

Савет родитеља 

 

 

  

 

 

 

 

Током 

школске 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током 

школске 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током 

школске 

године  

 

 

правила су 

истакнута у 

холу и на сајту 

и саставни су 

део 

Правилника о 

понашању. 

Записници са 

род. 

састанака, 

Савета 

родитеља, 

часова ОС, 

извештаји 

 

Белешке у 

Дневницима 

рада; 

применом 

радионица за 

превенцију 

дигиталног 

насиља и 

сарадњом ТЗЗ, 

родитеља, 

одељењских 

старешина, 

констатовано 

је да су појаве 

насиља на 

друштвеним 

мрежама код 

наших ученика 

у опадању. 

 

 

 

 

Записници 

ТЗЗ, Савета 

родитеља, 

извештаји 
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Радни задаци 

(детаљно описани) 
Задужене особе 

Време 

реализације 

Евалуација 

реализованог 

Савет родитеља редовно је упућен о 

интерним процедурама и начину 

праћења насилног понашања и редовно 

информисан о активностима Тима за 

заштиту (поштовању школских 

правила, акцијама Тима за заштиту од 

насиља и ВТ, примени процедура за 

реаговање уз дистрибуцију флајера, 

примени програма УНИЦЕФ за 

превенцију дигиталног насиља).  

На састанцима  чланови Савета 

родитеља су подстицани да дају 

предлоге и да се укључе у реализацију 

активности Тима за заштиту. Родитељ 

ученика 2. разреда одржао је 

предавање о безбедности деце на 

интернету. 

Савет родитеља је информисала 

психолог школе о предавању у 

организацији „Пријатељи деце Србије“ 

на тему „Како приближити дигиталне 

игре родитељима“ 

Анализа учесталости и облика 

насилног понашања на нивоу одељења 

и школе и предлагање мера за 

превазилежење уочених проблема.  

 

Рад ТЗЗ на решавању случајева насиља   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школе, 

ПП служба, 

одељењске 

старешине,  ТЗЗ 

 

 

 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током  

школске 

године 

 

 

 

 Јун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листе за 

праћење, 

остала 

педагошка 

документација 

Реализована су предавања на теме 

„Основа безбедности деце“ на 

часовома ОЗ 4. и 6. Разреда сваког 

месеца ( повремено и у 5. – ом)  у 

организацији МУП-а и локалне 

заједнице 

 

 

 

 

 

 

Реализоване су превентивне радионице 

на нивоу одељенских заједница : „Нај 

поступак“, „Упућивање лепих порука“.  

Инспектори МУП-а 

 

 

 

Одељенске 

старешине 

Психолог,  ВТ, УП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током  

школске 

године 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Евиденција о 

реализацији 

часова ОС, ОЗ, 

секција, 

ваннаставних 

активности, 

извештаји 

Записник  о 

раду ВТ, 

 

Евиденција о 

реализованим 

посетама, 
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Радни задаци 

(детаљно описани) 
Задужене особе 

Време 

реализације 

Евалуација 

реализованог 

На састанку ВТ, УП ученици су имали 

за задатак да у литератури пронађу 

поруке које су против насиља и да 

направе плакат-акцију  

 

 

Наставници и ученици су се 

укључивали у тематске догађаје у 

организацији ГО Звездара, ДКЦ, 

Библиотеке „Вук Караџић“, 

организације „Пријатељи деце“ 

 

Одељењске 

старешине, ПП 

 

 

 

Током 

 школске 

године 

 

извештаји 

 

 

 

 

 

Организација Дечје недеље у 

сагласности са Програмом „ 

Пријатеља деце“ ,  

 

Манифестације дечјег стваралаштва „ – 

вашари, изложбе, концерти, приредбе... 

. 

„ Деца – деци „ – хуманитарне акције 

солидарности 

  

На часовима ОС дискутовано је о 

правима детета и пријатељству (од 

првог до осмог разреда). 

Лепе поруке о пријатељству изложене 

су у ходнику школе. 

Трибина у оквиру Дечије недеље „ 

Игром против насиља „ – организација 

спортских турнира у школи на предлог 

ВТ – октобар, јануар  2017. године. 

Традиционални турнир у одбојци 

„Мирјана Тришић“  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Изложба ликовних радова 

на тему спречавања насиља 

 

Одељенске 

старешине,  

ТЗЗ, ВТ, Ђачки 

парламент, наст. 

српског језика, 

наставници 

физичког 

васпитања, наст. 

страних језика , 

географије, 

веронауке, 

представник 

организације „ 

Пријатељи деце“ 

 

 

 

 

 Одељенске 

старешине 

ТЗЗ   ВТ 

 

ТЗЗ, наставници 

физичког васпитања 

ТЗЗ, ВТ 

 

 

 

 

Верица Ђурђевић-

ЛК, 

Октобaр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током 1. 

Полугодишт

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

реализације 

Евалуација 

реализованог 

 Продужени боравак 

ученика - Ана 

Недељић 

    

Октобар и 

током 

1.полугоди

шта 

 

 

 

 

 

 

Месец лепих порука 

Новинарска секција ће објавити да је 

месец лепих порука: 

Радионице, дебате у библиотеци школе 

против различитих врста насиља – уч. 

4. – 8. разреда, „Читај, обогати себе „ , 

„Читалачка значка“ ... 

На паноима испред библиотеке, у холу 

и ПП службе омогућити ученицима да 

напишу лепе поруке – израда 

духовитих порука против насиља и 

негативног утицаја медија ( касније 

избор “Нај поруке и нај поступка“ ).  

 

Руководилац 

новинарске секције, 

наст. српског језика, 

библиотекар  

и чланови секције, 

ТЗЗ, ВТ, Ученички 

парламент 

 

 

Октобар, 

Новембар 

Децембар 

 

Током 

школске 

године 

 

 

Записник о 

реализацији 

активности 

програма, 

извештаји 

Организација  сусрета 

 Укључивање у тематске догађаје у 

широј друштвеној мрежи на тему 

превенције насиља : 

са циљем усмеравања за квалитетно 

провођење слободног времена – 

културом и игром против насиља, „ 

Битефполифонија “, ДКЦ - „ Радост 

Европе “, програми Црвеног Крста, 

„Инцест траума центра“ , Сајам књига, 

посете музејима и Фестивалу науке ... 

Превенција ризичног понашања у 

локалној заједници – оснаживање, 

укључивање у рад Канцеларије за 

младе 

Наставници српског 

језика, одељенске 

старешине, 

ПП, ТЗЗ, ВТ 

Ученици 6.,7.и 

8.разреда , 

Ученички парламент 

 

 

  

 

Октобар, 

током 

школске 

године 

 

 

 

 

Записник о 

реализацији 

активности 

програма, 

извештаји 

Акција ВТ, ажурирање сајта 

 

 

Новинарска секција, 

ВТ, ТЗЗ, Ученички 

парламент 

 

 Октобар, 

 

Записник о 

реализацији 

активности 
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Радни задаци 

(детаљно описани) 
Задужене особе 

Време 

реализације 

Евалуација 

реализованог 

 

Организовање предавања родитеља 

према текућој проблематици: 

информисање о анализи стања насиља 

и примене процедура превенције и 

реаговања. 

Предавање о превенцији ПАС за 

ученике одржао је родитељ из одељења 

6-2, у 3. разреду на тему „Здрави 

стилови живота“ и у 4-2 о 

предузетништву и маркетингу, а о 

безбедности на интернету за Савет 

родитеља родитељ ученика 2. разреда 

 

 

професор српског 

јез. , проф. ТИО 

 

ТЗЗ, 

Одељенске 

старешине,Савет 

родитеља 

 

Новембар, 

 

Децембар 

 

  

Током 

године 

програма, 

извештаји 

 

Записници са 

састанака 

Савета 

родитеља  и 

родитељских 

састанака. 

 

 

 

 

Промоција и награђивање ученика  

Дефинисање критеријума избора 

Формирање списка ученика и набавка 

поклон књига 

Бележење догађаја у бази података у 

библиотеци школе 

Промоција на светосавској приредби 

Избор „Нај поруке против насиља„ и 

„Нај поступка“ 

Турнири из различитих спортова 

Професори српског 

језика, физичког 

васпитања, ТЗЗ, ВТ, 

Ученички 

парламент, 

Одељенске 

старешине 

 

 

У децембру 

дефинисање 

критеријума 

27. јануар, 

Током 

школске 

године 

 

Записници о 

реализацији 

активности 

програма, 

извештаји 

 

Зидни пано за ученике и родитеље на 

тему спречавања насиља 

Дорада материјала, избор и 

постављање 

штампаних материјала , флајера за 

родитеље, додавање нових постера и 

осталог промотивног материјала на 

видним местима у школи 

 

Професори 

грађанског 

васпитања 

Професори српског 

језика 

Наставница 

лик.културе, 

физичког 

васпитања, ТИО 

Вероучитељ  

ТЗЗ, ВТ, Ученички 

парламент 

Јануар, 

Фебруар  

  

Записник о 

реализацији 

активности 

програма, 

извештаји 

 

 

 

Информисање Савета родитеља – 

квалитетно коришћење слободног 

времена – укључивање у програме 

локалне заједнице , ДКЦ , програм 

Наставници 

физичког 

васпитања, ТЗЗ, ВТ 

  

 

 

     Током  

 

полугодишт

а  

Записници о 

реализацији 

активности 

програма, 

извештаји 
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Радни задаци 

(детаљно описани) 
Задужене особе 

Време 

реализације 

Евалуација 

реализованог 

превенције дигиталног насиља – 

УНИЦЕФ,  превенција зависности од 

компјутерских игрица,  Спортско 

навијање и спортом против насиља 

 Изложбе, перформанси, Пројекат 

“Предузетништво“ – израда парфема 

.... 

  

 

ТЗЗ, представници 

Савета родитеља 

и 

 

током 

године 

  

Записници са 

састанака 

Савета 

родитеља  и 

родитељских 

састанака. 

  

Промоција и награђивање ученика који 

су постигли добре резултате на 

такмичењима и за „Нај поступак“ за  

Дан Светог саве 

Набавка књига и осталих награда 

Промоција најбољих у оквиру 

свечаности поводом  Дана Светог Саве 

и израда паноа 

Ажурирана је  страна на сајту школе и 

у школском часопису , зидни пано, 

разглас 

Организован је спортски дан – Турнир 

у одбојци „Мирјана Тришић“ и „Игре 

без граница“ за 4. разред 

 

Предметни 

наставници и 

наставници који су 

организовали 

одређене 

манифестације у 

школи и ван школе, 

ТЗЗ, ВТ 

Списак 

формирати 

током 

године 

 

 

Јануар    

2017. И 

током 

године 

 

Записници, 

извештаји о 

реализацији 

активности 

програма 

  

   Заједнички састанак представника 

МПН и ТР – мрежа за социјалну 

инклузију са ТЗЗ и Тимом за ИО, ПП 

службом школе са циљем размене 

искустава и пружања подршке при 

изради планова заштите и појачаног 

васпитног рада са ученицима ризичног 

понашања ( одељење 3/3 – ОС Биљана 

Антонијевић) 

Анализирана је реализација активности 

ТЗЗ и забележени случајеви насиља у 

школској 2017/18. години уз закључак 

да постоје специфични ризици у 

понашању појединих ученика у 

одељењима : 1/1, 2/1, 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 

4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5/1, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 

6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 7/4. Ученици у овим 

одељењима су укључени у појачан 

  ТЗЗ и Тим за ИО, 

ПП служба и  

директор школе 

04.01.2018. 

године  

 

 

 

 

 

 

 

Јун 

Записници, 

извештаји, 

евиденционе 

листе, 

педагошка 

документација 
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Радни задаци 

(детаљно описани) 
Задужене особе 

Време 

реализације 

Евалуација 

реализованог 

васпитни рад и подршку од стране ПП 

службе и ТЗЗ. Закључак тима је да су 

конфликти између ученика више 

вербални и да започињу ван школског 

простора, а учесталији су код ученика 

који су из других школа уписани у 

нашу школу. 

 

 
 
 
 

Извештај о раду стручних сарадника психолога и педагога 

  

Психолог и педагог су континуирано деловали превентивно и саветодавно код 

неприлагођеног понашања ученика, пратећи и подстичући њихов развој и сазревање, 

откривајући тешкоће уз пружање потребне психолoшко - педагошке подршке на 

превазилажењу проблема.  

У оквиру Тимa за заштиту ученика од злостављања сачињен је План и Програм за заштиту 

ученика од злостављања и занемаривања и редовно су реализовани састанци ТЗЗ и ВТ уз 

анализу случајева насиља. У оквиру програма УНИЦЕФ „Школа без насиља“ након 

сертификације 2011. године поново су са ученицима прорађена најважнија школска 

правила и вредности, превентивне радионице и радионице Вршњачког тима, 

проанализирани случајеви насиља и процедуре, плакати и евиденционе листе за заштиту 

ученика од злостављања, флајер за родитеље „Зауставимо насиље заједно“ у оквиру 

ширења интерне и екстерне мреже. Са ученицима ВТ, Ученичког парламента и члановима 

новинарске секције разговарано је о идејама нај порука и поступака против насиља, 

спортским такмичењима и начинима навијања уз поштовање правила игре. Родитељи су о 

примени програма редовно и благовремено обавештавани. Као координатор ТЗЗ психолог 

школе је повезивала програм „Школа без насиља“ са реализацијом програма рада УП и 

ваннаставним активностима, програмом локалне заједнице «Путујем, упознајем душу 

планете», програмом ДКЦ «Клуб међународног пријатељства» и «У сусрет матури». На 

ВТ реализоване су радионице превенције дигиталног насиља уз учешће ученика у 

истраживању негативног утицаја медија и како одолети притиску. Реализовани су 

сегменти из Програма « Превенција дигиталног насиља» - МП и УНИЦЕФ у одељењима 

са поремећеном групном интеракцијом. Психолог је реализовала предавање о превенцији 

ПАС у 7. – ом разреду. Педагог је координирала је рад са предавачима, инспекторима 

МУП у оквиру часова ОЗ 4. и 6. разреда на теме «Основи безбедности деце» . 

 Од почетка школске године реализују се у саветодавном раду сегменти Програма 

„Оснаживање породица – љубав и границе“ УНОДЦ и „Вештине у адолесценцији“ , затим 

сегменти са семинара „Вештине, знања и технике за превенцију родно заснованог, 
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насилничког и дискриминаторног понашања у школској средини“ у организацији Гиза, са 

чијим је садржајима психолог  упознала остале чланове Тима за заштиту на једном од 

састанака.  

Развијан је иклузивни приступ у раду са децом. 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. Психолог школе је код талентованих ученика на тиму за ИО 

указала на начине подстицања иницијативе, стваралаштва и односа сарадње код ученика. 

Сарађивала је са Центром за таленте где би се Центар за таленте оглашавао преко 

школског сајта. Учествовала је са педагогом на имплементацији пројекта „Превенције 

раног осипања ученика из школе“ при општини Звездара у оквиру Глобалних перспектива 

у образовању ; У месецу јануару са педагогом школе учествовала је на заједничком 

састанку са представницима МПН и ТР – мрежа за социјалну инклузију на размени 

искустава и пружању подршке при изради планова заштите и појачаног васпитног рада за 

ученике ризичног понашања (одељење 3/3, 6/3 , 6/2) са ТЗЗ и Тимом за ИО. 

Психолог школе Наташа Јовановић  је учествовала у изради чланака за школски часопис „ 

УП на Сајму књига“ и „Фестивал науке великих – ученика 8. разреда за предшколце у 

Звезданом Гају“ , а педагог је одговарала на питања ученика 8. разреда везаних за упис у 

средње школе.  Психолог је учествовала у комисији МП за анализу Програма 
ДЕЦЕ/УЧЕНИКА КОЈИМА  ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ И ПРОЈЕКАТА 

„САЗНАЛИ НА СЕМИНАРУ – ПРИМЕНИЛИ У ПРАКСИ“ ; Учествовала је у доради процедура против 

насиља у Е - форми за сајт ДКЦ – Дечијег културног центра „ Реци деци“ ; На активима 

Друштва психолога града и општине Звездара, активу стручних сарадника основних 

школа у ОШ „Лазар Саватић“ - Земун; Неке од значајних тема биле су: „Имплементација 

Новог Закона о основама система образовања и васпитања од 07.10.2017. године“ ;  

           У сарадњи са директором и осталим члановима колектива,  радиле су на 

афирмисању и промоцији школе у ужој и широј друштвеној средини ( кроз средства 

јавног информисања, учешћем на стручним скуповима и семинарима, израдом 

промотивног штампаног и видео материјала, презентација школе за будуће прваке, 

ажурирањем школског сајта и др.) . 

Редовно су пратиле групну интеракцију у структуираним одељењима ученика и 

боравка у школи предлажући решења за побољшање. 

Снимана су интересовања ученика за секције и осмишљено коришћење слободног 

времена и подстицано укључивање ученика у секције и културно - уметничке активности 

ван школе при организацији „Пријатељи деце„ и „Дечијем културном центру„ . 

Посећивани су и евалуирани часови додатне, допунске наставе, секције. Анализирани су 

протоколи са посећених часова са циљем снимања јаких и слабих страна поводом 

предузимања мера за побољшање наставе и постигнућа ученика. Анализиран је Е – 

дневник. 

Педагог школе је током септембра, одржала часове о Техникама учења у свим 

одељењима петих разреда. За потребе истраживања обрађивала је и достављала податке о 

ученицима, родитељима, постигнућима на пробном и на завршном испиту.  

Присуствовала је састанку о Новом Правилнику наставног плана и програма за други 

циклус основног образовања и васпитања. Била је члан комисије на школском такмичњеу 
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рецитатора, као и за избор Ђака генерације. Такође, педагог је била координатор на 

завршном испиту, члан за дешифровање и унос података.  

 Подстицано је укључивање ученика у различите акције за помоћ  деци са 

тешкоћама у развоју кроз посете часовима ОЗ и изради планова социјализације (заштите), 

саветодавни рад. Психолог је применила технике методе Монтесори педагогије ( „Ја за 10 

година“ , „Круг тишине“ , илустровање – израда стрипа са школским правилима... ) . 

 Предложене су и радиоонице ПО на млађим узрастима кроз формирање центара 

интересовања и тематску наставу, организовање „Креативног, радозналог кутка са 

посебном наменом“ , изложбе радова о занимањима будућности – „ Планетаријум 

занимања“ - радознала каријера“ . Школа је регистрована у  електронском ПОИС систему, 

поднет је извештај, координиране су акције посете Сајму књига, фестивалу науке, ДКЦ „ 

Клубу међународног пријатељства“ , реални сусрети са представницима занимања из 

Савета родитеља.   

Координиран је рад Савета родитеља уз активно учешће на свим одржаним  

састанцима, примењен и анализиран евалуациони упитник.  Остварује се стална и 

непосредна сарадња са специјализованим стручним установама и интерресорном 

комисијом општине на плану решавања проблема ученика са специфичним тешкоћама у 

развоју, поремећених породичних односа код ученика из културно-педагошки 

нестимулативних средина уз пружање адекватне додатне психо - социјалне и здравствене 

помоћи. Психолог школе Н. Ј. је континуирано сарађивала са ОШ „Душан Дугалић“ као и 

ауторима семинара „ Дете са аутистичним спектром у ОШ „ психологом Весном Шутић у 

циљу боље адаптације деце са елементима аутистичног спектра у школи. 

Кроз психолошке радионице подстицана је социјална интеграција, социјално 

сазревање, инклузивна социјализација и култура изграђивања односа према моралним и 

другим вредностима. Кроз идивидуалан и групни саветодавни рад пружана је помоћ и 

подршка ученицима са емоционалним и тешкоћама у учењу. 

Ученицима је пружана помоћ кроз координацију у реализовању активности 

Ученичког парламента и Вршњачког тима кроз различите облике оснаживања. 

Ученици се стално информишу, групно и индивидуално, о питањима превенције болести 

зависности, о безбедности и о начинима реаговања у ситуацијама притиска, надокнади 

штете. Као координатор ТЗЗ психолог школе је повезивала програм „Школа без насиља“ 

са реализацијом програма рада УП и ваннаставним активностима, програмом локалне 

заједнице «Путујем, упознајем душу планете», програмом ДКЦ «Клуб међународног 

пријатељства» и «У сусрет матури». На ВТ реализоване су радионице превенције 

дигиталног насиља уз учешће ученика у истраживању негативног утицаја медија и како 

одолети притиску. Реализовани су сегменти из Програма « Превенција дигиталног 

насиља» - МП и УНИЦЕФ у одељењима са поремећеном групном интеракцијом.  

Стално је пружана помоћ у менторском раду са наставницима, приправницима, 

студентима. Психолог школе је са студентима групе за психологију у оквиру предмета 

„Психологија наставе и учења“ реализовала огледни час српског језика „Немушти језик“ у 

одељењу 8/3 ( наставник српског језика Мирјана Марковић) . Професионалну праксу је у 

месецу мају и јуну реализовала студент психологије Марта Цветковић.  

У циљу праћења и унапређивања васпитно - образовног рада, психолог и педагог су  

иницирале и активно воде активности из школског развојног плана ( ове године је израђен 

Нови Развојни план рада школе), начина оцењивања ( посебно формативног оцењивања), 

учествују у свим повременим и сталним комисијама, тимовима и стручним телима.  
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Посећивани су и анализирани часови са психолошко - педагошким циљем према 

стандардима квалитета васпитно - образовне праксе.  

Психолог и педагог школе су  присуствовале семинарима и континуирано се стручно 

усавршавале ( извештај о похађаним семинарима налази се у портфолију, а један од 

семинара је „Нове информационе технологије у образовању“ – British Council ).  

Психолог и педагог су израдиле нови акциони план Развојног плана рада школе ( са 

акцентом на тематску 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. У складу са напред 

наведеним сачињен је Нови Развојни план рада школе за петогодишњи период и Нови 

Школски програм рада школе.  

Континуирано су сарађивале са свим стручним већима при изради анекса школског 

програма са акцентом на планирање засновано на међупредметним компетенцијама. 

Педагог школе координисала је Пројекат „Предузетништво“ – израда парфема у чврстом 

стању, учествовал ау свим етапама пројекта и сачинила завршни извештај о реализацији 

пројекта.  

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. 

  

Извештај о раду библиотеке 

 

У месецу септембру планирана је и реализована набавка стручне литературе и часописа за 

ученике,наставнике и стручне сараднике. 

У октобру у Дечјој недељи (2.10. – 8.10.2017.) под мотом „Ко ће брже,ко ће пре“планиран 

је 

сусрет ученика са дечјим писцем.У договору са учитељима овај рок је пролонгиран док 

ученици првог разреда науче сва слова. 

 

Библиотекар школе је 27.10.2017. посетила 62.Међународни сајам књига.Сајам су 

организовано посетили и ученици Ђачког парламента. 

Кроз бројне промоције,презентације,предавања,округле столове и трибине,стручној и 

широкој публици учесници на Сајму књига представљају низ тема важних за 

књижевност,издаваштво и културу. 

 

Свечани пријем првака у школску библиотеку и сусрет са познатим дечјим писцем 

Слободаном Станишићем уприличен је у среду 29.11.2017. у 10 часова.Писац им је из 

богатог опуса представио три своје књиге и причао им о свом стваралачком умећу. 

У оквиру манифестације Ђачка песничка сусретања 2017/18. У уторак 28. новембра 

учествовало је десет ученика наше школе.Пласман на Општинско такмичење остварили су 

Иван Петровић I3 , са песмом /Школа / и Никола Јовановић VII3, са песмом /Праве приче/ 

У петак 1.12.2017. у 11 часова одржана је Општинска завршница Ђачких песничких 

сусретања на којима је наш ученик Никола Јовановић VII3 са песмом /Праве приче/ заузео 

друго место. 
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6. и 7. 12.  издавачка кућа Propolis Books организовала је читалачке радионице за ученике 

млађег узраста.Представљено је више наслова у зависности од узраста ученика.Након 

радионица деца су имала могућност да набаве жељену књигу по врло повлашћеним 

ценама. 

У децембру месецу направљен је избор ученика који ће реализовати у марту књижевну 

радионицу Читај,обогати себе!(промена термина радионице је усаглашена са обавезама и 

активностима учесника) 

Направљен је избор књига за награђивање , поводом школске славе Светог Саве,које ће 

добити све одељенске заједнице млађег узраста и најбољи ученици старијег 

узраста.Млађима ће бити додељено укупно 17 књига,а старијима 14, укупно 31 књига. 

 

У мају месецу  је за награђивању ученика  набављено 197 књига и плаћене су 137.500,00 

динара.За потребе школске библиотеке купњено је 57 књига и плаћене су 45.434,00 

динара.Путем јавне набавке су дистрибуиране поменуте књиге. 

Oве школске године наши ученици су освојили бројне награде на такмичењима. 

Тим поводом у среду, 30.5.2018. у 13 часова  у свечаној сали је организовано додељивање  

књига и похвалницa,ученицима који су заузели неко од прва три места на 

општинском,градском,републичком, или међународном такмичењу. 

Директор школе, Миомир Драгаш је уручио 204 признања и то;  71 књигу (за појединачна 

такмичења) и 133 похвалнице (за екипна такмичења 126 и 7 за појединачна такмичења) 

 Честитамо свим награђеним ученицима и желимо им још много блиставих признања у 

будућности! 

Обраћајући се награђенима ,директор је истакао да су они својим залагањем и 

постигнутим резултатима на најбољи начин представљали нашу школу.Ми желимо не 

само да вас похвалимо и наградимо,него и да вам покажемо да веома ценимо ваш труд и 

рад.Тиме вас охрабрујемо и за будуће велике подухвате. 

Само у школама где се озбиљно учи и ради,могуће је освојити оволики број 

награда.Такође, честитамо и вашим наставницима на озбиљном и одговорном раду,што је 

условило резултате на које сви можемо бити поносни 

На крају школске године ученицима осмог разреда су додељене књиге, укупно 69 књига. 

Одличним 45,вуковцима 18,спортистима 3 ,ученику генерације 3. 

У оквиру сарадње са Филолошким факултетом и ове године у школској библиотеци је 

реализована студентска пракса  у периоду од 12.3. до 16.3.2018.Током маја студенти су 

полагали на завршном часу.Сарадња са ученицима млађег узраста је била коректна. 

Све што је планом и програмом предвиђено  је реализовано у оквиру редовних активности 

школске библиотеке. 
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Посебни програми  

 

Извештај стручног тима за ИО  

 
Тим за ИО одржао је 7 састанка у току школске 2017/2018. године, док су одељењска већа по 
потреби сазивала састанке на којима су израђивали индивидуализоване планове за евидентиране 
ученике. 
 

Активности 
Време 
реализације 

Носиоци активности 

Информисан је Педагошки колегијум, 
Наставничко веће, Школски одбор, Савет 
родитеља, Ђачки парламент о садржајима и 
активностима у оквиру ИО. 

током 
године 

Тим за ИО, 
ПП служба 

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 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 ). 

Септембар 
Директор, ПП служба, учитељи  
I разреда 

Тим за подршку ученицима у прилагођавању је 
посебно подстицао петнаест ученика првог 
разреда са специфичним тешкоћама у 
адаптацији на школску средину (страх од 
одвајања, теже прихватање навика времена и 
места, правила понашања, нестабилна пажња, 
културно-педагошка депривација, ...). 

Током године 

Тим за ИО 
Тим за подршку у 
прилагођавању 
ПП служба 
учитељи  I разреда 
родитељи 

Промовисање свих 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) 
Реализовани су часови у оквиру пројекта 
„Предузетништво“ - израда парфема са 
ученицима од 1. до 8. разреда.У пројекат су 
били укључени  даровити ученици и ученици са 
тешкоћама у развоју. 
 На неким часовима реализована је пројектна 
настава, настава на три нивоа сложености. На 
часовима допунске наставе  организован је рад 
у малим групама и вршњачка помоћ у учењу. 
Реализоване су  међупредметне компетенције и 
корелације са васпитним циљевима и 
професионалном оријентацијом ученика, као и 
ученика са тешкоћама у развоју. 

Септембар, 
Током године 

Тим за ИО 
Тим(ови), 
Директор школе, педагог, 
наставници разредне и 
предметне наставе, 
Наташа Табаковић, Биљана 
Тадић, Драгана Аничић, 
Катарина Миловановић 
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Реализован је састанак са стручним тимовима 
предшколских установа. 
Редовно је контактирано са Развојним 
саветовалиштима Домова здравља и члановима 
ИРК ради пружања подршке деци са развојним 
тешкоћама, Центром за социјални рад, 
организацијом „Дечје срце“ у вези са 
обезбеђивањем персоналних асистената.  
  ПП служба је присуствовала састанку у 
општини Звездара о пројекту „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 1. и 5. 
– ог разреда. 

Август, септембар, 
током године 

Тим за ИО, 
ПП служба 

На почетним састанцима Тима, одељењским 
већима предложени су и прихваћени  нови 
чланови, како би помоћ  и подршка ученицима 
била што обухватнија. Одређени су стални и 
повремени чланови Тима за подршку ученицима 
у прилагођавању.  

Август, септембар  

 
 
Тим за ИО 
 
 
 
 

Извршена је идентификација деце са тешкоћама 
у учењу, сметњама у развоју и даровите деце – 
сачињени су педагошки профили и 
индивидуални образовни планови. Остварена је 
сарадња са Центром за таленте уз могућност 
информисања о раду Центра за таленте преко 
школског сајта. 

Септембар, 
октобар, 
по потреби током 
године 

Наставници, Стручна већа, 
одељењске старешине,  ПП 
служба, 
логопед из тима за подршку 

Заједнички састанак представника МПН и ТР – 
мрежа за социјалну инклузију са ТЗЗ и Тимом за 
ИО, ПП службом школе са циљем размене 
искустава и пружања подршке при изради 
планова заштите и појачаног васпитног рада са 
ученицима ризичног понашања ( одељење 3/3 – 
ОС Биљана Антонијевић) 

Јануар 
4.1.2018. 

ТЗЗ и Тим за ИО, 
ПП служба и  директор школе . 
године 

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

Oктобар, новембар, 
током године 

Тим за ИО и остали чланови 
проширеног тима 

Прати се спровођење ИОП-а, по потреби се 
врши ревидирање;  
Евалуација ИОП-а и корективног рада 
У другом полугодишту уведен је е-дневник, па 
се белешке о напредовању ученика који раде 
индивидуализовано воде у е-дневнику. 

У току године, на 
крају 
класификационих 
периода 

Тим за ИО и остали чланови 
проширеног тима 

На малим тимовима у сарадњи са ПП службом и 
логопедом разрађиване су стратегије и поступци 
прилагођавања наставе за децу са тешкоћама у 
учењу и за децу из социјално нестимулативних 
средина. 
Сарађивано је са Центром за таленте. 
Израђени су ИОП-и за даровиту децу. 

У току године 

Тим(ови), 
логопед из тима за подршку, 
Наташа Станојковић, Јелена 
Поповић, Наташа Табаковић... 
ПП служба 
 
 
 

Ученици који су радили по ИОП-3  и ученици са 
тешкоћама учествовали су на музичким 

Током године 
Тим за предузетништво 
Тим за ИО 
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наступима, у пројекту „Предузетништво“, 
школском хору, одељењским приредбама, 
базарима,фестивалу науке,... 
Ученици који су учествовали у пројекту 
„Предузетништво“ и на музичким наступима 
афирмисани су у школском листу и путем сајта 
школе. 

ПП служба 
сви наставници 

У саветодавном раду примењивани су сегменти 
са семинара ГИЗ-а „Вештине знања и технике за 
превенцију родно заснованог насилничког и 
дискриминаторног понашања у школској 
средини“. 

Током године психолог 

Наставници су размењивали искуства у 
прилагођавању поступака у редовној настави и 
ваннаставним активностима и помагали 
ученицима у савладавању  техника учења. 
Размењивана су искуства и професионалне 
информације са другим школама за обуку 
педагошких асистената и примену асистивних 
технологија – ОШ „Душан Дугалић“ и 
представници организације „Мрежа за подршку 
инклузији“. 

У току године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор, тим за ИО,  ПП 
служба, наставници 

Остварена је сарадња са другим стручним 
тимовима и активима у школи- Тим за заштиту 
деце (ТЗЗ), за самовредновање, Стручни активи 
за развојно планирање и за развој школског 
програма 
 

У току године ПП служба 

Развија се квалитетна комуникација школе и 
родитеља : Савет родитеља је редовно 
информисан о активностима које се спроводе у 
области ИО.  

У току године 
Сви запослени у школи, Савет 
родитеља 

Сарађивано је са Центром за социјални рад 
ради проналажења најбоље подршке за децу из 
дисфункционалних породица. 

Током школске 
године 

ПП служба и ОС 

Извршена је анализа и разматрано је полагање 
завршног испита за ученике осмих разреда 
којима је потребна додатна подршка. 
Предложено је да асистенте на завршном 
испиту имају три ученика. ПП служба је 
доставила допис Школској управи. 

Април, мај, јун 
Тим за ИО, одељењске 
старешине 

Одржан је састанак тима за ИО са одељењским 
старешинама 8. разреда поводом организације 
завршног испита за ученике којима је потребна 
додатна подршка.  
Одељењске старешине, психолог и педагог 
школе одржали су индивидуалне састанке са 
родитељима ученика за које ће бити потребно 
прилагођавање завршног испита како би их 
информисали о потребној документацији. 

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

Тим је сачинио закључак о остварености исхода 
и делотворности видова прилагођавања за ИО. 
Извршена је припрема завршног испита за осми 
разред из српског језика, математике и 

Мај, јун 2018. Чланови тима за ИО, 
одељењске старешине 8. 
разреда, наставници 
математике, српског језика, 
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комбинованог теста.  
Два ученика су радила индивидуализовано под 
посебним условима због здравствених тешкоћа. 
Једна ученица је радила посебно припремљен 
тест. 

биологије, физике, хемијхе, 
географије и историје  

Анализиран је рад Тима за  ИО за протеклу 
школску годину и дати су предлози за 
унапређивање рада у наредној години. 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.  

Јун Тим за ИО 

Информисан је Педагошки колегијум и 
Наставничко веће о садржајима и активностима 
које следе у наредном периоду. 

Август 
Тим за ИО, 
ПП служба 

 
 
 

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 12 ученика, једном или два пута недељно. 

На логопедски третман на основу мишљења ИРК, као и Тима за инклузивно образовање, 

укључено је 12 ученика са поремећајима вербалне комуникације, дислексијама, 

дисграфијама, као секундарним манифестацијама језичко-фонетских структура. 

                                                                                                                                                           

I разред – 1 ученик                                                     мишљење ИРК – 9 ученика 

II разред – 1 ученик                                                    у процедури – 3 ученика 

III разред – 3 ученика                                                   

IV разред – 2 ученика                                                 ИОП 2 – 4 ученика                                                  

V разред – 1 ученик                                                    ИОП 1 - 3 ученика  (1 ученик   

VI разред – 2 ученика                                                            у процедури за ИОП 2 ) 

VII разред – 1 ученик 

VIII разред – 1 ученик                                                индивидуализација – 5 ученика  

 

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. 

Рађена је опсервација 19 ученика нижих разреда. Извршено је тестирање 5 ученика првог 

и другог разреда. 
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Асистент ученици осмог разреда на полагању завршног испита. 

У току школске године вођена је уредна администрација и документација логопедског 

рада која обухвата: дневник рада са списком и распоредом часова долажења ученика на 

вежбе, 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. 

 

Ученици су редовно и радо долазили на логопедске вежбе. Сарадња са родитељима, 

наставницима и стручним сарадницима, била је константна и добра. 

 

 

У Београду,                                                                                                           Логопед: 

20.06.2018.год.                                                                                             Милена Маринковић 

 
 

Извештај тима за друштвено користан рад  

 

 Активности Реализатори 
Време 

реализације 

1. 
Хуманитарна акција „Наше мало 
некоме значи много“ 

-ученици 
-учитељи, наставници 
-педагог школе 

 
2.10-6.10.2017. 
 

2. Рециклажни дан 
- ученици млађих разреда 
- учитељи 

14.11.2017. 

3. 
Продајна Новогодишња изложба 
дечјих радова  

- ученици 
-учитељи, учитељи из боравка 
-Верица Ђурђевић(Ликовна 
секција) 

28.12.2017. 

4.  

 
Хуманитарна акција- прикупљањe 
одеће, обуће и школског прибора за 
децу из Свратишта  
 

- ученици 
- учитељи, наставници 
- педагог школе 

 
25.1- 26.1.2018.  
 

5. 
 
Фестивал науке 
 

- ученици 
- учитељи, наставници 

20.3.2018. 
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6. 
Продајна Ускршња изложба дечјих 
радова  

- ученици 
-учитељи, учитељи из боравка 
-Верица Ђурђевић(Ликовна 
секција) 

29.3.2018. 

7. Акција „Чепом до осмеха“ 

- ученици 
- запослени 
  (у сарадњи са општином 
   Звездара) 

током школске 
године  

8. 
Продајне изложбе израђених 
парфема у оквиру пројекта „ 
Предузетне школе“ 

ученички и наставнички 
предузетни тим 

друго 
полугодиште 
школске 2017/18. 
год. 

 
                                                                                    
                                                                                         

Извештај о сарадњи са Пријатељима деце 

 

Месец септембар је протекао у припремама ученика за обележавање Дечје недеље. 

Урађена је припрема за извођење приредбе поводом пријема првака у организацију 

„Пријатељи деце„ . 

 Објављен је почетак акције солидарности „Наше мало неком пуно значи“- прикупљање 

школског прибора и уџбеника. Наставили смо са хуманитарно-еколошком  акцијом “Чеп у 

џеп.” 

„Поздравимо прваке“ – изложба ликовних радова. 

Хор – припрема за Дечју недељу. 

 

Месец октобар протекао је у обележавању Дечје недеље. 

Мото  Дечје недеље гласи:''Градимо мостове међу генерацијама'' 

ЗА РАДОСТ СВАКОГ ДЕТЕТА 

Планиране активности у школи: 

  

Први дан – Дан дечјих права. 

Други дан – Изложба дечјих радова у школи. 

Трећи дан – Спортски дан у школи '' Спортом против насиља'' 

Четврти дан – приредба поводом  пријема првака у Пријатеље деце. Тим поводом су 

учествовали ђаци од 1. до 4. разреда и школски хор. 

Пети дан – хуманитарна акција „ Наше мало неком пуно значи.“ 

-прикупљање ђачког прибора и свезака за потребе ученика наше школе. 

У оквиру ликовне секције израђени су панои на задату тему. 
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У месецу новембру  објављен је конкурс за дечју карикатуру ''Мали Пјер'' 

Ђачка песничка сусретања- припрема за такмичење. 

Дечји дан библиотеке – у сарадњи са библиотеком „ Вук караџић.“ 

Припрема експоната за новогодишњи базар. 

 

У Дечјем културном центру ученици млађег узраста, гледали су дечју представу 

под називом „ Чаробњак из Оза“ 

Припрема хора за светосавску приредбу и такмичење „ Златна сирена.“ 

 

У месецу  децембру месецу одржавају се новогодишњи програми у школама, општини. 

Новогодишњи продајни базар ученика од првог до осмог разреда. 

Израда новогодишњих паноа у оквиру ликовне секције. 

Настављамо са хуманитарно-еколошком акцијом ''Чеп у џеп'' 

''Трг бајки''- организована је ликовна радионица испред општине, учестовали су ученици 

одељења 2-4.                                                                                                 

                                                                                                       

У  месецу јануару је изведена приредба поводом Дана Светог Саве за ученике од 1. до 8. 

разреда. 

На приредби су наступали хорови  ученика млађих и старијих разреда.Репертоар је 

обухватао  

духовне хорске композиције из пера српских композитора и народне духовне песме.  

Општинска завршница Конкурса за дечју карикатуру ''Мали Пјер'' 

Ева Драгојловић 2-4 , освојила прво место; 

Бојана Ерцег 8-1, освојила прво место. 

 

Месец март протекао је у обележавању Дана школе. Ученици млађег и старијег школског 

узраста извели су приредбу поводом тога дана и у сусрет пролећу. Учествовао је и хор у 

програму. Организован је и Спортски дан и Дан за науку. Програм је био разноврстан из 

различитих области.  

Одржано школско такмичење у рецитовању. На школском такмичењу је победила ученица 

Зоја Јованчић  1-5. 

На Градском такмичењу за најбољу дечију карикатуру”Мали Пјер” које је одржано 

23.03.2018.године, 3. место је заузела Ева Драгојевић 2-4. 

 

 Општинско такмичење соло певача и малих волалних састава ДЕМУС, одржано 

05.03.2018. Наступало је дванаест ученика и постигло запажене резултате: 

3. Лена Стефановић VI4-1. место 

4. Нађа Јовановић VI4 -1.место   

3.  Милица Ђоковић VII4 -1. и 2. место 

13. Лана Михајловић VII4-1. место 

 

14. Катарина Васиљевић V2-2. место 

15. Јана Живковић V3-2. место 
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16. Вања Буквић VI4-2. и 3. место 

17. Лена Стаменковић VII2 -2. место  

18. Урош Полексић VII3-2. место 

 

19. Дуња Митровић VI4-3. место 

20. Јулија Рајковић VIII2-3.место 

21. Миа Петковић VIII2-3.место    

 

Градско такмичење соло певача и малих волалних састава ДЕМУС одржано: 

19.03.2018. у жанру Стари мајстори, класична и савренеба соло песма, наступале 

ученице Милица Ђоковић VII4 -3. место и Лана Михајловић VII4 -3.место 

Лана Михајловић VII4 -3.место 

27.03.2018. у жанру Дечја забавна песма, наступале ученице 

Лена Стефановић VI4 -2. место 

Нађа Јовановић VI4 -2. место   

 

У месецу априлу  реализована је  Изложба радова ученика млађих  и старијих разреда  

поводом Васкрса , постављена у холу школе.  Одржан је, већ традиционално, маскенбал 

ученика  млађих  разреда у школском дворишту. 

Учествовали смо на конкурсу „ Најлепше осликано васкршње јаје” 

У холу школе организован је Васкршњи базар ученика млађих и старијих узраста. 

Прикупљање хуманитарне помоћи “Чеп у џеп” која је трајала током читаве школске 

године. 

На Општинском такмичењу рецитатора одржаном 11.04.2018. у позоришту “Пан театар” 

похваљена је Зоја Јованчић 1-5. 

Општинско такмичење у кратким драмским формама одржано је 25.04.2018. године. 

Учествовало је одељење 6-4 са представом “Пепељуга”, проф Драгана Цукић. 

 

У месецу мају  ученици другог разреда посетили су УК “Вук Караџић” и гледали 

представу “Питам се, питам колико сам битан”.   

 

У месецу јуну извршена је анализа постигнутих резултата.                  
 

                                                                           Проф.разредне наставе, Зорица Сандић 

 

                                                                                          

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 
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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. 

 

Децембар –Наша школа се прикључила акцији – „Један пакетић, много љубави”. Ђаци су 

показали да имају велико срце и сакупили много играчака и слаткиша и тако улепшали 

Нову годину вршњацима који нису у могућности да добију пакетиће. 

 

Фебруар – Ученици наше школе су учествовали на конкурсу « Крв живот значи » 

 

Април – Ученици четвртог разреда су са учитељицом Маријаном Поповић учествовали на 

Општинском такмичењу « Шта знаш о Црвеном крсту и добровољном давалаштву крви?» 

и освојили четврто место. 

 

Мај – 5.маја организовано је такмичење прве помоћи за ученике 6. разреда, где је наша 

екипа освојила 2. место.  Наставница руског језика Драгана Бајчета је водила припреме са 

волонтерима Црвеног крста и спремала ученике за ово такмичење. 

Ученици 3/1 и 3/2  који су учествовали у пројекту « Понашање у елементарним 

непогодама», освојили су 2. место на квизу знања који је организован у Звездарској шуми. 

 

У сарадњи са педагогом школе Кристином Булатовић, учитељицом Маријаном Поповић и 

секретаром Црвеног крста Звездаре, организовано је више хуманитарних акција, за 

социјално угрожене породице из наше школе. 

 

Наставник физичког васпитања, Синиша Борковић је у сарадњи са учитељицом 

Маријаном Поповић и Ученичким парламентом, прикупио гардеробу, обућу, слаткише и 

хигијенска средства, које је однео у свратиште за децу, у Крфској улици. 

 

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 

2. Драгана Бајчета, професор руског језика 

3. Синиша Борковић, професор физичког васпитања 

                                             
 

Здравствено васпитање 

 

Активности предвиђене програмом здравственог васпитања су реализоване.  
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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: 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. 

За ученике млађих разреда организовано је предавање о саобраћају “Пажљивко“ . 

У камерној сали, у сарадњи са МУП-ом и општином Звездара, одржано је 

предавање о Психоактивним супстанцама, на ком су кроз практичне савете ученици могли 

да стекну знања о изгледу дрога, препознавању првих симптома зависника итд. 

Хигијенски услови су одржавани на високом нивоу редовном набавком хигијенског 

материјала за учионице и тоалете и редовним одржавањем просторија. 

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.  
 
 

Извештај Комисијe за културну и јавну делатност  

 

Чланови Тима за културну и јавну делатност су: 

1. Светлана Коркановић, професор музичке културе 

2. Наташа Јовановић, психолог 

3. Кристина Булатовић, педагог 

4. Снежана Костић Хавари, професор српског језика 

5. Наташа Станојковић, професор српског језика 

6. Верица Ђурђевић, наставник ликовне културе 

7. Радмила Павловић, библиотекар 

8. Драгана Бајчета, професор руског језика 

9. Весна Нинковић, наставник разредне наставе 

10. Мирјана Ћорилић, професор енглеског језика 

11. Јелена Танасијевић, професор разредне наставе 

12.Катарина Миловановић, професор разредне наставе 

13. Сузана Тубић, наставник разредне наставе 

14. Невенка Стефановић, професор ТИО 

15. Зоран Чучковић, наставник верске наставе  
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Одржано је пет састанака чланова тима. 
  

Одржани састанци 

 

19. 8. 2016. 

Днени ред: 

- формирање тима,  

- израда плана за наредну годину. 

 

У току школске 2017/18. године држане су бројне културне манифестације уз активно 

учешће ученика млађих и старијих разреда заједно са професорима разредне наставе, 

професорима предметне наставе, стручних сарданика у настави и библиотекарке школе. 

 

Преглед реализованих активности: 

 

1.полугодиште 

01.9.2017. године –Свечани пријем првака ,приредбу припремиле учитељице четвртог 

разреда са ученицима млађих разреда  

-18. и 19.9.2017. године –на часу физичког васпитања одбојкашки клуб „Железничар” на 

занимљив начин  представио се ученицима и упознао их  са одбојком и предностима 

бављења спортом 

-ДЕЧЈА НЕДЕЉА 

-прва  недеља октобра 2017. године  
 Ученици млађих разреда учествовали на ликовним и литерарним конкурсима „Моји 

пријатељи свих генерација “ 

–Дан за доброту ,хуманитарна акција „Деца деци“,прикупљање школског прибора за 

ученике из социјално угрожених породица 

 

-05.10.2017.године  -Школска приредба „Велики за мале“  

У нашој школи одржана је приредба поводом пријема првака у Пријатеље деце. 

Организатор приредбе учитељице Зорица Сандић и Ивана Томићевић у сарадњи са 

проф.музичке културе Светланом Коркановић. 

 

-06.10.2017. – Спортски дан,први разреди 

-13.10.2017.године –спортски дан,трећи разреди 

–13.10.2017.године -радионица ,саобраћајни полигон „Безбедност  деце у саобраћају“ за 

ученике трећег разреда, 

-25.10.2017.године- ученици 2.разреда посетили  Музеј Николе Тесле 

-6.11.2017..године- посета У К „Вук Караџић“-ученици 1.разреда  гледали позоришну 

представу„Звездарски витез“-позориште „Бошко Буха“. 

-8.11.2017.године- посета У К „Вук Караџић“-ученици 2.разреда  гледали позоришну 

представу„Чаробњак  из Оза “-позориште „Бошко Буха“. 

-14. и 15. 11.2017.године -Рециклажни дан – Мађионичар који изводи трикове са 

амбалажом и друге занимљиве трикове; цртани филм „Максимова еколошка авантура“,за 

ученике 1. и 2.разреда 



Извештај о реализацији плана рада школе за школску 2017/18. годину 

ОШ „Иван Горан Ковачић“ 

 

157 
 

-17.11.2017.године- посета У К „Вук Караџић“-ученици 2.-1 и 2.-4 разреда  гледали 

позоришну представу„ Пепељуга “-позориште „Бошко Буха“,  

 -22.11.2017.године - Музичка школа „Владимир Ђорђевић“ реализовала је радионицу за 

ученике првог разреда наше школе.  

-28.11.2017.године –Представа „Орално здравље и превенција код школске деце”,ученици 

2.разреда 

-28.11.2017.године –на Ђачким песничким сусретањима  учествовало 5 ученика ( 1.-3,2.-4 

и 3.-1), Иван  Петровић 1.-3 пласирао се на општинско такмичење 

-28.11.2017.године- посета У К „Вук Караџић“-ученици 3.разреда  гледали позоришну 

представу„ У  страху су велике очи“-позориште „Бошко Буха“,  

-29.11.2017.године –сусрет  са писцем Слободаном Станишићем 

Дружење је реализовано  у библиотеци , присуствовали ученици првог разреда  

-4.12.2017.године –посета УК „Вук Караџић” -Манифестација „Ти можеш“,програм 

поводом Међународног дана особа са инвалидитетом,ученици 3.разреда 

-6. и 7.12.2017.године –читалачке радионице за ученике млађих разреда у сарадњи са  

издавачком кућом „ProPolis Books”, 

-7. и15.12.2017.године –ликовна радионица испред  Општине Звездара на  „Тргу бајки“, 

учествовали ученици 2.-4 разреда 

-26.12.2017.године- посета У К „Вук Караџић“-ученици 2. разреда  гледали позоришну 

представу„ Снежна краљица “-позориште „Бошко Буха“,  

-26.12.2017.године- Новогодишња приредба  ученика  3.-2   

 

-26.12.2017.године- Новогодишња приредба  ученика  3-4. 

 

-27.12.2017.године- Новогодишња приредба  ученика  3.-1  

 

-27.12.2017.године- Новогодишња приредба  ученика  3.-3  

 

-27.12.2017.године- Новогодишња приредба  ученика  4.-4  

 

-28.12.2017.године- Новогодишњи хуманитарни базар ,учествовали ученици млађих 

разреда 

 

-28.12.2017.године- Новогодишња приредба  ученика  4.-3  

 

-28.12.2017.године- Новогодишња приредба  ученика  1.разреда 

 

-29.12.2017.године- Новогодишња приредба  ученика  2.разреда  

 

-22.1.2018.године -„Лифт није играчка“ – интерактивна представа о правилној употреби 

лифтова у организацији ЈП „Градско стамбено“ и агенције New Assist за ученике 1.разреда 

-24.1.2018.године- посета У К „Вук Караџић“-ученици 1. разреда  гледали позоришну 

представу„ Успавана лепотица “-позориште „Бошко Буха“,  

27.1.2018. Светосавска академија 

Профeсорка српског језика Драгана Цукић припремила је Светосавску приредбу за 

ученике старијих разреда, реализовану 27.01.2017. у сарадњи са проф. музичке културе 
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Светланом Коркановић, која је припремила наступ хора ученика старијих разреда, и 

наставницом ликовне културе, Верицом Ђурђевић.  

Свечана академија: учествовали ученици од 1. до 4. разреда. Организатори су учитељице 

четвртог разреда у сарадњи са Светлана Коркановић, проф. музичке културе, која је 

припремила наступ хора ученика млађих разреда. 

Поводом школске славе изашао је нови број школског листа КОРАЦИ који је уредила 

проф. Снежана Костић Наташа Станојковић.                                                                                                   

27.1.2017. за Светог Саву поклоњено је 17 књига одељенским заједницама млађег узраста, 

а 15 књига појединачно одабраним најбољим ученицима старијег узраста (укупно 32 

књиге).  

 

 

У току 1.полугодишта у 3.-1 и 3.-2 реализован пројекат Црвеног крста „Смањење ризика и 

последица од елементарних непогода и других опасности у локалним заједницама“ 

- Предавања МУП РС,за ученике 4.разреда 

-Ликовнoм конкурсу-„ Мој Београд“ 

- Ликовнoм конкурсу – „Моји пријатељи свих генерација” 

 -Литерарном конкурсу-„ Шта је филхармонија“ награђено 25 ученика 

-Ликовнoм конкурсу-„Мали Пјер”,учествовало пет ученика (ученици 2.-4 и 3.-1),награђена 

Ева Драгојловић 2.-4 

-У току 1.полугодишта ученици млађих разреда учествовали и хуманиратним акцијама: 

-прикупљање школског прибора за социјално најугроженије ученике 

-прикупљање одеће и хране за мигранте 

-„Чеп у џеп” 

-„Један пакетић много љубави”,новогодишњи пакетићи за социјално најугроженије 

ученике 

 2.полугодиште 

 

-Пројекат „Предузетне школе“- избор назива парфема и изгледа паковања парфема 

предложених од одељењских заједница реализован је на часовима одељењске заједнице и 

ликовне културе  

- 7.3. 2018.године -Школско такмичење рецитатора,победили Зоја Јованчић 1.-5 и Лазар 

Брдар 3.-1  

- Школски програм Телевизије Београд – серијал „Радозналци“ за ђаке од 1. до 3. разреда 

- од 19.3.до 23.3. 2018.године -Изложба ученичких радова из ликовне културе – поводом 

Дана школе 

-20.3.2018. године  одржан  Фестивал науке поводом Дана школе,учествовали ученици 

млађих разреда 

- 21.3.2018.године -Приредба ученика млађих разреда поводом Дана школе  

-23.3.2018.године -Смотра музичких талената ученика млађих разреда поводом Дана 

школе 

-Посета Београдској филхармонији (23.3.-2.-1 и 2.-4 и 30.3.-2.-2 и 2.-3) 

- 29.3. 2018.године -Ускршњи базар,учествовали ученици млађих разреда 

- Ликовни конкурс „ у сусрет Ускрсу“ 

-11.4.2018. године –Општинско такмичење рецитатора ,учествовали Зоја Јованчић 1.-5 и 

Лазар Брдар 3.-1,похваљена Зоја Јованчић 1.-5 
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-12.4.2018.године -Посета ученика 3.разреда УК „Вук Караџић“ позоришна представа 

„Питам се, питам, колико сам битан“ у извођењу позоришта „Бошко Буха“, 

-13.4.2018.године -Посета ученика 1.разреда УК „Вук Караџић“гледали  позоришну 

представу „Питам се, питам, колико сам битан“ у извођењу позоришта „Бошко Буха“, 

-28.4.2018.године- Општинско такмичење Црвеног крста-,,Смањење ризика од 

елементарних непогода и других опасности у локалним заједницама“- Општинско 

такмичење одељења 3.-1  и 3.-2 -3.место 

-Ликовни конкурс –карикатура „Мали Пјер“ –градски ниво –Драгојловић Ева 2.-4 треће 

место 

-4.5.2018.године – Маскенбал,учествовали ученици млађих разреда 

-25.5.2018.године -Посета ученика 2.разреда УК „Вук Караџић“ гледали позоришну 

представу „Питам се питам колико сам битан“ у извођењу позоришта „Бошко Буха“, 

-29.5.2018.године -Посета ученика 3.разреда УК „Вук Караџић“ гледали позоришну 

представу „Чаробњак из Оза“ у извођењу позоришта „Бошко Буха“, 

Приредбе за крај школске године 

-5.6.2018.године  Приредба поводом краја школске године 3.3 

-7.6.2018. године Приредба поводом краја школске године 3.4 

-11.6.2018. године Приредба поводом краја школске године 3.1 и 3.-2 

-11.6.2018. године Приредба поводом краја школске године 4.-3 

-13.6.2018. године Приредба поводом краја школске године  4.-2 и 4.-4 

-Ликовном и литерарном  конкурсу -„ Мојa учитељица“ ,литерарни конкурс-поезија -  

2. место Огњен Јанчић1.-3 и 3.место -Tамара Бера 3.-3  Ликовни  и литерарни конкурс ,, 

Витезово пролеће“ - награђени ученици : Лара Ђорђевић 2-1, Хелена Стојановић 2-1, 

Новак Николић 2-1, Милица Михаиловић 2-3, Уна Радосављевић 2-3 ,Никола Томашевић 

2-3, Леа Марић 3.-1, Лара Николић3.-1  и Ана Мадов3.-1 -добила две награде,Лана 

Срејић3.-2, Дарија Липскаја 3.-2 , Ирина Гавриловић 3.-2 ,Јана Гађански  3.-3 и Ленка 

Кузмановић 3.-4 ,награђене и одељењске заједнице 3.-1 и 3.-2. 

  У току школске године ученици млађих разреда учествовали су  на бројним ликовним и 

литерарним конкурсима и хуманиратним акцијама: 

-прикупљање школског прибора за социјално најугроженије ученике 

-„Чеп за хендикеп 

 

Организована су предавања: 

- Предавања МУП РС,за ученике 4.разреда 

-Безбедност у саобраћају ,за ученике 1. Разреда 

 

У сарадњи са родитељима организоване су следеће активности: 

- од 29.5. до 7.6.2018.године на 6 часова слободних активности у 3.-1 долазила Миљана 

Пулидо Пантовић (мајка ученика 3.-1 Александера Пулидо Пантовића)и учили ученике да 

плешу салсу за приредбу 

-5.6.2018.године радионица „Здрави зуби“ за ученике 2.-1,родитељ предавач Ирена 

Павловић 

-18.5.2018.год. - Предавање-радионица за ученике 3.разреда „Здрави стилови живота“ у 

сарадњи са ђачким родитељем ,предавач С.Плећевић (отац Таре Плећевић 3.-4) 

У 8/1 и 8/3 родитељи предавачи представљали су занимања и сарађивали са ос на пољу 

професионалне оријетације ученика. 
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Извештај о реализацији програма социјалне заштите ученика  

 

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. Такође, настојали смо да укључимо родитеља и остале 

релевантне институције наше општине у читав процес превазилажења социјалних и 

животних тешкоћа ученика. Уз помоћ Центра за социјални рад и Црвеног крста, школа је 

пружила помоћ ученицима лошијег материјалног статуса у виду набавке школског 

прибора, књига радног карактера, делимичног или потпуног особађања исхране у школи. 

Школа је финансирала комплете уџбеника за социјално угрожене ученике, који нису 

стекли право на бесплатне уџбенике. Школа је сарађивала са специјализованим стручним 

установама,  специфично са Центром за социјални рад, најчешће поводом изостајања 

ученика из школе и дисфункционалних породичних односа. 

 

Извештај о реализацији програма заштите животне средине  

 

 Садржаји овог програма су реализовани током часова редовне наставе,изборне наставе, 

секције, ученичке организације, хуманитарне акције кроз различите врсте активности. 

Сви очекивани исходи који су дати  у годишњем плану рада школе за школску 2017.-

2018.годину  су реализовани. 

 

 

Врста  планираних 

активности 

Реализатор Реализовано 

Праћење утицаја човека на 

животну 

средину(загађивање) 

Александра Јанковић Радић 

Снежана Илијев 

Јелена Нешић 

Ана Недељић 

Током целог првог 

полугодишта  школске 

године у седмом и  осмом 

разреду на редовној настави 

и на часовима чувара 

природе у петом разреду. 

Током целог првог 

полугодишта у првом 

разреду и продуженом 
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боравку другог разреда 

Светски дан заштите 

исхране 

Александра Јанковић Радић 

Снежана Илијев 

Лела Недељковић 

 Јелена Нешић 

Ана Недељић 

Октобар 2017. 

( Дан обележавања 16.10.)- 

израда паноа( у кабинету за 

биологију) 7. и 5. разред  

Проблеми локалне заједнице 

(проблем болести 

зависности и малолетничке 

деликвенције) 

Снежана Илијев 

 

Александра Јанковић Радић  

Лела Недељковић 

 

Током редовне наставе  у 

старијим разредима 

 

Утицај хране на здравље 

(воћни дан) 

Александра Јанковић Радић 

Биљана Тадић 

 Јелена Нешић 

Ана Недељић 

новембар 2016. (воћна 

ужина на часу биологије) у 

5. и 7. разреду. 

Рециклажа секундарних 

сировина (папир, пластика) 

Александра Јанковић Радић 

Снежана Илијев 

 Биљана Тадић 

 Јелена Нешић 

Ана Недељић 

 Лела Недељковић 

 

Током целе школске године 

(млађи и старији разреди) 

 

Најлепши радови поводом светске недеље исхране приказани на паноу у кабинету за 

биологију   

Израда паноа за Светски дан вода 22.03. и Дан планете Земље 22.04.2018.Најлепши радови 

фотографисани за школски часопис ИГК Кораци                                                                          

 

                                                                                         Координатор активности                                                                                          

.                                                                                           Александра Јанковић Радић                                                                                                   

 
 

Извештај о реализацији програма школског спорта и спортских активности  

              
Током месеца септембра смо организовали школско првенство у стоном тенису. Одзив 

ученика је био велики, па смо их поделили на две узрасне категорије 5 и 6 разред дечаци и 

девојчице и 7 и 8 разред дечаци и девојчице. 

Током месеца септембра смо организовали школско првенство у малом фудбалу за дечаке. 

Крајем октобра смо организовали школско првенство у одбојци. Након тога смо 

наступили на општинском такмичењу у одбојци где смо такође постигли значајне 

резултате. 
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Последњи дан првог полугодишта смо на иницијативу директора школе Миомира 

Драгаша организовали меморијални турнир ''Мирјана Тришић''  у одбојци, који смо 

организовали у част преминуле колегинице из актива. Мирјана Тришић наша колегиница, 

које је била истакнута одбојкашица и спортски радник у одбојци, па смо због тога 

организовали баш одбојкашки турнир. На турниру су учествовали репрезентација 81, 82, 

83 и репрезентација наставника којa je и освојили турнир. Tурнир одржан трећу годину 

заредом. 

Током распуста смо ученицима организовали тренинге рукомета и кошарке, а 

организовани су турнири у тим спортовима  из кошарке и рукомета. У том периоду је и 

састављена репрезентација у рукомету и кошарци за све узрасне категорије.  

Током фебруара, чим смо се вратили у школу учествовали смо на општинском такмичењу 

у рукомету, где смо остварили запажене резултате.  

У фебруару смо организовали школско такмичење у спортској гиманстици, где су учешће 

узели наши најталентованији ученици. Такмичење је било изузетно занимљиво и 

конкуренција јако велика посебно у петом разреду. 

Током месеца марта смо учествовали на општинском првенству у кошарци, где смо 

постигли изванредне резултате. Дечаци 5 и 6 разред освојили прво место на општини а 

дечаци 7 и 8 разред су освојили треће место на општинском такмичењу. Девојчице 5 и 6 

разред су освојиле треће место на општини. Девојчице 7 и 8 разред су освојиле треће 

место на општини. 

Током марта смо организовали спортске активности поводом дана школе. Главна 

активност је била ''Атлетски тробој''. У конкуенцији дечака победник је Огњен Ивковић 8 -

1, а у конкуренцији девојчица је победница Кристина Маријановић 8 – 1.  

Током месеца априла и маја наша секција из атлетике је наступила на општинском 

такмичењу на коме су остварени следећи резултати:  

1. Уна Нешић –  7 -3 - 2 место на општини -  трчање на 300 метара 

2. Тијана Лукић – 6 – 2 – 2 место на општини – бацање кугле 

3. Марио Хинић 6 – 1 – 3 место на општини – трчање на 300 метара 

4. Кристина Маријановић 8 -1 - 3 место на општини – трчање на 100 метара 

5. Матеја Николић 8 – 1 - 3 место на општини – трчање на 100 метара 

6. Ника Брајовић 5 – 1  -1 место на општини, 2 место на граду и 3 место на окружном 

такмичењу - скок у даљ 

У Београду 27.06.2018. 

                                  Наставници физичког васпитања  

Синиша Борковић 

Зоран Лазаревић 

 
 

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.  
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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. 

Сарадња са породицом се континуирано остварује са циљем унапређивања квалитета 

образовања и васпитања као и обезбеђивања свеобухватности  и трајности васпитно – 

образовних утицаја. 

 
 

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 преtходних 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 зависности, важним факторима који 

утичу на здраво одрастање. Изведена је  приредба поводом пријема првака у организацију 

„Пријатељи деце“. Школа је укључена у пројекат „Превенције и раног напуштања ученика 

из школа“ , као и пројекат „Предузетништво“ . 

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“. 
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 Током целе школске године траје акција “Чеп у џеп“. 

 Организовање едукативних семинара и обука ученика из области прве помоћи; 

Реализовано је  такмичење за ученике четвртог разреда- „ Шта знаш о Црвеном крсту и 

давалаштва крви“ и ликовни и литерарни конкурс „ Крв живот значи“; 

Кроз програм здравственог васпитања тежи се подизању здравствене културе, као и 

безбедности у саобраћају и подизању саобраћајне културе. 

 Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије организовала је почетак кампање 

„Пажња сад“ за већу безбедност деце у саобраћају. Децу је поздравила маскота кампање, 

Пажљивко и одржао им час о безбедности деце у саобраћају (интерактивна представа у 

трајању од 15 мниута). Након тога су погледали анимирани филм „Пажљивко“ и 

учествовали су у практичној вежби школске саобраћајне патроле. Сви ученици су добили 

промотивни материјал намењен већој безбедности деце у саобраћају и Буквар 

„Пажљивкова правила у саобраћају“ 

Током школске године координиране су посете Сајму књига, Сајму образовања и 

занимања, Фестивалу науке. Реализована је сарадња са ДКЦ у оквиру манифестације 

„Клуб међународног пријатељства“. Психолог школе и представници Савета родитеља 

присуствовали су семинару „Како родитељима приближити компјутерске игрице“ у 

општини Звездара у организацији Пријатељи деце Србије. 

 

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:  

 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. 

 
 

Извештај о раду Ученичког парламента у школској 2017/18. години 

 
Према Пословнику о раду Ученичког парламента сваке године се бира председник и 

заменик и записничар, чланови упознају са Пословником. 

Представници парламента се ангажују око пружања помоћи ђацима, посредују у могућим 

сукобима указујући на последице нежељених понашања у одељењима, подстичући 

позитивну атмосферу другарства и бриге о другоме. 

Поред правила понашања, одржавања дисциплине на часовима, организације допунске и 

додатне наставе разматрана је реализација активности Дечије недеље, посете Сајмовима 

књига, Фестивалу науке, програмима организације „Пријатељи деце“ и ДКЦ. Директор је 

истакао значај редовног долажења ученика на секције, изборне предмете, допунску и 

додатну наставу. Разматарне су и хуманитарне волонтерске активности помоћи деци из 

„Свратишта“ и нашим ученицима у оквиру школе. Предлагане су идеје за уређење 

школског простора, унапређивање рада школе, реализацију излета и екскурзија,  

организовање школског базара поводом Нове Године, представа. Предлагане су идеје за 

организацију Фестивала науке у оквиру школе као манифестације тематске наставе. 

Ученици осмог разреда су тако за ученике предшколског узраста у „Звезданом Гају“ 

извели занимљиве експерименте из хемије. Разматране су припреме око прославе Дана 

Светог Саве, доделе награда (и осталих уметничких и  културно – спортских активности) . 

Примећено је да ученици нису нарочито активни око уређења школског сајта, разгласа, 

зидних новина, плаката... Традиционална је и акција „Лепим речима против насиља“  . У 



Извештај о реализацији плана рада школе за школску 2017/18. годину 

ОШ „Иван Горан Ковачић“ 

 

166 
 

школском часопису објављени су чланци о раду УП. Разматране су припреме око 

прославе Дана школе и тим поводом тематских манифестација (дана поезије и осталих 

уметничких и  културно – спортских активности) .  

Истакнута је потреба ученика да учествују на литерарним конкурсима и такмичењима, 

могућности да се укључе у рад Центра за таленте, сајам занимања у оквиру Сајма књига и 

општини – Вишој пословној школи у оквиру професионалне оријентације. Сајам 

занимања у оквиру Сајма књига ( посећен је са психологом школе Наташом Јовановић у 

октобру 2017. године) . Ученица Ива Димитријевић предлагала је да на следећим 

састанцима неки ученици који имају искуства са школовањем у иностранству представе 

другачије начине школовања. Такође је планирана и размена искустава где ће бивши 

ученици наше школе испричати о средњим школама у које су се уписали и представити 

изабране средње школе и гимназије што је реализовано крајем школске године. 

Стално се повезују активности ВТ и Ученичког парламента на плану квалитетног  

провођења слободног времена где се организацијом културно – спортских акција и дебата 

замењују активности које могу да изазову насиље. Тако је психолог школе у оквиру 

развојног планирања покренула идеју «КУП за културу у просвети». Имплементирани су 

програми локалне заједнице – општине Звездара и ДКЦ . У школској библиотеци 

реализоване су радионице на тему „ Читај обогати себе“. 

На Ученичком парламенту и ВТ реализоване су радионице - дебате против дигиталног 

насиља, разматрана је употреба мобилних телефона у школи. Ученици су информисани о 

допису Министарства просвете у борби против насиља у школама. Разматране су васпитне 

мере за ђаке који спроводе дигитално насиље. Директор је истакао обавезу ученика о 

пријављивању сваког облика насиља наставницима, ПП служби, директору школе... 

Ученици су информисани о садржајима превенције родно заснованог, насилничког и 

дискриминаторног понашања уз посебно указивање на начине заштите од злоупотребе 

друштвених мрежа и сваког облика дискриминације. 

Од почетка школске године реализују се у саветодавном раду сегменти Програма 

„Оснаживање породица – љубав и границе“ УНОДЦ и „Вештине у адолесценцији“.  

Разматрани су проблеми наставе, критеријума оцењивања, уџбеника. 

Стална тема рада УП је и организација прослава уз упућивање на културу понашања и 

одевања у таквим приликама као и реализовање екскурзије за ученике 8. разреда. Ове 

школске године школа је укључена у пројекат „Предузетништво“ којим се реализују 

међупредметне компетенције, али и корелација са професионалном оријентацијом. Кроз 

израђен пројекат и бизнис план група од 30 ученика уз усмерење професора добила је 

финансијска средства за израду и продају парфема у чврстом стању. Ученици из УП  су 

давали предлоге за Развојни план рада школе, а председник УП Реља Штиглић је 

присуствовао седницама школског одбора. 

 У сарадњи са наставником физичког васпитања Синишом Борковић, представници 

Ученичког парламента реализовали су хуманитарну акцију прикупљања одеће, обуће и 

школског прибора за кориснике Свратишта. Акција је успешно реализована и прикупљене 

ствари достављене су 29.01.2018. Свратишту. 

Разматрани су проблеми организације припремне наставе за завршни испит. 

Стална тема рада УП је и организација прославе Мале матуре уз упућивање на културу 

понашања и одевања у таквим приликама. 

Реализоване су екскурзије за ученике 8. разреда уз разноврсне културно – забавне 

садржаје.   
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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. 

 

Извештај о сарадњи са школама  

 

Сарадња са школама нам пружа могућност међусобне размене информација, 

односно  размене примера добре праксе и у сврху је унапређивања васпитно-образовног 

рада у школи.  

У првом полугодишту 2017/18. године настојали смо да одржимо и учврстимо сарадњу са 

школама са општине Звездара и града. Стручни сарадници су писуствовали састанцима 

актива стручних сарадника, неке од најважнијих тема биле су: 

на активу стручних сарадника општине Звездара – теме „Рад ИРК и ТЗЗ“ ; на Активу 

стручних сарадника Београда – Нови Закон о основама система образовања и васпитања и 

нови правилник о стручном усавршавању – Унапређивање рада стручних сарадника кроз 

актуелности у раду министарства просвете, науке и технолошког развоја ; на Активу 

стручних сарадника Београда;  

Настојимо да одржимо сарадњу и са средњим стручним школама и гимназијама ради 

релизације пројекта „Професионалне оријентације“.  

Са осталим школама са наше општине успостављале су се везе на размени 

искустава око израде и реализације пројеката («Школа без насиља», «Вештине 

адолесценције» - учешће психолога школе у културолошкој адаптацији и евалуацији 

програма , «Дигитална учионица – електронска школа», «Превенција родно заснованог и 

дискриминаторног понашања « - ГИЗ, «Превенција раног напуштањаи осипања ученика из 

школа» - општина Звездара, «Како родитељима приближити компјутерске игрице») , 

организовања Спортског Дана, изложби ликовних радова, хуманитарних акција, 
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активности Ученичког Парламента, реализације програма «Пријатеља деце» и сарадње са 

Дечијим културним центром. Сарађивано је и са тимом за подршку ОШ «Бошко Буха» и 

ОШ «Душан Дугалић» са циљем додатне подршке деци са тешкоћама и обуке 

персоналних асистената, израде ИОП - а и прилагођавања наставних метода, облика и 

средстава рада. 

            У сарадњи са Зуботехничком школом ученици 2. Разреда укључени су у пројекат 

Превенција оралног здравља. Током октобра ученици су посетили Зуботехничку школу и 

обављени су детаљни стоматолошки прегледи. У новембру су представници Зуботехничке 

школе за  родитеље и ученике извели представу „ орално здравље“. 

У рад ТЗЗ укључен је родитељ професор из Саобраћајно техничке школе са идејом 

размене на тему избора занимања и организовања представа и хуманитарних акција као 

начина модификације неприхватљивог понашања ученика.   

Настојимо да одржимо сарадњу и са средњим стручним школама и гимназијама у оквиру 

Професионалне оријентације . Психолог школе у програму „Професионална оријентација 

на прелазу из основне у средњу школу“ – ГИЗ учествовала је на 2 менторска састанка у 

МОШ „Стеван Синђелић“ и предложила заједничку акцију ликовног стваралаштва 

„Планетаријум занимања – радознала каријера“. Реализација програма је завршена 2015. 

године, али се његови елементи користе у раду са децом и размени са другим школама.  

            Ученици наше школе који су уписали различите средње школе ученицима 8. 

разреда преносе искуства из уписаних средњих школа у оквиру професионалне 

оријентације поред учешћа наших ученика на сајмовима образовања. 

            У Савет родитеља и ТЗЗ укључен је родитељ професор из Саобраћајно техничке 

школе са идејом размене на тему избора занимања и организовања представа и 

хуманитарних акција као начина модификације неприхватљивог понашања ученика. 
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Извештај о реализацији програма стручног 

усавршавања наставника и унапређења образовно-

васпитног рада 

 

 

План стручног усавршавања, као интегрални део васпитно-образовног процеса одвија се у 

два вида: 

а) ван школе 

б) унутар школе 

 

У табели се налази преглед посећених семинара, стр. трибина и скупова које су посетили 

запослени у ОШ „Иван Горан Ковачић“ токoм школске 2017/18. године. 

 

 

НАЗИВ СЕМИНАРА, СТРУЧНЕ ТРИБИНЕ  УЧЕСНИЦИ 

Семинар „Формативно оцењивање“ 
30 учесника 

Семинар „Популарна музика у настави музике 

и општеобразовних предмета“ 
2 учесникА 

Зимски сусрети учитеља- Дан стручног 

усавршавања 
16 учесника 

Семинар СПЦ 
1 учесник 

Петља, Настава програмирања у 5 и 6 разреду 
2 учесника 

Обука,, Кодирање“ 
1 учесник 

TEFL- курс у трајању од 120 сати 
2 учесника 

Зимска школа руског језика 
1 учесник 

MM Publications ELT- Презентација 
2 учесника 

Семинар „Ка савременој настави срепског 

језик и књижевности“ 
2 учесника 

Семинар „ Примена ИОП-а у настави физичког 

васпитања“ 
1 учесник 
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Републички семинар на Филолошком 

факултету 
4 учесника 

Рад у комисији у организацији Општинског 

такмичења из српског језика и језичке културе 
1 учесник 

Рад у комисији у организацији Градског 

такмичења из српског језика и језичке културе 
1 учесник 

Инцест траума центар – „Представљање 

образовних пакета у националном 

курикулуму“ – Ректорат 

1 учесник 

 Актив стручних сарадника општине Звездара 

„Рад ИРК и ТЗЗ“ -  
1 учесник  

„ Превенција родно заснованог, насилничког и 

дискриминаторног понашања“  - ГИЗ 
1 учесник 

Обука „ Предузетне школе“ 4 учесника 

Семинар „У свету линија, облика и боја“ 6 учесника 

Зимски сусрети учитеља 15 учесника 

Лични наставнички сајт-блог 4 учесника 

Сабор учитеља Србије 4 учесника 

Трибина-„ Наставник кључни фактор промена 

у образовању“ 
5 учесника 

Трибина-„ Улога наставнх средстава и веб 

алата у савременој настави“ 
1 учесник 

Семинар „Ефикасно дисциплиновање, 

поступци и технике“ 
1 учесник 

 

 

 

Наставници су присуствовали и презентацијама уџбеника и обукама које се односе на промене у наставном 

плану и програму за 1. и 5. разред основне школе. 
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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. Стално се повезују активности ВТ и 

Ученичког парламента на плану квалитетног провођења слободног времена где се 

организацијом културно – спортских акција и дебата замењују активности које 

могу да изазову насиље. Тако је психолог школе у оквиру развојног планирања 

покренула идеју «КУП за културу у просвети». Имплементиран је програм 

локалне заједнице ДКЦ Београда -  «Клуб међународног пријатељства» , Фестивал 

науке, а са општином Звездара је реализован у оквиру «Дечије недеље» . 

Реализована су и предавања инспектора МУП – а на часовима ОЗ у 4. и 6. разреду 

на теме из «Основа безбедности деце» . Неке од обрађених наставних јединица: 

 ''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'' 

 

Школа је при општини Звездара укључена у пројекат «Превенције осипања 

ученика из школе» . У школској библиотеци реализоване су радионице на тему „ 

Читај обогати себе“. Психолог школе је примењивала у саветодавном раду 
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сегменте из програма УНИЦЕФ – а о превенцији 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.  

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 понашањем додатно су истакнуте процедуре за поступање у 

ситуацијама насиља, као и постери са порукама против насиља – 6/3, 3/3. 

 

 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 циљу боље комуникације и размене информација између 

запослених и ученика у плану је примена „Google – учионице“ (техничка подршка 

је наставник Душан Симовић) . 

 

 Школа је укључена у пројекат «Предузетништво» - производња парфема 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. 

 Од 18.10.2017. реализује се програм Црвеног крста-,,Смањење ризика од 

елементарних непогода и других опасности у локалним заједницама“- (радионице 

до краја 1. Полугодишта реализовали су волонтери Црвеног Крста једнан час 

недељно  у одељењима 3/1 и 3/2) 

 У сарадњи са Зуботехничком школом ученици 2. Разреда укључени су у пројекат 

Превенција оралног здравља. Током октобра ученици су посетили Зуботехничку 

школу и обављени су детаљни стоматолошки прегледи. У новембру су 

представници Зуботехничке школе за  родитеље и ученике извели представу „ 

орално здравље“. 

 Разматрани су различити пројекти из области укључивања информационих 

технологија у наставу у оквиру акционог развојног плана - «Електронска школа» 

(учење на даљину) који би адекватно пратили услове реконструисане и обновљене 

школе. Психолог школе је присуствовала семинару о ИТ у образовању и са проф. 

ТИО разматрала имплементацију ИТ у наставу, програм професионалне 

оријентације ... 
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Извештај  о реализацији пројекта „ Предузетне школе“  

 
У ОШ „Иван Горан Ковачић“, у новембру месецу формиран је Предузетни тим. 

Почетком месеца децембра чланови тима похађали су обуку, након које су чланове 

Наставничког већа упознали са пројектом и заједно договорили начине реализације уз 

предлог задужења.  

У месецу јануару чалнови тима уз присуство ПП службе, директора школе и 

рачуновође, приступили су изради бизнис плана и акционог плана. Формиран је и 

предузетнички тим ученика и договорена подела улога међу њима. Током фебруара 

наставник хемије, Биљана Тадић у сарадњи са ученицима и осталим члановима тима  

извршили су набавку потребних сировина и приступили пробној изради парфема. 

Ученици млађих разреда су учествовали у креирању амбалаже и осмишљавању назива 

парфема. Наставници ликовне културе са ученицима су израдили украсне кутије ( 

паковања), а наставници технике и технолигије и информатике у сарадњи са наставницом 

хемије и групом ученика израдили су лого парфема. Израђен је и плакат и организована је 

прва продајна изложба за 8. март. Кроз сарадњу директора школе са медијима и 

родитељима ученика, такође у марту (24.03.), група ученика и наставница хемије, били су 

гости Јутарњег програма на РТС и на тај начин промовисали пројекат, школу и свој 

производ.  За дан школе, 21.03. за ученике и родитеље, припремљена је демонстрација 

израде парфема, а затим и продајна изложба.  У сарадњи са родитељима ученици 8/2, 

посетили су и две фирме у којима су вршили продају израђених парфема.  

 У сардњи са наставницима српског језика и ТИО, наставница хемије и група 

ученика снимили су рекламу за свој производ. Израђен је чланак за школске новине, који 

треба да буде преведен на три језика.  У сврху рекламе и промоције производа, школски 

сајт садржи информације о пројекту, а за исту сврху се користи и нстаграм профил. 

Наставница историје  и  ученици 5/2 израдили су презентацију „ Мирисним корацима кроз 

векове“. Члановима Предузетничког тима из реда ученика, у присуству педагога, 

предавање на тему Маркетинг одржала је Бојана Ристић- родитељ предавач ( 11.05.). 

Успостављена је сарадња и са Општином Звездара, те су наши ученици у оквиру 

манифестације „ Здраве навике“, имали свој продајни  штанд и том приликом извршили и 

промоцију на телевизији Рас ( 29.05). 

Координатори пројекта послали су тражене излазне упитнике електронском 

поштом, а попуњене упитнике ученика педагог је послала на тражену адресу. Активности 

предвиђене акционим планом су реализоване, а  половином јуна организована је  

последња продајна изложба уз презентовање свих етапа спроведеног пројекта. 

Презентацију и рекламу припремили су ученици 7/4, уз подршку наставника Биљане 

Тадић и педагога школе. 

 

Чланови Предузетничког тима: 

Биљана Тадић- проф.хемије 

Наташа Табаковић- проф. физике 

Драгана Аничић- проф. разредне наставе 

Катарина Миловановић- проф. разредне наставе 

Кристина Булатовић- стручни сарадник педагог 
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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. Ове школске године је због повећаног интересовања у први разред 

уписано пет одељења.  

Школски сајт се редовно ажурира и допуњује свим неопходним информацијама из 

школског живота. Пројектом реконструкције школе дорађен је разглас. 

Школа је увек отворена за сарадњу и често је домаћин најразличитијих домаћих и 

гостију из иностранства. Као пример добре праксе инклузивног образовања у јуну 2017.  је 

угостила  представнике делегације Русије, представнике Министарства просвете (Мрежа 

за социјалну инклузију) и Светске банке, са циљем да се размене знања и искуства.  

У школи је организовано полагање завршног испита у августовском року за све 

ученике са територије града.  

 У току школске 2017/18.  издата су 2 броја часописа Кораци. Часопис поред радова 

ученика, садржи обиље информација о активностима у школи, културним и историјским 

занимљивостима и одражава атмосферу, живот и рад школе – неколико пута је 

награђиван. 

 Флајер о раду школе и „Свеска за прваке“ су допуњени актуелностима и имају 

сврху представљања школе код уписа првака.  

У складу са активностима у школи сарађивали смо са новинарима различитих медија  

(РТС, Студио Б, Дечја телевизија, Ултра, Б 92, Happy TV, Вечерње новости, Блиц и 

другима). 
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Предлог мера за унапређивање рада у наредном 

периоду  

 

 Образовни процес заснивати на систематском праћењу и процењивању квалитета у 

складу са Образовним стандардима,циљевима и исходима 

 Образовни процес усмерити на процесе и исходе учења 

 Успоставити хоризонталну и вертикалну повезаност измеђи различитих наставних 

предмета чиме ће се засновати образовање на интегрисаном наставном програму 

 У оквиру међупредметних компетенција унапредити 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 

 Укључити асистивне технологије у раду са децом са тешкоћама и примену 

разноврсног дидактичког материјала 

 Развијати позитиван став ученика према школи, мотивацију за учење и стицање 

знања кроз наставу и ваннаставне активности 

 У процесу наставе ученике више мисаоно ангажовати и интелектуално 

осамостаљивати са акцентом на практичну примену наученог 

 Развијати тематску наставу, израду пројеката, тимски рад код ученика и 

наставника, односе сарадње 

 Подстицати ученике да објективно процењују своја знања 

 Систематски пратити и анализирати напредовање ученика у учењу и владању кроз 

формативно оцењивање 

 Обогаћивати васпитни рад са ученицима на часовима одељењских заједница, 

правилним избором тема и редовно вршити анализе одељењских заједница на 

нивоу Одељењских већа уз подстицање односа другарства и солидарности 

 Подстицати развој дечјег стваралаштва и креативности 

 Развијати културно - забавни живот ученика у школи и ван ње организацијом 

различитих облика дружења 

 Развијати и неговати партнерски однос школе и родитеља у циљу постизања 

квалитетних исхода како на образовном тако и на васпитном плану 

 Редовно информисати родитеље о успеху и владању ученика на родитељским 

састанцима, Дану отворених врата и Дану отворене школе 

 Стално праћење реализације Плана и програма за заштиту деце од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања и остваривање пројекта „Школа без насиља“ 

 Инсистирање на поштовању Школских правила од стране ученика, запослених и 

родитеља 
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 Осавремењавање наставе увођењем ИТ и учења на даљину – мултимедијална , 

интерактивна настава 

 Укључивање више садржаја на тему екологије и очувања животне средине 

 Интензивирање сарадње са другим основним и средњим школама у окружењу кроз 

размену искустава 

 Интензивирати тимски рад запослених кроз размену искустава и примера добре 

праксе 

 Интензивирати међународну сарадњу и размену кроз студијска путовања 

 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, август 2018. 

.  

 

                                                                                             Директор школе 

                                                                                       _____________________ 

                                                                                             Миомир Драгаш 

 

 

 
 

 
 

 

 
 


