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УСЛОВИ РАДА 

Опремљеност школе наставним средствима је задовољавајућа, али постоји 

потреба за набавком нових видео пројектора како би се настава унапредила извођењем 

већег броја мултимедијалних часова. 

Током претходних година урађено је доста на санацији школе. Стога је школски 

простор у солидном стању и услови рада у школи побољшани. С обзиром на то да се у 

последњих неколико година повећава број ученика, као и да се повећао број одељења, 

школи недостаје адаптација школског простора како би се омогућили оптимални 

услови за рад. 

У првом току школске 2017/18. године урађено је следеће: 

- завршена је реконструкција фискултурне сале; 

- замењен је ламинат у две учионице; 

- офарбана су врата на првом спрату и у приземљу; 

- окречени су кабинети на првом спрату; 

- окречена је канцеларија наставника физичког васпитања. 

Купљено је следеће: 

- два рачунара 

- један лап топ 

- музичка линија 

- два бим пројектора 

- четири беле табле 

- један телевизор 

- књиге за библиотеку (око 30) 

- монитор за рачунар 

Услови рада школе одговарајући су за реализацију програмских задатака 

предвиђених Годишњим планом рада школе, али се сваке године јављају нове потребе 

за већа инвестициона улагања, као и за већи број учионица како би се настава могла 

неометано одвијати, а која премашују финансијске могућности школе. 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

Бројно стање ученика 

Школску 2017/18. годину смо започели са 671  ученика распоређених у 26 одељења, а 

завршили са 669 ученика. 
Табела 1: Бројно стање ученика на крају школске 2017/18. године 

одељења 
р а з р е д 

I II III IV V VI VII VIII 

1 22 30 28 29 23 31 24 25 

2 21 30 26 30 26 31 24 25 

3 28 27 18 27 25 31 21 24 

4   19    24  

укупно 71 87 91 86 74 93 93 74 
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Табела 2: Просечан број ученика по одељењу 

Број одељења 26 

Број ученика 669 

Просечан број ученика по одељењу 25,7 

 
Табела 3: Кретање броја ученика у предходних12 година 

Школска година Број ученика 

2006/2007. 488 

2007/2008. 490 

2008/2009. 487 

2009/2010. 506 

2010/2011. 545 

2011/2012. 581 

2012/2013. 608 

2013/2014. 630 

2014/2015. 655 

2015/2016. 677 

2016/2017. 687 

2017/2018. 669 

 

На основу података у табелама можемо закључити да се наставља тренд 

повећања броја ученика, као и претходних година. Последњих година запажа се тренд 

повећаног интересовања за упис у нашу школу. 

Ритам радног дана 

Ученици старијих разреда похађали су наставу само пре подне, док су млађи 

ученици мењали смене. Друга смена je почињала са радом у 13,20 часова. Настава је 

почињала у 8,00 часова, а завршавала се до 17,40 часова. Како би се смањила 

преоптерећеност кабинета и настава несметано одвијала, за ученике 5. и 6. разреда први 

час je почињao у 8:50. 

Школа је организовала по два одељења целодневне наставе у првом и другом 

разреду. Целодневна настава се одвијала од 8,00 до 16,00 часова, с тим што је 

дежурство трајало до 16,45. За ученике одељења 3/1 и 3/2  у сарадњи са Градским 

секретаријатом за образовање и дечју заштиту, у току школске 2017/2018. године, био 

је организован продужени боравак, тако што се настава одвијала у преподневној смени, 

а рад у продуженом боравку је био организован од 11:30-17:30 часова. 

Настава и други облици образовно-васпитног рада у школи,  реализовани су по 

Правилнику о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 

2017/2018. годину. У току школске 2017/2018. године ученици су имали пролећни и 

летњи распуст. 

Предметни наставници су примали родитеље ученика у индивидуалним 

терминима (за време пауза које су предвиђене распоредом часова), а једном средом, 

односно четвртком, од 16,00, односно 17,00 часова. Распоред одржавања Отворених 

врата прецизиран је у Годишњем плану рада школе. Био је истакнут на огласној табли у 

холу и на сајту школе.  

Учитељи су примали родитеље у индивидуалним терминима, о чему су 

родитељи благовремено обавештени на родитељским састанцима. У млађим разредима 

радило је 17 учитеља, два наставника енглеског језика и наставник верске наставе. 

У старијим разредима предавало је 27 наставника. У овој школској години 

дванаест наставника је радило у две школе. 
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ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМСКИХ ЗАДАТАКА 

Извештај о успеху, дисциплини, изостанцима 

 

На крају школске 2017/18.  године, нашу школу похађа   669 ученика, 332 дечака 

и 337 девојчица. У млађим разредима је 335  ученика, а у старијим  334 ученика. 

 

 Ученици првог разреда (71 ученика ) су се успешно адаптирали на школу, а 

њихова постигнућа се оцењују описним оценама.  

 

Средња оцена  код млађих разреда од II -IV  разреда је 4,87, код старијих од V-

VIII разреда је 4,44, а на нивоу школе је 4,56 (на крају предходне школске године, 

оцена је била 4,53). 

 

Одличан успех постигло је  443 ученика - 74% ученика који се бројчано оцењују. 

На крају предходне школске године је било 73,6 % одличних ученика. Са врлодобрим 

успехом је 133 ученика (22 %). Са добрим  успехом је  19 ученика (3,1%). Један ученик 

аима довољан успех. 

 

 Владање ученика:  638 ученика има примерно владање, 24 ученика има 

врлодобро владање , 4 ученика имају добро владање и 3 ученика имају задовољавајуће 

владање. У истом периоду предходне школске године било је  18 ученика са 

врлодобрим, 10 ученика са добрим и 2  ученик са задовољавајућим владањем. 

 

Изостанци ученика: На крају школске године: 47075 изостанака, 46168 

оправдана изостанка и 907 неоправданих  изостанака.  

 
Табела 4: Подаци о успеху, дисциплини и изостанцима у последње четири школске године: 

 

школска 

година 

средња 

оцена 

број 

оправданих/

неоправдани

х изостанака 

укупан број 

изостанака 

број 

изречених 

васпитних и 

васпитно-

дисци.мера 

број 

освојених 

места на 

такмичењима О
д

л
и

ч
н

и
 

у
ч

ен
и

ц
и

 -
%

 

В
р

л
о

д
о

б
р

и
 

у
ч

ен
и

ц
и

 -
%

 

Д
о

б
р

и
  

у
ч

ен
и

ц
и

 -
%

 

Д
о

в
о

љ
н

и
 

у
ч

ен
и

ц
и

 %
 

2017/18. 4,56 46168 /907 47075 31 132 74% 22% 
3,1

% 

0,1

4 

2016/17. 4,53 56612/818 57430 30 157 73,6 21,8 3,8 0,3 

2015/16. 4,55 45698/1597 47295 26 119 72,2 23,2 
4,1

3 
0 

2014/15. 4,6 41662/1416 43078 27 97 77,4 
20,0

9 
2,2 0 

Предлог мера за побољшање успеха и дисциплине ученика: 

- Рад на мотивацији ученика – кроз различите методе и облике рада, разноврсност 

наставних средстава, учила и извора знања, примену знања у пракси, повезивање 

знања са свакодневним животом... 

- Континуирано праћење (од стране одељењских старешина) редовности 

похађања допунске и додатне наставе и обавештавање родитеља по потреби. 

- Диференцијација и индивидуализација наставе која прати напредовање према 

индивидуалном темпу појединца.  
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- Примена знања са семинара који су одржани. 

- Унапређење рада са даровитим ученицима (у складу Развојним планом школе). 

Извештај о реализацији наставног плана и програма 

Наставни план и програм је реализован 100 % у млађим разредима и 98% у 

старијим разредима. За наставнике који су били на боловању обезбеђивана је стручна 

замена или су часове држали остали наставници и стручни сарадници. Часови допунске 

и додатне наставе су такође реализовани према предвиђеном фонду. Детаљан приказ 

броја реализованих часова, као и број ученика који су похађали часове допунске и 

додатне наставе (по разредима и наставним предметима) дат је у прилогу Извештаја. 

Анализом педагошке документације можемо закључити да се часови додатне и 

допунске наставе редовно реализују и да се ученици упућују на похађање истих. 

Извештај о резултатима ученика на такмичењима 

И ове школске године ученици настављају са традицијом успеха и одличих 

постигнућа на такмичењима. Уз пуну подршку наставника и родитеља, уз велики труд 

и залагање, постигли су резултате на које смо сви поносни. 

У школској 2017/18. године ученици наше школе су освoјили: 

- 101 награду на општинским такмичењима, од чега 32 у спортским 

(појединачнима) дисциплинама; 

- 12 награда на окружним (градским) такмичењима; 

- 18 награда на општинским такмичењима и једни награду на градском такмичењу 

у колективним спортовима. 

Резултати ученика осмог разреда на Завршном испиту 

Завршни испит у 2017/18. години протекао је у складу са инструкцијама 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Школске управе града 

Београда. Завршном испиту приступили су сви ученици 8. разреда, укупно 74 ученика. 

Попуњавању листе жеља приступило је 58 ученика. Приватне школе уписало је 16 

ученика. У првом уписном кругу средњу школу је уписало 74 ученика. 

 
Табела 5: Просечан број бодова на Завршном испиту: 

Одељење 
Српски 

језик 
Математика Комбиновани Просек 

8/1 14,6 13,9 15,8 14,7 

8/2 12,12 10,6 14,4 12,5 

8/3 13,8 11,35 15,17 13,44 

Просек 13,5 12 15,12 13,54 

 

Табела 6:Просечан број бодова на Завршном испиту, помножен корективним коефицијентом: 

Одељење 
Српски 

језик 
Математика Комбиновани Просек 

8/1 9,54 9,07 11,07 9,91 

8/2 7,88 6,94 10,08 8,30 

8/3 8,97 7,38 10,62 8,99 

Просек 8,8 7,8 10,59 9,06 
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Табела 7: приказ броја уписаних ученика по реализованој жељи 

Редни број 

уписане 

жеље 

Број ученика % 

1. 24 41,38 

2. 13 22,41 

3. 3 5,17 

4. 9 15,52 

5. 3 5,17 

7. 2 3,45 

11. 1 1,72 

13. 1 1,72 

18. 1 1,72 

19. 1 1,72 

 
У предходној школској години, прву жељену школу је уписало је 34 ученика 

(49,27%), другу 15 (21,74%), трећу 5 ученика (7,25%) 8. разреда. Ове године прву 

жељену школу је уписало 24 ученика или 41,38% популације ученика 8. разреда, 

другу жељену школу 13 ученика (22,41%) и трећу жељену школу 3 ученика 

(5,17%). 

Највише ученика је уписало Четврту гимназију – 9 ученика, затим Дванаесту 

београдску  гимназију – 6 ученика; Трећу београдску гимназију – 5 ученика; 

Четрнаесту београдску гимназију – 3 ученика; Гимназију „Свети Сава“ – 2 ученика; 

Гимназију “Патријарх Павле“ – 2 ученика; Спортску гимназију – 2; Електротехничка 

школа Никола Тесла – 2 ученика; Графичка школа – 2 ученика; Другу економску школу 

– 2 ученика итд. Највећи број ученика 37 (63,79 %) је уписао гимназије (прошле 

године 65,28 %), а 21 ученика (36,21%) су уписала средње стручне школе (прошле 

године 34,78%). 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНИХ И САВЕТОДАВНИХ 

ОРГАНА ШКОЛЕ 

Извештај о раду Школског одбора 

 

 Српски 

језик 
Математика Комбиновани Просек 

2014/2015. 14,85 13,58 14,88 14,43 

2015/2016. 14,22 11,29 12,58 12,69 

2016/2017. 15,07 14,22 11,91 13,73 

2017/2018. 13,5 12 15,12 13,5 
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ПРЕДСЕДНИК 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
Биљана Богићевић Миликић 

ЗАМЕНИК 

ПРЕДСЕДНИКА  
Мануела Ивановић 

БРОЈ ЧЛАНОВА 9 

ИМЕНА ЧЛАНОВА 

Златка Нинковић Буквић, Ивана Младеновић, Ана Кукољац-

представници локалне самоуправе; Ивана Пејић, Тања 

Гњидић, Нада Видаковић - чланови из реда наставног 

особља; Мануела Ивановић, Биљана Богићевић Миликић, Раде 

Ракочевић - представници родитеља 

БРОЈ ОДРЖАНИХ 

САСТАНАКА 
11 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

У току свог рада Одбор је разматрао и усвојио следеће  

извештаје: 

- O успеху и дисциплини ученика у 2017/2018. Години; 

- Годишњи о  раду Школе за  школску 2017/2018. 

Годину; 

- Годишњи о раду директора за школску 

2017/2018.годину; 

- О реализацији наставног плана и програма, успеху и 

дисциплини ученика на крају првог класификационог 

периода школске 2017/2018.године; 

- О случајевима насилног понашања ученика у првом 

класификационом периоду школске 2017/2018. Године; 

- Пописне комисије о извршеном попису нефинансијске 

имовине у сталним средствима, финансијске имовине, 

новчаних средстава, потраживања и обавеза на дан 

31.12.2017. године; 

- Финансијски извештај за 2017. Годину; 

- О успеху и дисциплини ученика на крају првог 

полугодишта школске 2017/2018. Године; 

- Полугодишњи извештај о раду Школе за школску 

2017/2018. Годину; 

- Полугодишњи извештај о раду директора за школску 

2017/2018. Годину; 

- Извештај о успеху и дисциплини ученика на крају 

трећег класификационог периода у школској 2017/2018. 

Години. 

Донео је следеће одлуке: 

- О издавању слободног школског простора за школску 

2017/2018. годину, цени и временском периоду 

издавања; 
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- О давању овлашћења директору школе за закључивање 

предуговора о издавању  слободног  школског простора 

за школску 2017/2018. годину; 

- О предлогу измене Финансијског плана за 2017. годину; 

- О објављивању јавног позива за давање у закуп 

слободног школског простора за школску 2017/2018. 

годину, 

- О спровођењу пописа. 

- О расписивању   конкурса  за избор директора ОШ 

„Војвода Радомир Путник“ у Београду 

- О одобравању  молбе групе рекреативаца за престанак  

закупа фискултурне сале закључно са 30.04.2018. год. 

- Да је оквирни датум објављивања позива за подношење 

понуда за Јавну набавку извођење екскурзија, наставе у 

природи и излета  јул 2018. год. а закључење оквирног 

споразума септембар 2018.год . 

- Да се јавни позив за прикупљање понуда за давање у 

закуп слободног школског простора објави до 

15.07.2018. године и буде отворен до 25.08.2018. и  

одредио цене  за наредну школску годину  

- О одобравању  молбе „TSV BRAVE“  за престанак 

закупа фискултурне сале закључно са 31.05.2018. год. 

- О одобравању  молбе кошаркашког кампа „YUBAC“ за 

престанак закупа фискултурне сале закључно са 

31.05.2018. год. 

 

Донео је: 

- Развојни план за период 2017-2022. година, 

- Годишњи план рада школе за школску 2017/2018. 

годину, 

- План стручног усавршавања наставника и стручних 

сарадника за школску  2017/2018. годину,  

- План јавних набавки за 2017. годину,  

- Финансијски план за 2018. годину, 

- Статут ОШ „Војвода Радомир Путник“,Правилник о 

понашању ученика, запослених и родитеља у ОШ 

„Војвода Радомир Путник“, 

- Правилник о васпитним, васпитно-дисциплинским 

мерама, правној заштити и материјалној одговорности 

ученика у ОШ „Војвода Радомир Путник“, 

- Правилник о дисциплинској и материјалној 

одговорности запослених у ОШ „Војвода Радомир 

Путник“, 

- Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију у 

ОШ „Војвода   Радомир Путник“, 

- План јавних набавки у за 2018. годину, 

- Решење о одбијању жалбе на решење о изрицању 

васпитно- дисциплинске мере против ученика М.М, као 

неосноване, 

- Решење о коришћењу годишњег одмора директора 
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школе у трајању од три радна дана у периоду од 14.05 – 

16.05.2018. године, 

- Решење о коришћењу годишњег одмора директора 

школе у трајању од 32 радна дана, с тим да први део 

истог користи у периоду од 18.07. – 17.08.2018. год. а 

преостали део годишњег одмора, у трајању од  9 радних 

дана, користи у складу са накнадним решењем 

Школског одбора, 

- Школски одбор је дао сагласност директору школе за 

доношење Правилника о организацији рада и 

систематизацији послова у Школи 

- Школски одбор је именовао комисију за избор 

директора 

- Изменио Решење о формирању комисије за избор 

директора школе дел. бр. 01-516/6 од 19.04.2018. год. у 

делу који се односи на састав комисије, тако што се 

уместо Биљане Богићевић Миликић, за председника 

комисије именује Милош Недељковић, секретар школе. 

- Школски одбор дао је предлог министру просвете за 

избор директора ОШ „Војвода Радомир Путник“ у 

Београду 

- Школски одбор је усвојио анексе школског програма за 

1.и 5. Разред и Годишњег плана рада школе за школску 

2017/2018. годину у делу који се односи на реализацију 

наставе у природи 1. и 2. Разреда и екскурзије ученика 

8.разреда. 

- Разматрао је записнике о редовном и ванредном 

инспекцијском надзору над радом ОШ „Војвода 

Радомир Путник“.  

Школски одбор је донео и закључке: 

- Ученици који су ослобођени наставе физичког и 

здравственог васпитања убудуће ће седети у сали, а 

свлачионице ће се у том периоду закључавати. 

- Разматрање Захтева за поништавање покретања и 

изрицања васпитно дисциплинске мере против ученика 

М.М. је ван надлежности Одбора. 

НЕРЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ-

РАЗЛОГ 

/ 

ПРЕДЛОЗИ ЗА ДАЉИ 

РАД 

Чланови Школског одбора дали су  предлоге: 

1. Ана Кукољац – понудила је сарадњу и укључивање 

ученика и запослених школе у многобројне садржаје 

Дечјег културног центра Мајдан; 

2. Раде Ракочевић – дао предлог да Школа покрене 

пројекат израде Алумније, како би се развила мрежа 

донатора; 

3. 3. Покретање  иницијативе „братимљења“ наше школе 

са неком другом, уз помоћ општине. 
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Извештај о раду Савета родитеља 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

РОДИТЕЉА 
Гордана Петровић 

ЗАМЕНИК 

ПРЕДСЕДНИКА 
Даворин Миклуц 

БРОЈ ЧЛАНОВА 26 

БРОЈ ОДРЖАНИХ 

САСТАНАКА 
5 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

- Разматрани су Извештај о раду школе и  

Годишњи план  рада школе. 

- Постигнут је договор о распореду Отворених 

врата за родитеље. 

- Размотрани су Извештај о успеху, дисциплини 

изостанцима ученика на класификационим 

периодима. 

- Изабрани су представници  родитеља у Тиму за 

заштиту ученика од насиља и у Тиму за 

самовредновање рада школе. 

- Упућен је захтев школи да ученици носе кући 

писмене провере знања родитељима на увид. 

- Одлуку да се за осигурање ученика у школској 

2017/18. години одабере понуда осигуравајуће 

куће „Сава“, у износу од 250 динара по 

ученику. 

- Размотрени су извештаји Тима за заштиту 

ученика од насиља 

- Размотрен је извештај о резултатима 

Новогодишњег базара 

- Размотрен је Анекс школском програму везано 

за промену термина извођења наставе у 

природи у првом и другом разреду.  

- Изабрана су три представника Савета за члана 

Школског одбора. 

- Изабрана је комисија за посматрање тока 

Завршног испита. 

- Дата сагласност за извођење ђачких путовања 

за школску 2018/19. годину. 

 

Извештај о раду Ученичког парламента 

КООРДИНАТОРИ РАДА 

ПАРЛАМЕНТА 
Ана Марић и Марија Томашевић 

БРОЈ ЧЛАНОВА 12 

ИМЕНА ЧЛАНОВА Филип Митровић, Јован Шукало,Матеа Стошић, 

Петар Адамов, Вук Миливојевић, Мила Рајковић,  

 Аљоша Вукосављевић, Лена Стојановић,   Матија 

Зеловић, Елена Пајовић, Стеван Јањић, Тара 

Стјепановић, Нина Ђорђевић и Милош Живановић 
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БРОЈ ОДРЖАНИХ 

САСТАНАКА 
 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

- Изабран председник (Аљоша Вукосављевић) 

и заменик председника (Матија Зеловић), као 

и представници парламента за присутво на 

сеницама ШО. 

- Разматрали безбедност и насилно понашање 

међу ученицима. 

- Договорили се о учешћеу у хуманитарној 

акцији хуманитарној акцијама Један 

пакетић-много љубави. 

- Реализована је вршњачка едукација ученика 

петог разреда на тему електронског насиља. 

- Направљен је договор о начину спровођења 

активности за професионалну оријентацију, 

за ученике осмог разреда. 

- Чланови су разматрали рад секције, додатне и 

допунске наставе. 

- Разматрани су резултати анкете о 

професионалним намерама ученика осмог 

разреда.  

- Покренули иницијативу дежурства ученика. 

- Дали предлоге за побољшање рада на 

часовима одељењског старешине. 

 

НЕРЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ-РАЗЛОГ 

Покренута иницијатива ученика за дежурство није 

реализована јер већина ученика предложених за 

дежурство није донела сагласност родитеља.  

ПРЕДЛОЗИ ЗА ДАЉИ РАД  

СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ 

Извештај о раду Наставничког већа 

У току школске године одржано је 15 седница Наставничког већа. 

Време 

реализаци

је 

Реализовани програмски садржаји 
Ноцилац 

активности 

септембар 

Размотрен Извештај о раду школе за школску 

2016/17. годину. 

Размотрен Извештај о раду директора за школску 

2016/17. годину. 

Размотрен годишњи план рада школе за школску 

2017/18. годину. 

Размотрен Анекс школском програму. 

Усвојен је распореда часова. 

Договор о распореду Отворених врата. 

Директор, НВ 

новембар Извршена процена укључености ученика за 
Руководиоци 
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допунску, додатну наставу и секције 

Анализирани резултати иницијалног тестирања 

Анализиран успех и дисциплина ученика на крају 

првог тромесечја 

Приказ истраживања адаптације ученика петог 

разреда на предметну наставу 

стручних већа 

ПП служба 

 

Педагог 

јануар 

Анализиран Извештај о реализацији наставног плана 

и програма, успеху, дисциплини и изостанцима на 

крају првог полугодишта 

Размотрен захтев Савета родитеља везано за увид 

родитеља у писмене провере знања и постигнут 

јединствен договор о истом 

ПП служба 

Директор, НВ 

фебруар 

Разматрани Полугодишњи извештај о раду 

директора и о раду школе, 

Разматрање извештаја са излета ученика петог 

разреда. 

НВ 

март 

Расправа о нацрту Статута ОШ „Војвода Радомир 

Путник“ и Правилника о васпитним и васпитно-

дисциплинским мерама, правној заштити и 

материјалној одговорности ученика. 

Директор, НВ  

 

април 

Предлагање и избор три представника из реда 

запослених у школи за чланове Школског одбора за 

мандатни период од четири године 

Приказ истарживања – Професионалне намере 

ученика 8. разреда 

Координатор 

пројекта 

 

Психолог  

мај Избор уџбеника за први и пети разред Одељењска већа  

јун 

Анилизиран Извештај о успеху, изостанцима и 

дисциплини ученика 8. Разреда, 

Избор ученика генерације 

Анализиран Извештај о реализацији наставног плана 

и програма, успеху, дисциплини и изостанцима на 

крају школске 2017/18. године  

Разматрано учешће и резултати ученика са 

такмичења 

Размотрени извештаји са ђачких путовања 

Дат предлог дестинација за извођње излета, 

екскурзија и наставе у природи 

педагог 

НВ 

ПП служба 

јул 
Распоређена задужења за школску 2017/18. годину 

Подела предмета и одељења на наставнике,  
Директор 

август 

Подела одељења и одељењских  старешинстава 

Анализа резултата Завршног испита и уписа ученика 

у средње школе 

Договор о пријему првака 

Усвајање распореда часова 

Директор 

Педагог 

Веће учитеља 

НВ 
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Извештај о раду Педагошког колегијума 

 

РУКОВОДИЛАЦ 

КОЛЕГИЈУМА 
Радослава Мраовић 

БРОЈ ЧЛАНОВА 6 

ИМЕНА ЧЛАНОВА 

 

Радослава Мраовић, Ана Марић, Марија Томашевић,  

Зоран Томљеновић, Радоје Бјелаковић, Драгана 

Бобић и Сенка Тахировић 

БРОЈ ОДРЖАНИХ 

САСТАНАКА 
5 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

- Дат предлог стручног усавршавања за 

школску 2017/2018. годину. 

- Размотрени извештаји о резултатима 

иницијалног тестирања, као и успеху ученика 

према остварености стандарда. 

- Усвoјени Индивидуални образовни планови, 

предложени од стране стручног Тима за 

инклузивно образовање – на почетку првог и 

другог полугодишта. 

- Постигнут договор о примени знања са 

семинара о тематској настави. 

- Анализиран успех на крају класификационих 

периода и дат предлог мера за побољшање. 

- Разматрана је примена Правилника о 

стручном усавршавању унутар школе. 

- Извршена анализа успеха, дисциплине и 

изостанака ученика. 

- Разматрано реализовање развојног плана 

школе. Чланови Педагошког колегијума су 

дали предлоге за успешнију и ефикаснију 

реализацију акционог плана Развојног 

планирања за текућу школску годину. 

- Извршена анализа и дати предлози за 

побољшање рада секција, допунске и додатне 

наставе и ваннаставних активности у школи. 

- Разматран Извештај о стручном усвршавања 

у току школске 2017/18. године  

- Дат предлог стручног усавршавања за 

школску 2018/19. годину. 

НЕРЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ-РАЗЛОГ 
/ 

ПРЕДЛОЗИ ЗА ДАЉИ РАД 

Све одлуке и договоре који се постигну на 

колегијуму председници већа у обавези су да 

презентују на састанцима стручних већа. 
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Извештај о раду стручног већа наставника природних наука 

 

РУКОВОДИЛАЦ ВЕЋА Радоје Бјелаковић 

БРОЈ ЧЛАНОВА 14 

ИМЕНА ЧЛАНОВА 

 

Радоје Бјелаковић, Драгана Комарица, Татјана 

Малиџа, Јелена Љевар Шипрага, Ана Босанац, Јаворка 

Јаковљевић, Нада Видаковић, Александар Павловић, 

Дејана Гржетић, Милеса Благојевић, Дарија Страњина, 

Милош Мајсторовић, Марија Стаменковић и Марко 

Ивановић. 

БРОЈ ОДРЖАНИХ 

САСТАНАКА 

8(08.09.2017, 30.10.2017, 27.11.2017, 18.01.2018, 

28.03.2018, 30.04.2018, 30.05.2018, 26.06.2018.) 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

 

- Стручно усавршавање, предлози и договор; 

- Распоред писмених задатака, контролних вежби 

и иницијалних тестова; 

- Распоред допунске, додатне наставе и секција; 

- Договор о уједначавању критеријума; 

- Планирање посете часовима ученика 4.разреда; 

- Угледни час 7. разред 13.10.2017. наставна 

јединица Примена Питагорине теореме на 

једнакостранични троугао-Радоје Бјелаковић; 

- Посета сајму књига; 

- Анализа примене образовних стандарда; 

- Корелација наставних садржаја; 

- Угледни час из математике 8. разред 

15.11.2017. наставна јединица Призма, појам, 

врсте и елементи-Татјана Малиџа; 

- Тематска настава: Енергетика у грађевинарству, 

актив ТИО, физика и биологија; 

- Стручно усавршавање наставника; 

- Припреме за школска такмичења; 

- Анализа рада допунске и додатне наставе; 

- Резултати са општинских такмичења и анализа 

постигнућа ученика; 

- Анализа рада секција; 

- Посета јавном акваријуму; 

- Угледни час из географије 7. разред 25.04.2018. 

наставна јединица: Бразил - Јаворка 

Јаковљевић; 

- Посета Музеју Никола Тесла; 

- Реализација са окружних такмичења; 

- Угледни час из математике 5. разред 

25.05.2018. наставна јединица: Аритметичка 

средина - Драгана Комарица; 

- Уређење школског простора и дворишта - 

Јаворка Јаковљевић; 

- Организација Архимедесовог турнира 

12.05.2018.; 

- Стручна тема: Значај протеина у развоју 
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школске популације - Јелена Шипрага Љевар; 

- Извјештај о учешћу ученика на такмичењима; 

- Анализа рада секција; 

- Анализа угледних часова; 

- Анализа опремљености кабинета, употребе 

наставних средстава и предлог набавке нових 

средстава; 

- Анализа резултата завршног испита. 

НЕРЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ-РАЗЛОГ 

- Посета Фестивалу науке није реализована због 

незаинтересованости ученика 

- Предлог поделе задужења за нову школску 

годину урадиће се у августу 2018. 

ПОСТИГНУТИ 

РЕЗУЛТАТИ - ДОГОВОРИ 

Сви договори који су по плану и програму су 

реализовани. 

ПРЕДЛОЗИ ЗА ДАЉИ РАД 
Даљи рад одвијаће се по програму рада Струћног већа 

наставника природних наука за 2018/19.годину 

 

Извештај о раду Стручног већа наставника друштвених наука 

 

РУКОВОДИЛАЦ 

ВЕЋА/ТИМА/АКТИВА 

Драгана Бобић, наставник српског језика 

БРОЈ ЧЛАНОВА 10 

ИМЕНА ЧЛАНОВА 

 

Мија Пајантић, Тања Гњидић, Душица, Ана 

Петровић, Марина Здравковић, Ивана Гарабиновић, 

Маја Дробњак Басалић, Лазар Ристић, Надежда 

Џогаз и Драгана Бобић 

БРОЈ ОДРЖАНИХ 

САСТАНАКА 

5 (27.9.2017, 30.11.2017, 25.12.2017, 27.04.2018, 

26.06.2018.) 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

- распоред писмених задатака, контролних вежби и 

иницијалних тестова 

- рапоред допунске и додатне наставе и секција 

- анализа резултата иницијалних тестирања 

- припрема обележавања Школске славе 

- корелација наставних садржаја  

- уједначавање критеријума оцењивања и 

могућности индивидуализације наставе (педагог) 

- припреме за школска такмичења 

- стручна усавршавања наставника 

- припрема за општинска такмичења 

- јавни час у оквиру ,,Франкофоније'' 

- анализа рада допунске, додатне наставе и секција 

угледани час-српски језик  

- анализа постигнућа на такмичењима  

- презентовање резултата међународног 

истраживања 

- примена образовних стандарда 

- извештај о раду већа 
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НЕРЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ-РАЗЛОГ 

- угледни час веронауке: црквенословенски језик 

- анализа стручног усавршавања 

ПОСТИГНУТИ 

РЕЗУЛТАТИ - ДОГОВОРИ 

Сви садржаји из плана Актива су реализовани, осим 

угледног часа веронауке. Остварени су добри 

резултати на такмичењима општинског и окручног 

нивоа.  

ПРЕДЛОЗИ ЗА ДАЉИ РАД 
Даљи рад ће се одвијати по плану рада Стручног 

већа за школску 2018/19. годину. 

 

Извештај о раду Стручног већа наставника разредне наставе 

РУКОВОДИЛАЦ 

ВЕЋА/ТИМА/АКТИВА 
Сенка Тахировић 

БРОЈ ЧЛАНОВА 17 

ИМЕНА ЧЛАНОВА Сви наставници разредне наставе 

БРОЈ ОДРЖАНИХ 

САСТАНАКА 
7 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

- Направљен је списак потребних наставних 

средстава и стручне литературе као и распоред 

угледних часова; 

- Усвојен је распоред часова, распоред 

дежурстава учитеља пре наставе и за време 

великог одмора, у дворишту школе и у холу на 

другом спрату и распоред поподневног 

дежурства до 17 часова, пошто се показала 

потреба за истим. Организован је и јутарњи 

пријем ученика од 7 часова по утврђеном 

распореду. Усвојен је распоред коришћења 

фискултурне сале; 

- Реализована је тзв. „Учионица под ведрим 

небом – Београдска разгледница“ за ученике 

првог, другог, трећег и четвртог разреда 

предвиђена Годишњим планом рада школе;  

- Сваки члан стручног већа је педагогу школе 

доставио свој План стручног усавршавања за 

школску 2017/2018. годину. 

- У оквиру обележавања Дечје недеље сви 

ученици 1. разреда су учлањени у градску 

библиотеку Исидора Секулић, огранак Вељко 

Петровић, добили су чланске карте, дружили се 

са библиотекаром и упознати су са значајем 

Дечје недеље и разлозима због којих се она 

обележава у читавом свету. Уређивани су 

тематски панои у учионицама, организован је 

Јесењи базар у трпезарији школе, ученици 

другог разреда дружили су се са песником 

Љубивојем Ршумовићем, у одељењу 3/3 

обележен је светски дан хране; 

- Критеријуми оцењивања уједначени су у 

оквиру одељењских већа; 
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- Анализирана је адаптираност ученика првог 

разреда на школску средину; 

- Извршена је анализа иницијалног тестирања за 

ученике од другог до четвртог разреда; 

- После сваког класификационог периода је 

извршена анализа успеха и дисциплине  

ученика; 

- Одржано је школско такмичење из математике 

за ученике трећег и четвртог разреда; 

- Ученици трећег и четвртог разреда 

учествовали су на општинском такмичењу из 

математике; 

- Одржано је школско такмичење за 

најраспеванију одељењску заједницу; 

- Ученици одељења 4/3 освојили су друго место 

на општинском такмичењу за најраспеванију 

одељењску заједницу; 

- На такмичењу Златна сирена две ученице 

млађих разреда (1/2 и 3/1) су на градском 

такмичењу освојиле прво и друго место; 

-  Одржано је школско такмичење „Песнички 

караван“; 

- Одржано је међународно математичко 

такмичење ''Кенгур без граница''; 

- Један представник четвртог разреда учествовао 

је на Архимедесовом Математичком турниру; 

- Ученици другог разреда учествовали су на 

општинском и градском такмичењу из спорта 

(мини олимпијада); 

- Ученици наше школе учествовали су на 

школском и општинском такмичењу 

''Безбедност у саобраћају'' и однели велики број 

индивидуалних и једну екипну награду; 

- Организован је крос за ученике млађих 

разреда; 

- Ученици млађих разреда припремили су свој 

наступ на приредби за школску славу; 

- Током године ученици су учествовали у 

бројним ликовним и литерарним конкурсима; 

- У току новогодишњих празника  организована 

је хуманитарна акција „Један пакетић - много 

љубави“ за децу  оболелу од церебралне 

парализе, децу без родитељског старања у 

Звечанској (прикупљен је велики број пакетића 

са одећом, играчкама, прибором за личну 

хигијену...); 

- Организован је Новогодишњи базар од кога је 

половина прихода издвојена за хуманитарну 

помоћ ученицима наше школе без родитељског 

старања;  
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- Припадници МУП - а одржали су предавање о 

саобраћају ученицима другог разреда; 

- Ученици другог разреда посетили су 

Етнографски музеј и учествовали у 

едукативној радионици "Некад и сад"; 

- Ученици одељења 2/2 посетили су Сајам књига 

и Народну скупштину; 

- Реализовани су једнодневни излети, настава у 

природи, полудневни излети, посете 

позориштима и биоскопу; 

- Извршена је размена искустава са семинара; 

- Одржани угледни часови: 

Ивана Пејић, први разред, Ликовна култура 

Сенка Тахировић, други разред, Свет око нас 

- Стручне теме: 

Педагог и психолог, Приказ истраживања 

брзине и технике читања код ученика другог 

разреда 

-  Испланиране су дестинације за наставу у 

природи за наредну школску годину. 

НЕРЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ-РАЗЛОГ 

- Нису реализовани сви планирани угледни 

часови и стручне теме (планирано 8 угледних 

часова / реализована 2, планиране 2 стручне 

теме / реализована 1). 

- Настава у природи није реализована за 

ученике одељења 4/1 због малог броја 

заинтересованих ученика. 

- Једнодневни излет није реализован за ученике 

трећег разреда због малог броја 

заинтересованих ученика. 

ПОСТИГНУТИ 

РЕЗУЛТАТИ - ДОГОВОРИ 

- Анализом и дискусијом рада наставника 

разредне наставе донет је закључак да су све 

реализоване активности веома успешно 

остварене. Реализоване су и бројне активности 

које нису биле планиране што указује на то да 

су ученици млађих разреда уз координацију 

својих учитеља били веома мотивисани за 

различите активности. Постигнути су и веома 

добри резултати.  

- Сарадња међу наставницима била је коректна. 

- Анализирани су резултати ученика на 

одржаним такмичењима. Договорено је да 

треба наставити појачан рад са ученицима 

који спорије напредују. Појачан рад 

реализоваће се кроз часове допунске наставе. 

Са даровитим ученицима ради се на часовима 

додатне наставе (у четвртом разреду), кроз 

слободне активности и на сваком часу када за 

то постоји могућност. 

- Треба наставити са индивидуализацијом 
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наставе. 

ПРЕДЛОЗИ ЗА ДАЉИ РАД 

- На последњем састанку, одржаном 22. јуна 

2018. године, изнети су предлози за даљи рад.  

- Предлози за измене Годишњег плана рада 

школе предати су педагогу и директору 

школе. 

 

Извештај рада стручног већа наставника уметности и физичког васпитања 

РУКОВОДИЛАЦ 

ВЕЋА/ТИМА/АКТИВА 
Зоран Томљеновић  

БРОЈ ЧЛАНОВА 5 

ИМЕНА ЧЛАНОВА 
Лепа Петковић, Светлана Секуловић, 

БиљанаМандинић, Мома Ћургуз, Зоран Томљеновић 

БРОЈ ОДРЖАНИХ 

САСТАНАКА 
5 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

 

- Одржана су унутар одељенска такмичења у 

малом фудбалу за ученике од 5. до 8. разреда 

и одбојци за девојчице од 5. до 8. разред. 

- У периоду од 26.09.2017. до 03.10.2017. 

реализована је “Недеља спорта“,  кроз 

међуодељенска такмичења у одбојци за 

девојчице од 5. до 8. разреда и  у малом 

фудбалу за ученике од 5. до 8. разреда. 

- Учешће на општинском такмичењу у 

рукомету (05.10.-12.10.2017.) за ученике у 

две категорије 5-6. pазред (2.место)                                                                                                                                                     

7-8. разред (1.место), 13.10.2017. , учешће на 

градском такмичењу, као и за ученице 5-6. 

разредa (3. место) и 7-8. разредa (4. место). 

- Учешће на општинском такмичењу у одбојци 

(26.10.-27.10.2017.) за ученике у две 

категорије: 5-6. разред  (1.место), 7-8. разред 

(4.место), ученице 5-6. разред ( 1. место) и 

учешће на градском такмичењу, 7-8. разред 

(4. место). 

- 12.12.2017. (5-6. разред ) учешће на градском 

такмичењу у одбојци, дечаци, а девојчице 5-6. 

разред 14.12.2017. 

- Учешће на општинском такмичењу у 

кошарци (25.12.-26.12.2017.) за ученике у две 

категорије: 

- 5-6.разред (4.место) 

- 7-8. разред (2.место) 

Ученице  

- 5-6. разред (3.место) 

- 7-8. разред ( 2.место ) 

- Анализа успеха и дисциплине за 

1.класификацију је показала да нема ученика 

који нису у могућности да савладају 
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предвиђени план и програм. 

- Угледни час из музичке културе. 

- Угледни час из ликовне културе. 

- Прослава поводом школске славе Свети Сава 

где су учествовали хор и драмска секција а 

постављена је и изложба ликовних радова 

ученика тим поводом. 

- 01.03.2018.-  учествовали смо на општинском 

такмичењу у малом  фудбалу 5-6 разpед 

ученици и ученице  

- 02.03.2018. учествовали смо на општинском 

такмичењу у малом  фудбалу 7-8. разред 

ученице и ученици 

- 21.03, 23.03. учествовали смо на градском 

такмичењу  (7-8) разред , девојчице, где смо 

се пласирали у финале   

- 11.04., 16.04.- одржало се финале градског 

такмичења на Ади Циганлији у малом  

фудбалу 7-8. разред, девојчице, где су се  

пласирале  на међуокружно такмичење  

- 26.04. девојчице (7-8 разред) су учествовале 

на  међуокружном такмичењу. 

- 18.04.- учествовали смо на  општинском 

такмичењу  у  атлетици за девојчице и дечаке 

у обе категорије  

- 24.04. учествовали на градском такмичењу у 

атлетици 

- У другој недељи је реализована Спортска 

недеља, на којој је учествовао велики број 

деце од петог до осмог разреда. Резултати са 

ових такмичења се налазе у табели која је код 

педагога школе. 

- Музичка култура 

- Општинско такмичење „ Најраспеванија 

одељенска заједница“ IV/3 освојило 2.место. 

- Општинско такмичење Златна сирена: 

- Олга Зарић III/ 1 жанр дечја забавна песма – 

2.место 

- Маша Секуловић VII /1 жанр дечја забавна 

песма –(2.место), интрументална пратња 

- Ана Секуловски I/2 жанр дечја забавна песма 

(1.место)  

- Катарина Зарић VII/ 1, инструментална 

пратња – 1. место  

- Катарина Зарић и Наталија Варда жанр 

популарна забавна, дует (3.место) 

- Градско такмичење Златна сирена: Ана 

Секуловск I/2- 1. Место 

- Прослава Дана школе је реализована 

маскенбалом ученика млађих и старијих             
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разреда као и музичким програмом, вокалног 

извођења, плеса и рецитала. 

- Завршни концерт у Дечјем културном центру, 

где наступају Ана Секуловски и     

Катарина Зарић. Катарина Зарић VII/1 

(1.место), инструментална пратња. 

- Анализа рада музичке културе и договор за 

наредну годину 

- Општинско такмичење из дечје карикатуре 

''Мали Пјер'' 

- Прослава дана школе 

- Крос РТС'- а 

- Стручна тема из ликовне културе –

Томљеновић Зоран 

- Угледни час ликовне културе – Томљеновић 

Зоран  

НЕРЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ-РАЗЛОГ 
- / 

ПОСТИГНУТИ 

РЕЗУЛТАТИ - ДОГОВОРИ 

- Пласман одељења у малом фудбалу 

- 1.Место: 5/1, 6/1, 7/4, 8/2 

- 2.Место: 5/3, 6/2, 7/1, 8/1 

- 3.Место: 5/2, 6/3, 7/2, 8/3 

- 4.Место: 8/3 

- На ликовном конкурсу ''Свемир очима деце'' 

2. место је освојила Катарина Зарић 7/1, а 

Самуел Ривас 6/1 је добио похвалу а такође је 

похваљена и наша школа због изузетног 

одзива. 

ПРЕДЛОЗИ ЗА ДАЉИ РАД 

- Даљи рад биће усклађен са предвиђеним 

планом и програмом  за школску 2018/19. 

Годину 

 

Извештај о раду школске библиотеке  и библиотекара 

Реализоване активности 
Време 

реализације 

Планирање и програмирање 

- Планирање и програмирање рада са ученицима у школској 

библиотеци; 

- Планирање и набавка библиотечке грађе потребне за 

реализацију наставе и образовно-наставног рада; 

- Набавка литературе и периодичне публикације за ученике, 

наставнике и стручне сараднике; 

- Планирање рада библиотечке секције; 

- Израда оперативних, месечних и годишњег плана рада 

библиотеке. 

IX/2017 - 

VI/2018. 

 

Рад са ученицима 

 

- У школској библиотеци, ученици првог разреда упознали су 

IX/2017 -

VI/2018. 
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се са радом школске библиотеке и том приликом подељене су 

им чланске карте за коришћење књига; 

- У старијим разредима ученици су информисани о новим 

насловима књига и упознати су са критеријумима за одабир 

литературе; 

- Помоћ ученицима у савладавању наставног градива и 

осамостаљивању у учењу.  

 

 

Рад са наставницима 

 

- Сарадња са наставницима у припремању ученика за 

самостално коришћење разних извора информација; 

- Сарадња са наставницима у реализацији програма за 

обележавање значајних културно - историјских датума 

везаних за друштво и школу;  

- Организовање наставе у школској библиотеци у циљу 

презентације библиотечке грађе актуелним потребама 

образовања ученика. 

 

IX/2017 -

VI/2018. 

Реализоване активности 
Време 

реализације 

 

Библиотечко-информативна делатност 

 

- Сређивање, набавка и инвентарисање нових књига; 

- Преглед и отпис старе и некоришћене књижне грађе; 

- Презентација награђених ученичких радова и нових наслова 

књига у школској библиотеци. 

 

IX/2017 -

VI/2018. 

 

Рад са директором и стручним сарданицима 

 

- Сарадња са стручним већима, педагогом и директором школе 

у вези са набавком и коришћењем књижне и некњижне грађе, 

као и целокупном организацијом и планирањем рада школске 

библиотеке. 

 

IX/2017 -

VI/2018. 

 

Рад у стручним органима и тимовима 

 

- Као члан Тима за развојно планирање, учествовала сам на 

изради  Развојног плана школе;  

- Била сам ангажована и у другим стручним телима и 

активностима на промовисању школе и прикупљању 

средстава за обнову школског књижног фонда. 

 

IX/2017 -

VI/2018. 

 

Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

 

IX/2017 -

VI/2018. 
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- Вођење, ажурирање и обнављање библиотечке документације 

у складу са месечним оперативним и годишњим планом; 

- Израда плана рада, полугодишњег и годишњег извештаја о 

раду; 

- Похађање стручних семинара у организацији: Библиотеке 

града, Друштва библиотекара Србије и школе. 

 

Извештај о раду педагога 

Реализоване активности Време 

реализације 

Планирање и програмирање рада школе 

- Учествовала у изради Годишњег плана рада школе. 

- Сарађивала са наставницима при изради планова рада додатне, 

допунске наставе, часова одељењске заједнице, угледних часова. 

- Учествовала у изради ИОП-а. 

- Анкетирање, обрада и сумирање података око опредељивања 

ученика за изборне предмете. 

- Учествовала у изради Индивидуалних планова заштите/подршке 

за ученике. 

- Координација и учешће у изради планова стручног усавршавања 

запослених и у евиденцији и извештајима о стручном 

усвршавању наставника и стручних сарадника. 

IX 

 

IX 

 

 

Током године 

 

IX, VI 

 

 

IX-X 

Праћење и вредновања образовно-васпитног рада 

- Учествовала у изради полугодишњег и годишњег Извештаја о 

раду школе (писање више сегмената Извештаја, прикупљање 

података, координација, техничка обрада...). 

- Посета часова и анализа истих према стандардима квалитета 

- Припремила извештаје о остварености наставног плана и 

програма, успеха, дисциплине и изостанцима ученика на крају 

класификационих периода; Извршила упоредну анализу 

- Узела учешће у самовредновању рада школе – кључна област 

Настава и учење 

IX 

 

 

X- VI 

 

 

 

IX/2017-V/2018. 

Сарадња са наставницима 

- Обављала педагошко-инструктивни рад са наставницима 

(методе и обилци рада, специфичности ученика и рад са њима..) 

- Сарађивалау припреми и  реализацији ЧОС-а. 

- Посета и анализа посећених часова. 

- Обављала саветодавни рад везано за ученике. 

- Обрадила социометријске упитнике и упознала одељењске 

старешине са  резултатима социометријских истраживања- 

групном динамиком и статусом ученика у одељењу. 

- Прикупљала податке за школску документацију, огласну таблу 

и сајт школе (изборни предмети, резултати на такмичењима, 

термини отворених врата, секција, допунске и додатне наставе, 

наставне и ваннаставне активности, посете...). 

- Израдила распоред писмених провера знања за ученике од 5. до 

8. разреда, на основу прикупљених података. 

IX/2017- 

VI/2018. 

 

 

 

I 

 

 

IX/2017- 

VIII/2018. 

Рад са ученицима 



27 
 

- Индивидуални саветодавни рад 

- Рад са одељењским заједницама на различите теме: ненасилна 

комуникација, технике учења код ученика 5. разрeда… 

- Медијација међу ученицима, обучавање за самостално 

решавање конфликта 

- Координисала  рад чланова Ученичког парламента 

- Мотивисање ученика на учешће у хуманитарним акцијама у 

сарадњи са наставницима ликовне културе 

- Анкетирање ученика на различите теме (адаптација ученика 

петог разреда, интересовања и коришњење слободног времена 

код ученика, социометрија...) 

- Тестирање брзине и разумевања читање за ученике првог, 

другог и трећег  разреда  

 

IX/2017-

VI/2018. 

 

 

X-V 

 

 

 

 

 

II - V 

 

Сарадња са родитељима 

- Индивидуални саветодавни разговори са родитељима 

- Сарадња у оквиру реализације Планова подршке 

-  Групни састанци са родитељима  ученика који имају проблема у 

понашању, комуникацији и дружењу са вршњацима... 

- Учествовала у раду на седницама  Савета родитељ и водила 

записник на истим. 

IX/2017 -

VI/2018. 

Сарадња са директором, стручним сарадницима 

- Сарадња са директрорком и стручним сарадницима у 

организацији рада школе (замене одсутних наставника, 

организације ваннаставних активности, обавештења за 

наставнике и ученике, прикупљање података и  попуњавање 

табела прослеђених од надлежног Министарства и Школске 

управе и за електронски програм Доситеј...) 

- Сарадња у проналажењу најефикаснијих метода за 

превазилажење тешкоћа у свакодневној васпитно-образовној 

пракси. 

- Учествовала у раду школске уписне комисије 

- Сарадња са психологом школе у свим областима рада  

IX/2017 -

VI/2018. 

Рад у стручним органима 

- Педагог је активно учествовала у раду Наставничког већа, 

Педагошког колегијума, Тиму за заштиту ученика од насиља, 

Тиму за самовредновање рад школе, Актива за развој школског 

програма, Актива за развојно планирање, одељењских већа и по 

потреби у стручних већа. 

- Учествовала у раду комисије за избор ученика генерације и у 

школској комисији за упис ученика у средњу школу. 

 

IX/2017 -

VIII/2018. 

Сарадња са локлном самоуправом, надлежним институцијама 

Сарадња са: 

- Школском амбулантом (организација систематскох прегледа 

ученика) 

-  Домом здравља Савски венац (организација стоматолошких 

прегледа за ученике) 

- Општином Савски венац (анкетирање родитеља и ученика, 

сарадња у оквиру интерресорне комисије, спровођње конкурса и 

квиза на тему безбедности саобраћаја...) 

- МУП-ом (организација предавања о штетности коришњења 

IX/2017-

VIII/2018. 
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психоактивих супстанци за ученике 4. и 7. разреда). 

- МУП-ом – одељење за високотехнолошки криминал 

(организација предавања превенције електронског насиља) 

- Друштвом параплегичара Баната (Акција „Чеп за хендикеп“) 

Вођење докумнтације, припрема за рад и стручо усавршавање 
- Педагог је водила  документацију о свом раду на дневном нивоу 

и припремала месечне планове за рад. 

- Припремала упитнике, тестове, скале за праћење понашања 

ученика, едукативни материјал за рад са ученицима.  

- Ажурирањe месечних планова рада наставника (већина 

наставника планове је слала електронским путем). 

- Присуствовала  програмима обуке. 

- У оквиру стручног усавршавања унутар установе педагог је 

приказала резултате  истарживања брзине и разумевања читања 

код ученика првог,  другог и трећег разреда, прикалазала 

истраживање Адаптација ученика 5. разерда на предметну 

наставу, присуствовала угледним часовима... 

- Праћење стручне литературе и интенет портала на тему 

васпитања и образовања. 

IX/2017-

VI/2018. 

- Континуирано ажурирање сајта школе. 
током школске 

године 

Извештај о раду психолога 

Реализоване активности 
Време 

реализације 

Планирање и програмирање рада школе 

- Учешће у изради Годишњег плана рада школе 

- Сарадња са наставницима при изради планова рада часова 

одељењске заједнице, угледних часова и изборних предмета. 

- Учешће у изради ИОП-а. 

- Учешће у изради Индивидуалних планова заштите/подршке за 

ученике учеснике у насиљу 

-  Учешће у изради планова и програма стручног усавршавања 

запослених 

IX /2017 

IX/2017-VI/2018 

 

IX/2017-VI/2018 

 

IX/2017-VI/2018 

Праћење и вредновања образовно-васпитног рада 

- Учешће у изради годишњег Извештаја о раду школе; 

- Посета часова (планиране посете, праћење појединих ученика, 

праћење рада наставника, адаптација ученика првог и петог 

разреда); eвалуација одржаних часова путем протокола за  

снимање (стандарди квалитета); 

- Праћење и вредновање примене мера индивидуализације; 

- Праћење и евалуација Индивидуалних образовних планова; 

- Праћење ефеката појачаног васпитног рада са ученицима; 

- Прaћење стручнoг усaвршaвaња нaстaвникa и примене знања са 

семинара; 

- Припремила извештаје о остварености наставног плана и 

програма, успеха, дисциплине и изостанцима ученика на сва 

четири класификациона периода и извршила упоредну анализу у 

сарадњи са педагогом; 

IX/ 2017 

IX /2017-V/2018 

 

 

 

IX/2017-VI/2018 

IX/2017-VI/2018 

 

IX/2017-

VIII/2018 

 

XI/2017, IV/2018 
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- Припремила извештај о адаптацији ученика првог разреда; 

- Спровела анкетирање ученика осмог разреда о професионалним 

намерама (истраживање и извештај на НВ и Парламенту); 

- Извршила анализу успешности ученика 8. разреда на полагању 

Завршног испита и презентовала извештај на НВ; 

- Спровела истраживање на тему Развијеност графомоторике 

ученика 1.разреда и презентовала извештај на Активу учитеља. 

 

 

VI – 2018.  

 

Сарадња са наставницима 

- Обављала педагошко-инструктивни рад са наставницима 

(методе, облици рада, специфичности ученика и рад са њима..) 

- Сарађивалау припреми и  реализацији ЧОС-а. 

- Посета и анализа посећених часова. 

- Обављала саветодавни рад са ученицима. 

- Сарадња на  изради индивидуалних образовних планова (ИОП) 

и педагошких профила ученика, као и у праћењу њихове 

примене, ефеката (евалуација) 

- Сарадња на изради индивидуалних планова заштите/подршке за 

ученике учеснике у насиљу 

IX/2017- 

VIII/2018. 

 

Рад са ученицима 

- Индивидуални и групни саветодавни рад са ученицима; 

- Идентификовање и саветодавни рад са ученицима који имају 

тешкоће у учењу и понашању; 

- Рад са одељењским заједницама на различите теме: притисак 

групе, испољавање насилног понашања у зависности од пола, 

узраста ученика, реаговање на конфликте, умеће слушања, 

професионална интересовања); 

- Рад са ученицима 8 разреда у оквиру професионалне 

оријентације - радионице на тему њихових интересовања, 

способности, особина и очекивања, самопроцена ученика; 

- Анкетирање ученика 8 разреда на тему професионалних 

намера, тестирање заинтересованих ученика тестом ТПИ-ОШ 

- Медијација међу ученицима и обучавање ученика за 

самостално решавање конфликта (радионица са медијаторима 

у 5. разреду); 

- Испитивање деце пред полазак у школу (ТИП-1, ТЗШ); 

- Анкетирање ученика појединих одељења 5, 6 и 7 разреда на 

тему- Изостајање ученика са настав е- динамика и разлози; 

- Aнализа графомоторичке способности код ученика 1. разреда 

- Учествовала у раду Ученичког парламента; 

- Организовање дежурства ученика 7. и 8. разреда у сарадњи са 

Ученичким парламентом и педагогом школе; 

- Мотивисање ученика на учешће у хуманитарним акцијама у 

сарадњи са наставницима и Ученичким парламентом; 

- Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који 

врше повреду правила понашања у школи, спровођење 

активности у складу са ИПЗ-ом. 

IX/2017- 

VI/2018. 

 

IX/2016-

VI/2018. 

 

 

XII/2017,I/2018. 

 

 

II- V/2017 

 

IX/2017-VI/2018 

 

 

IV-VI/2017 

V/2017 

 

VI/2017 

IX/2017-VI/2018 

IV/2017 

 

IX/2017-VI/2018 

 

IX/2017-

VI/2018. 

 

Сарадња са родитељима 

- Индивидуални разговори уз саветодавни рад са родитељима 

ученика који имају проблеме у понашању, потешкоће у учењу, 

комуникацији и дружењу са вршњацима... 

 

 

IX/2017-V/2018. 
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- Групни састанци и планирање даљих активности са родитељима  

ученика који имају проблеме у понашању, комуникацији и 

дружењу са вршњацима... 

- Присуство родитељским састанцима у одељењима која имају 

проблеме у понашању, комуникацији и дружењу са вршњацима 

- Предавање за родитеље у одељењима 7. разреда која имају 

проблеме у понашању, комуникацији и дружењу са вршњацима  

на тему развојних промена у адолесценцији - Адолесценција- 

време криза и промена 

- Индивидуални саветодавни рад у оквиру професионалне 

оријентације ученика 

- Сарадња са родитељима у оквиру планирања и спровођења 

активности ИПЗ, ИОП и мера индивидуализације код одређеног 

ученика 

- Учествовала у раду на седницама  Савета родитеља и водила 

записник на истим. 

 

 

 

 

II/2018; III/2018 

Сарадња са директором, стручним сарадником 

- Сарадња у организацији рада школе (замене одсутних 

наставника, организације ваннаставних активности, 

обавештења за наставнике и ученике, учешће у изради WEB 

ценуса, прикупљање података и  попуњавање табела 

прослеђених од надлежног Министарства и Школске управе...) 

- Сарадња са педагогом у свим областима рада (планирање, 

реализација и евалуација васпитно-образовног рада, вођење 

документације о раду стручних сарадника) 

- Сарадња са директором и стручним сарадницима у оквиру 

рада стручних актива, тимова, већа и комисија 

- Сарадња са личним пратиоцима ученика у циљу праћења 

развоја, понашања и  напредовања ученика у складу са ИОП-

ом 

IX/2017.-

VIII/2018. 

Рад у стручним органима 

- Активно учествовала у раду: Одељењских већа, Наставничког 

већа, Педагошког колегијума,  Тима за заштиту ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања, Тима за инклузивно 

образовање, стручних актива и по потреби у стручним већима. 

- Координатор рада Тима за професионалну оријентацију 

ученика 

IX/2017.-

VIII/2018. 

Сарадња са локлном самоуправом, надлежним институцијама 

- Сарадња са школском амбулантом (организација систематскох 

прегледа ученика) 

-  Домом здравља Савски венац (организација стоматолошких 

прегледа за ученике) 

- Сарадња са Општином Савски венац (размена информација, 

присуство састанцима, координација спровођења планираних 

пројеката општине, анкетирање родитеља и ученика, сарадња 

у оквиру интерресорне комисије...) 

- Сарадња са МУП-ом (организација предавања о вршњачком 

насиљу, деликвенцији) 

 

IX/2017.-

VIII/2018. 

Вођење документације, припрема за рад и стручо усавршавање 
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- Водила  документацију о свом раду на дневном нивоу и 

припремала месечне планове за рад, као и годишњи план рада 

психолога 

- Водила документацију о раду са ученицима и родитељима, као 

и сарадњи са наставницима 

- Припремала упитнике, радионице, анкете, чек-листе, упутства, 

препоруке, едукативни материјал за ученике и наставнике  

- Спровела анкетирање ученика осмог разреда о 

професионалним намерама (истраживање и извештај на НВ и 

Парламенту); 

- Стучни семинар Изградња тима и вештине комуникације 

- Праћење стручне литературе и интенет портала на тему 

васпитања и образовања. 

- Едукација у области Системске породичне психотерапије 

IX/2017.-

VIII/2018 

 

 

 

VIII/2017 

 

XI/2017 

 

 

III/2018 

 

 

ОСТВАРЕЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 

Извештај Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

РУКОВОДИЛАЦ ТИМА Ана Марић 

БРОЈ ЧЛАНОВА 9 

ИМЕНА ЧЛАНОВА 

 

Ана Марић, Марија Томашевић, Нада Радојков, Нада 

Видаковић, Зорица Немет, Милица Маговчевић, 

Драгана Комарица, Дејана Гржетић – чланови 

Наставничког већа; Даворин Миклуц – представник 

Савета родитеља 

БРОЈ ОДРЖАНИХ 

САСТАНАКА 
13 
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РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

- Тим је пратио и учествовао у реализацији 

превенције насиља у школи (рад на ЧОС-у -

радионице, упитници), предавања за ученике, 

информисање ученика и родитеља, рад и 

акције Ученичког парламента, ажурирање 

сајта школе, формирање тимова вршњачких 

медијатора...). 

- У случајевима насилног понашања Тим је 

узео учешће у  прикупљању информација,  

утврђивању чињеница, предлагањa мера и 

активности за побољшање безбедности 

ученика. 

- У сарадњи са одељењским старешинама –

израда и реализација Индивидуалних планова 

заштите. 

- Рад са ученицима петог разреда на ликовном 

представљању својих ставова о вршњачком 

насиљу  и предлога за превенцију насиља; 

Мини изложба у холу школе најуспешнијих 

радова. 

- Савет родитеља упознат са процедуром  

реaговања школе у случајевима насилног 

понашања. 

- У оквиру активности Ученичког парламента, 

реализовали смо предавања старијих 

ученикао електронском насиљу- за ученике 

петог разреда.  

- У сарадњи са МУП-ом организација 

предавања стручњака на тему превенције 

насиља. Предавања су одржана за ученике 4. 

и 6. разреда. Планирана су предавања и за 

друго полугодиште. 

- У случајевима насилног понашања Тим је 

узео учешће у смислу прикупљања и 

утврђивања чињеница, предлагање мера и 

активности за побољшање безбедности 

ученика. 

НЕРЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ-РАЗЛОГ 
/ 

ПОСТИГНУТИ 

РЕЗУЛТАТИ - ДОГОВОРИ 

Закључак Тима је да превентивне и интервентне 

мере дале очекиване резултате. У односу на исти 

период предходне школске године, значајно је 

смањен је број забележених случајева насилног 

понашања – за око 50 %. 

ПРЕДЛОЗИ ЗА ДАЉИ РАД  

Основи безбедности деце 

 

ЦИЉ ПРОГРАМА Стицање нових и унапређење постојећих знања, вештина и 

ставова ради подизања безбедносне културе ученика  
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РЕАЛИЗАТОР Предавачи запослени у Министарству унутрашњих послова 

УЗРАСТ Ученици четвртог и шестог разреда  

Обрађене теме  

Безбедност деце у саобраћају 

Полиција у служби грађана 

Насиље као негативна појава 

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, друштвено-технолошких опасности и 

природних непогода 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Једанпут месечно - На часу одељењског старешине, према 

распореду који ће школа направити у сарадњи са МУП-ом 

Извештај стручног Тима за инклузивно образовање 

РУКОВОДИЛАЦ 

ТИМА 
Радмила Ковачевић 

БРОЈ ЧЛАНОВА 6 

ИМЕНА ЧЛАНОВА 

 

Радмила Ковачевић, Биљана Драгичевић, Биљана Мандинић, 

Марина Здравковић, Ана Марић и Марија Томашевић 

БРОЈ ОДРЖАНИХ 

САСТАНАКА 
5 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

- Идентификовање ученика за индивидуализацију и 

ИОП. 

- Писање педагошких профила, предлагање мера 

индивидуализације и ИОП-а, усвајање, праћење 

реализације и евалуација истих. 

- Формирање „малих тимова“ за додатну подршку 

ученицима. 

- Континуирана сарадња са родитељима; 

- Састанци Тимова за додатну подршку са  родитељима, 

а том приликом родитељи су добијали повратну 

информацију о напредовању своје деце.  

- Сарадња са педагошким асистентима ученика (III /3, 

III /4 и IV/3). 

- Евалуација реализованих Индувидуалних планова 

која је обухватала евалуацију очекиваних исхода и 

процену степена делотворности примењених видова 

прилагођавања. 

- Идентификовање ученика за индивидуализацију и 

ИОП. 

- Писање педагошких профила, предлагање мера 

индивидуализације и ИОП-а, праћење реализације и 

евалуација истих. 

- Формирање „малих тимова“ за додатну подршку 

ученицима.  

- Остварена сарадња са Региналним центром за таленте 

II.  Уз сагласност родитеља, тестирани су сви ученици 

(од петог до осмог разреда) које су наставници 

предложили а ученици који су желели, наставили су 

сарадњу са Ценром. 
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НЕРЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ-

РАЗЛОГ 

/ 

ПОСТИГНУТИ 

РЕЗУЛТАТИ - 

ДОГОВОРИ 

- Постављени исходи ИОП-а и мере индивидуализације 

су остварени. 

- Договор је да се више пажње у наредном периоду 

посвети индивидуализацији у раду са ученицима и 

диференцијацији наставних садржаја. 

ПРЕДЛОЗИ ЗА ДАЉИ 

РАД 

- Стручно усвршавање унутар установе – преношење 

искуства у раду са ученицима којима је потребна 

додатна подршка у раду. 

- Стручно усавршавање наставника и стручних 

сарадника ван установе 

Извештај Тима за професионалну оријентацију ученика 

РУКОВОДИЛАЦ 

ВЕЋА/ТИМА/АКТИВА 
Марија Томашевић 

БРОЈ ЧЛАНОВА 9 

ИМЕНА ЧЛАНОВА 

 

Нада Видаковић, Александар Павловић, Мија 

Пајантић, Тања Гњидић, Мома Ћургуз, Дејана 

Гржетић, Биљана Мандинић, Ана Марић и Марија 

Томашевић 

БРОЈ ОДРЖАНИХ 

САСТАНАКА 
5 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

- Психолог је у сарадњи са одељењским 

старешинама разговарао са ученицима на 

ЧОС-у, на тему одабира занимања, 

одговарајуће средње школе и других 

недоумица које су ученици имали везано за 

упис. 

- На ЧОС-у, у одељењима 7. разреда је  

разматрана тема одабира будућег занимања и 

средње школе. 

- Током првог полугодишта је спроведена 

уводна радионица за ученике сва три 

одељења 8. разреда, као и разговори 

психолога и одељењских старешина са 

ученицима на ЧОС-у, на тему одабира 

занимања, одговарајуће средње школе и 

других недоумица које су ученици имали 

везано за упис. Остале радионице су 

реализоване за заинтересоване ученике у 

унапред договореним групама и терминима 

током децембра и јануара. Спроведене су 

радионице на тему интересовања, 

способности, особина и очекивања ученика 

од будућег занимања, као и самопроценe 

ученика. 

- Ученици млађих разреда су се кроз различите 
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наставне предмете (народна традиција, свет 

око нас, ЧОС...) упознали са светом рада. 

Имали смо и гостовања родитеља који су 

представили своја занимања ученицима. 

- У току другог полугодишта спроведена је 

анкета о професионалним намерама код 

ученика 8. разреда, а потом и тестирање 

заинтересованих ученика тестом 

професионалних интересовања. Анализа 

анкете за све ученике осмог разреда је 

представљена на Наставничком већу и 

Ученичком парламенту, као и на 

родитељским састанцима за свако одељење 

засебно. Психолог је током марта и априла 

обавила индивидуалне саветодавне разговоре 

са ученицима који су радили тест. Кроз 

програм радионица и тестирање је прошла 

трећина ученика осмог разреда. Ученици су и 

током маја долазили на индивидуална 

саветовања везана за одабир школе и 

припрему за завршни испит. 

- Током маја школу су посетили представници 

заинтересованих средњих школа. 

- Корисни сајтови и додатна упутства за 

полагање завршног испита су истакнути и на 

огласној табли у холу школе и на сајту школе. 

НЕРЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ-РАЗЛОГ 

- На часовима одељењске заједнице одељења 7. 

разреда током школске године се више пута 

дискутовало на тему уписа средње школе, али 

нису реализоване радионице, услед 

преоптерећености ученика школским 

обавезама у том периоду. Радиониоце ће бити 

реализоване током септембра у датим 

одељењима, а за наредну годину ће бити 

планиране за прво полугодиште. 

ПОСТИГНУТИ 

РЕЗУЛТАТИ - ДОГОВОРИ 

- Ученици су били заинтересованији за 

индивидуално саветовање и разговор са 

психологом него за групне радионице. Током 

разговора са ученицима је уочено да је већина 

њих до почетка 8. разреда већ донела одлуку 

о жељеној школи и да треба више радити на 

припреми ученика за Завршни испит 

(упознавање са самим процесом, реаговање 

на стресне ситуације).  

ПРЕДЛОЗИ ЗА ДАЉИ РАД 

- Мотивисати родитеље да се активније укључе 

у радионице које се баве представљањем 

занимања. 

- Наредне године планирати тестирање 

заинтересованих ученика током другог 

тромесечја ради боље организације рада. 
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Извештај Тима за самовредновање рада школе 

РУКОВОДИЛАЦ ТИМА Јелена Шипрга Љевар 

БРОЈ ЧЛАНОВА 7 

ИМЕНА ЧЛАНОВА 

 

Радослава Мраовић, Јелена Шипрага Љевар, Ана 

Марић, Маја Јовановић, Гордана Стевић, Драгана 

Бобић и Татјана Брлетић  

БРОЈ ОДРЖАНИХ 

САСТАНАКА 
4 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

- Посета часовима; 

- Попуњавање чек листе и анализа часова 

према Стандардима квалитета рада 

образовно-васпитних установа; 

- Анализа часова према задатим стандардима; 

- Писање Извешаја и предлога за унапређење у 

кључној области. 

НЕРЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ-РАЗЛОГ 
/ 

ПРЕДЛОЗИ ЗА ДАЉИ РАД 
Предлог мера и активности укључити у акциони 

развојни план за школску 2018/19. годину. 

 

Извештај актива за развој Школског програма 

РУКОВОДИЛАЦ 

ВЕЋА/ТИМА/АКТИВА 
Ана Марић 

БРОЈ ЧЛАНОВА 10 

ИМЕНА ЧЛАНОВА 

Радослава Мраовић, Ана Марић, Маја Басалић Дробњак, 

Јаворка Јаковљевић, Драгана Бркић, Аница 

Димитријевић, Сенка Тахировић, Нада Антић, Татјана 

Малиџа и Душица Стевановић 

БРОЈ ОДРЖАНИХ 

САСТАНАКА 
4 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

Донет предлог анекса Школском програму за: 

- Информатика и рачунарство – 6. разред; 

- Техника и технологија – 5. разред; 

- Драмско-рецитаторска секција – 1. разред; 

- Свакодневни живот у прошлости за 5. разред; 

- Праћење реализације Школског програма;  

- Сарадња са школским тимовима; 

- Праћење реализације Школског програма; 

- Чланови актива су констатовали да се посебни 

програми реализују према предвиђеном плану, о 

чему постоји уредна евиденција записника код 

педагога и психолога школе. Планови рада 

стручних већа се такође реализују према 

предвиђеном плану; 

- Учешће у изради Полугодошњег и Годишњег 

плана, и то у извештају о реализацији наставног 

плана и програма (редовне и изборне наставе, 
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допунске, додатне наставе и слободних 

активности). 

- Припрема и спровођење анкета за изборне 

предмете 

- Анализа реализације наставног плана и програма. 

НЕРЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ-

РАЗЛОГ 

/ 

ПРЕДЛОЗИ ЗА ДАЉИ 

РАД 

Активно учешће у изради Годишњег плана рад школе 

(полу)годишњег Извештаја о раду школе. 

Извештај актива за развојно планирање 

РУКОВОДИЛАЦ 

ВЕЋА/ТИМА/АКТИВА 
Ана Марић 

БРОЈ ЧЛАНОВА 10 

ИМЕНА ЧЛАНОВА 

 

Радослава Мраовић, Ана Марић, Јелена Стојковић, 

Марина Бокић, Мија Пајантић, Мома Ћургуз, Ана 

Ђурић, Ана Босанац, Бранка Милић – чланови 

Наставничког већа 

Дубравка Гојков Лазаревић – представник Савета 

родитеља 

БРОЈ ОДРЖАНИХ 

САСТАНАКА 
3 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

Чланови су на састанку актива разменили 

информације о реализованим активностима, 

направили договор о активностима које треба 

реализовати. 

Реализоване активности: 

- Часови у одељењима четвртог разреда на 

тему превенције насиља. Спроводена 

вршњачка едукација на тему електронског 

насиља.  

- Остварена сарадња са Региналним центром за 

таленте II. Уз сагласност родитеља, тестирани 

су сви ученици (од петог до осмог разреда) 

које су наставници предложили а ученици 

који су желели, наставили су сарадњу са 

Ценром. 

- Успешно организован Новогодишњи базар, 

који је одржан 22.12.2017. године. Део 

прикупљених средстава је уплаћен у 

хуманитарне сврхе. 

- Реализовано је стручно усавршавање 

наставника планирано за прво полугодиште. 

Организован је семинар „Не можеш све сам“ 

коме је присуствовало укупно 30 наставника 

и стручних сарадника. 

- Опремаљена је просторија психолога школе, 

која делимично има намену и за 
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индивидуалне разговоре наставника са 

родитељима. 

 

- Завршена је реновирање фискултурне сале. 

- Кречење кабинета на првом спрату. 

- Крењење дела хола у приземљу. 

 

НЕРЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ-РАЗЛОГ 
/ 

ПОСТИГНУТИ 

РЕЗУЛТАТИ - ДОГОВОРИ 

 

ПРЕДЛОЗИ ЗА ДАЉИ РАД  

 

Извештај о реализацији програма „Недеља школског спорта“ 

 

У периоду од 26.09.2017. до  03.10.2017. реализована је „Недеља спорта“ кроз:  

 -међуодељенска такмичења у малом фудбалу за ученике од 5 до 8 разреда . 

-међуодељенска такмичења у између две ватре  за ученице  5. разреда 

-међуодељенска такмичења у одбојци за ученице од 6 до 8 разреда 

-међуодељенска такмичења у између две ватре  4. разреда 

-унутародељенска такмичења ПОЛИГОНИМА СПРЕТНОСТИ за ученике и ученице 

млађих разреда( 1.-3.)    

У  периоду од 29.05.2018. до 03.05.2018. реализована је „Недеља спорта“  по 

планираним садржајима. 

-међуодељенска такмичења ПОЛИГОНИМА СПРЕТНОСТИ за ученике и ученице 

млађих разреда( 1.-3.)    

-међуодељенска такмичења у малом фудбалу за ученике 4 разреда 

Код старијих разреда је у „Недељи спорта“ спроведено унутародељенско такмичење у 

атлетици за ученице и ученике у три дисциплине.(500-800м,300м и скок у даљ из 

места). За ученике петих разреда организован је турнир  у рукомету.Ови сусрети су се 

показали као пун погодак јер су наишли на велико интересовање и одобравање код 

свих актера,па ће се сигурно наћи и у плану“Недеље спорта“школске 2017-2018 године.   

избор спортских активности које су у складу са развојним могућностима и потребама 

ученика допринео је да  велики број ученика активно учествује у понуђеним 

садржајима,како као непосредни учесник или као суорганизатор истих. 

 

Извештаји са излета и екскурзија 

Извштај са једнодневног излета I разреда 

Излет је реализован 07.05.2018. године са поласком у 9.00  часова испред школе. 

Укупан број ученика који су били на излету је 58 и то: I/1 – 16, I/2 – 19, I/3 – 23 

ученика. 

Вођа пута: наставник разредне наставе, Ивана Пејић. 

Агенција: АДМИРАЛ ТУРС. 

Дестинација: манастир Крушедол – Сремска Каменица (музеј Јована Јовановића Змаја) 

– Сремски Карловци. 
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Реализатори: учитељи првог разреда (Кузмановић Јелена, Маговчевић Милица, Пејић 

Ивана, Меловић Тања, Антић Нада). 

Особе у пратњи: туристички водич 

Ток пута: Београд – Крушедол – Сремска Каменица – Сремски Карловци – Београд. 

Реализација плана:  

Током једнодневног излета реализовани су сви планирани васпитно – образовни 

и ваннаставни садржаји. 

Кренули смо у 9 часова. Ученици одељења I/1 и I/2 распоређени су у аутобус заједно са 

једним одељењем другог разреда, а ученици одељења I/3 путовали су у аутобусу са 

ученицима преостала два одељења другог разреда. 

Ученици су посетили манастир Крушедол, музеј Јована Јовановића Змаја у 

Сремској Каменици и Сремске Карловце. У Сремским Карловцима ученици првог 

разреда су обишли Саборну цркву , чесму „Четири лава“ и  биле су организоване 

ваннаставне активности. Петроварадинску тврђаву, која је такође била у програму 

путовања, нисмо посетили јер смо на лицу места проценили да је садржај програма 

обиман и да су ученици уморни. Такође, један део ауто – пута био је затворен због 

радова што би допринело дужем путовању до Београда. 

Ручак је био организован у ресторану „Бескрај“ у близини Петроварадина. У 

Београд смо стигли око 19 часова. Организација путовања и стручна помоћ 

туристичких водича биле су задовољавајуће. 

С обзиром да су на излет истог дана и на иста места ишли ученици првог и 

другог разреда (131 ученик), доста времена се губило на одласке у тоалет и чекање да 

сви заврше разгледање, тако да ученици нису имали довољно времена за ваннаставне 

активности  и предлог је да следећи пут исти излет за сваки разред буде организован у 

одвојеним терминима. 

Извштај са једнодневног излета II разреда 

 

Излет је реализован 07.05.2018. године са поласком у 9.00  часова испред школе. 

Укупан број ученика који су били на излету је 73 и то: II/1 – 25, II/2 – 24, II/3 – 24 

ученика. 

Вођа пута: наставник разредне наставе, Сенка Тахировић. 

Агенција: АДМИРАЛ ТУРС. 

Дестинација: манастир Крушедол – Сремска Каменица (музеј Јована Јовановића Змаја) 

– Сремски Карловци. 

Реализатори: учитељи другог разреда (Димитријевић Аница, Стојковић Јелена, 

Тахировић Сенка, Јовановић Маја, Радојков Нада). 

Особе у пратњи: туристички водич 

Ток пута: Београд – Крушедол – Сремска Каменица – Сремски Карловци – Београд 

Реализација плана:  

Током једнодневног излета  реализовани су сви планирани васпитно – образовни 

и ваннаставни садржаји. 

Полазак је био организован у 9 часова. Ученици одељења II/1 и II/2 распоређени 

су у аутобус заједно са једним одељењем првог разреда, а ученици одељења II/3 

путовали су у аутобусу са ученицима преостала два одељења првог разреда. 

Ученици су посетили манастир Крушедол, музеј Јована Јовановића Змаја у 

Сремској Каменици и Сремске Карловце. У Сремским Карловцима биле су 

организоване ваннаставне активности. Петроварадинску тврђаву, која је такође била у 

програму путовања, нисмо посетили јер смо на лицу места проценили да је садржај 
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програма обиман и да су ученици уморни. Такође, један део ауто – пута био је затворен 

због радова што би допринело дужем путовању до Београда.  

Ручак је био организован у ресторану „Бескрај“ на Фрушкој гори. У Београд смо 

стигли око 19 часова. Организација путовања и стручна помоћ туристичких водича 

биле су задовољавајуће. 

Извештај са наставе у природи I разреда 

Настава у природи је реализована од 24.03. до 30.03.2018.године са поласком у 

10:00 часова испред школе. 

Укупан број ученика који путују је 48 , одељења I/1-16, I/2-15 и I/3-17ученика. 

Вођа пута: наставник разредне наставе, Јелена Кузмановић. 

Агенција: СУПЕРЛИНО ТРАВЕЛ. 

Дестинација: Орашац 

Реализатори разредне старешине: Јелена Кузмановић и Милица Маговчевић (I/1), 

Ивана Пејић и ТањаМеловић(I/2) и НадаАнтић (I/3). 

Особе у пратњи: лекар  и рекреатор 

Смештај: Вила “Александар“ 

Ток пута: Београд - Орашац – Београд 

Реализација плана:  

Током наставе у природи реализовани су сви планирани васпитно- образовни 

садржаји. Објекат у ком су ученици боравили је простран,собе комфорне,веома чисте,а 

особље које у њему ради веома љубазно и предусретљиво.У дворишту објекта се 

налази авантура парк у ком се налазе справе које су ученици у пратњи рекреатора 

користили,а веома корисне за моторички развој ученика.Организоване су шетње са 

упознавањем околине Орашца. Ученици су обишли сеоско домаћинство. Организован 

је излет до Аранђеловца,тада су ученици обишли Рисовачку пећину, уз пригодно 

предавање и Буковичку бању. 

Настава се свакодневно одржавала у природи и у објекту. У објекту има 

довољно простора за извођење наставе. У поподневним часовима биле су организоване 

спортске активности и турнири на теренима објекта. Рекреатори су обављали свој посао 

на веома високом нивоу. Организовали су разноврсне активности, поред спортских, 

биле су и игре без граница, деца су правила шаторе, вербалне игре, bubble fudbаl, air 

soft, што до сада нисмо имали у оквиру активности на настави у природи. Вечерње 

активности,као и цео програм су били разноврсни, прилагођени узрасту деце (плес, 

игре, музика), а деца веома креативна. 

Организација СУПЕРЛИНО ТРАВЕЛА од почетка до краја наставе у природи је 

за сваку похвалу, тј.рекреатори, аниматори и лекар су професионално обављали свој 

посао, а објекат у ком су ученици боравили прилагођен деци овог узраста са 

целокупним особљем које обавља свој посао на веома високом нивоу, а исључиво у 

складу са потребама деце. Ово све је допринело да наш боравак у Орашцу буде 

пријатан, а ученици задовољни и да образовно васпитни циљеви наставе у природи 

буду у потпуности реализовани. 

Закључак: Настава у природи је била веома садржајна и корисна за 

осамостаљивање и социјализацију ученика, који су се вратили пуни утисака и нових 

сазнања. 

Повратак са наставе у природи  и долазак пред школу је био 30.03.2018. године, 

у 15:00 часова. 
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Извештај са наставе у природи II разреда 

Настава у природи је реализована од 24.04. до 30.04.2018. године са поласком у 

10:00 часова испред школе. 

Укупан број ученика који путују је 70 , одељења II/1-25, II /2-23  и II/3-22 ученика. 

Вођа пута: наставник разредне наставе, Јелена Стојковић. 

Агенција: СУПЕРЛИНО ТРАВЕЛ. 

Дестинација: Орашац. 

Реализатори разредне старешине: Јелена Стојковић и Аница Димитријевић (II/1), 

Сенка Тахировић и Маја Јовановић (II/2) и Нада Радојков (II/3). 

Особе у пратњи : лекар  и рекреатори 

Смештај: Вила “Александар“ 

Ток пута: Београд - Орашац – Београд 

Реализација плана:  

Током наставе у природи реализовани су сви планирани васпитно – образовни и 

спортско рекреативни  садржаји. 

Из Београда смо кренули у 10 сати, а у Орашац стигли у 11:45. Путовали смо 

климатизованим, спратним аутобусом. По доласку у хотел ( Вилу Александар), 

организован је смештај у трокреветним, четворокреветним и петокреветним собама. 

Објекат у ком су ученици боравили је простран, собе комфорне, веома чисте, а особље 

које у њему ради веома љубазно и предусретљиво. Хигијена у целом хотелу је била на 

високом нивоу. Храна у објекту је била прилагођена дечијим потребама. Оброци су 

били веома укусни и уколико је било потребе свако дете је добило додатак. У хотелу је 

са нама боравила и докторка Александра која је бринула о здрављу деце и били смо 

веома задовољни њеним ангажовањем. На располагању су нам у дворишту били 

спољни терени, адреналин парк, а у хотелу дискотека, где су три аниматора 

организовала спортске и забавне садржаје. Рекреатори су осмислили и свакодневне 

шетње до појединих локалитета. 

Ученици су посетили: Спомен школу „Први српски устанак“, Музеј Првог 

српског устанка, Марићевића јаругу (где им је кустос музеја испричала историјски 

значај тог места), сеоско домаћинство, пећину Рисовачу, централни парк у 

Аранђеловцу (Буковичку бању) и Карађорђев вајат. 

Од спортско-рекреативних садржаја имали су: бабл фудбал, прецизно гађање у 

мету, такмичење у традиционалним играма, подизање шатора, мачевање, уметничку 

радионицу и адреналин парк. Свако вече организоване су разноврсне активности 

(учење кореографија на одређену мелодију, такмичење у прављењу фризура, покажи 

шта знаш, маскенбал...). 

Поред спортско-рекреативних и забавних циљева и задатака, током боравка на 

рекреативној настави остварени су и васпитно-образовни циљеви и задаци. Током 

реализације ове рекреативне наставе успешно су остварени сви постављени васпитно – 

образовни циљеви и задаци, као што су: обилазак културних и историјских објеката 

ради стицања знања, развијање интересовања за боравак у природи и изграђивање 

еколошких навика, развијање другарства и позитивних социјалних односа.  

Ученици су сваког дана, након доручка, имали часове српског језика, а након ручка 

часове математике. Остале наставне активности одржавале су се у природи ( часови 

света око нас током посете сеоском домаћинству; народне традиције током посете 

Карађорђевом вајату...). 

Све време боравка деца су углавном била здрава и није било потребе да било 

које дете због здравствених разлога раније напушта хотел. 

На дан повратка, два аутобуса су довезла нову групу деце и требало је да се тим 

аутобусима вратимо за Београд. Један од аутобуса је имао технички проблем па 
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власник агенције није дозволио да такав аутобус превезе децу до Београда. Један 

аутобус је кренуо на време, а власник агенције је врло брзо организовао да из 

Аранђеловца дође други, потпуно исправан аутобус, па је време повратка другог 

аутобуса било померено за око сат времена. Пут је протекао у најбољем реду. Вратили 

смо се пуни позитивних утисака, а испред школе били смо око 17 часова. 

Учитељи који су боравили са децом у Орашцу, у Вили Александар, су се једногласно 

сложили да је ова дестинација и овај објекат идеалан за реализацију рекреативне 

наставе ученика првог и другог разреда. Ни ми учитељи, а ни ученици нисмо могли да 

нађемо ни једну замерку током боравка. 

Упућујемо све похвале организатору, као и свом особљу хотела, који су се свим 

срцем трудили да нам боравак остане у дивном сећању. 

Извештај са наставе у природи IV  разреда 

Настава у природи је реализована у периоду од 30. маја до 5. јуна 2018. године. 

Укупан број ученика: 45 

Вођа пута: Марина Бокић 

Агенција: Адмирал турс 

Дестинација: Кушићи 

Реализатори: Татјана Брлетић (4/3) и Марина Бокић (4/2) 

Особе у пратњи: водич, лекар и аниматор 

Смештај: хотел ,,Јавор'' у Кушићима 

Реализација плана:  
Сви планирани васпитно-образовни садржаји су у потпуности реализовани 

током наставе у природи. Наставне и ваннаставне активности свакодневно су 

реализоване у природном окружењу јер су временски услови били пријатни и 

одговарајући. Објекат и читаво окружење је прилагођено боравку деце и њиховом 

узрасту. Хотел поседује травнате терене које су ученици користили за слободне 

активности. У непосредној близини хотела налази се основна школа коју смо посетили, 

упознали се са колегама, а ђаци са својим вршњацима. На располагању за спортске 

активности смо имали и школске терене у поподневним часовима. Посебан доживљај 

током боравка у Кушићима оставила је посета природном резервату Увац. Домаћини су 

се потрудили да читав боравак протекне у савршеном реду и што пријатније. 

Закључак: Васпитно-образовни циљеви су у потпуности реализовани. Настава у 

природи је била веома богата садржајима и значајна за социјализацију и 

осамостаљивање деце која су из Кушића понела само најлепше утиске. 

Повратак у Београд био је 5. јуна 2018. године око 19 часова испред школе. 

Извештај са једнодневног излета ученика IV разреда 

Излет је реализован 11.05.2018. године са поласком у 8.00 часова испред школе. 

Укупан број ученика који су били на излету је 59  и то: IV/1 – 20, IV/2 – 18, IV/3 – 21 

ученик. 

Вођа пута: наставник разредне наставе, Taтјана Брлетић. 

Агенција: АДМИРАЛ ТУРС. 

Дестинација: Топола – Опленац  – Аранђеловац- Марићевића јаруга 

Реализатори: учитељи четвргог разреда (Зорица Немет, Марина Бокић, Татјана 

Брлетић). 

Особе у пратњи: туристички водич 

Ток пута: Београд – Топола – Опленац  – Аранђеловац- Београд  

Реализација плана: 
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Током једнодневног излета  реализовани су сви планирани васпитно – образовни 

и ваннаставни садржаји. 

Испред школе смо кренули у 8 часова. Ученици сва три одељења распоређени су 

у један аутобус. 

Ученици су посетили манастир Тополу, цркву Карађорђевића, Опленац, Аранђеловац и 

Марићевића јаругу.У Аранђеловцу су после ручка организоване ваннаставне 

активности. Наставни план и програм предвиђен овим излетом је реализован 

Организација путовања и стручна помоћ туристичких водича биле су на нивоу 

очекиваног. 

Ручак је био организован у ресторану у Аранђеловцу.У Београд смо стигли око 19 

часова. 

Извештај са једнодневног излета ученика V разреда 

Излет је реализован 10. 05. 2018. 

Полазак : 08:00 часова испред школе. 

Укупан број ученика коју су учествовали : 62, одељења V/1, V/2 и V/3. 

Вођа пута: Марина Боцић 

Агенција: Адмиралтурс из Београда. 

Дестинација: Јужни Банат, манастир Баваниште, Вршац, Вршачки Брег и манастир 

Месић  

Реализатори: разредне старешине петог разреда и ученици. 

Особе у пратњи: туристички водич и возач аутобуса. 

Ток пута: Београд,Вршац,Месић,Вршачки Брег, манастир Баваниште, Београд. 

Реализација плана: 

Прва посета је била градском музеју у Вршцу. Ученици су разгледали експонате 

и слушали причу кустоса о историјату музеја.Након тога смо посетили православну 

цркву у Вршцу. .Пут смо наставили до Вршачког Брега где су ученици ручали у 

локалном ресторану и првели сат времена играјући се на спортским теренима у 

близини ресторана. Пут смо наставили до манастира Месић где су ученици разглдали 

лепоте манастира и слушали духовне поруке које су добили од монаха у манастуру. На 

повратку за Београд посетили смо манастир Баваниште у близини Панчева. Након те 

посете кренули смо за Београд и стигли испред школе око 20 ч. 

Закључак: Једнодневни излет је био садржајан и поучан. Једини проблем је била 

вожња у повратку која је била напорна и дуго је трајала зато што смо ишли кружним 

путем преко Беле Цркве што није било предвиђено маршутом. И ученици и наставници 

су били уморни од напорног пута.  

Извештај са једнодневног излета ученика VI разреда 

Излет је реализован 11.05. 2018. гoд. 

Полазак : 08:00 часова испред школе. 

Укупан број ученика коју су учествовали :84. одељења шести разред, три одељења. 

Вођа пута: Јаворка Јаковљевић 

Агенција: Адмиралтурс из Београда. 

Дестинација: Бранковина, Ваљево, музеј, Турска кућа, Тешњар и центар града. 

Реализатори: Разредне старешине шестог  разреда и ученици. 

Особе у пратњи: туристички водич и возач аутобуса. 

Ток пута: Београд, Бранковина, посета првој школи у Србији, музеј Десанке 

Максимовић и црква и спомен комплекс посвећен Ненадовићима и песникињи, 

слободно време, посета Ваљеву, Београд. 

Реализација плана: 
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Кренули  смо у договорено време у осам часова. Прва посета нам је била 

Бранковина где смо се упознали са културним и историјским за нас важним објектима. 

Бранковина и прва школа у Србији са почетка деветнаестог века и музеј наше 

песникиње Десанке Максимовић,  где је могуће слушати њен глас и чути њене стихове. 

Деца су се веома лепо понашала и сви смо уживали. Наставили смо излет, и у граду 

Ваљеву прво отишли на ручак, а онда смо пешице прошетали до реке Градац и ту 

уживали, а деца су могла да виде како изгледа последња воденица у Србији која још 

ради и могли су да купе тек самлевено брашно, а и да се сликају са деком који ради у 

воденици и још чују причу о последњем вампиру Сави Савановићу. У другом делу дана 

обишли смо јако лепо уређен музеј у граду и били у посети Турској кући која је такође 

уређена као музеј, а иначе у њој су били затворени Илија Гарашанин и српски кнезови 

пре чувене сече пред Први Српски устанак. После ове посете имали смо слободно 

време, а онда смо сви скупа прошетали Тешњаром тј. старим делом града са турском 

калдрмом и малим занатским радњама. Било је јако лепо и романтично. Оставили смо 

мало времена тј. два сата да бисмо успут обишли манастир Боговођу, то није 

предвиђено програмом, али ми смо желели пошто нам је то било на путу у повратку за 

Београд. Нисмо имали среће јер је пут до манастира затворен због радова. Са излета 

смо се вратили задовољни, осим што нисмо успели да пронађемо барем неку ливадицу 

где би деца могла да још мало уживају. Ученици су се вратили задовољни, пуно су 

видели, лепо се дружили и све је протекло без проблема. 

Закључак: На ову дестинацију треба ићи и само додати још неку посету - Петницу 

или манастир Ћелије или кућу Живојина Мишића у Струганику. 

Једнодневни излет је био садржајан и поучан.  

Вођа пута: Јаворка Јаковљевић 

Извештај о оставрености програма сарадње са локалном заједницом 

У току школске године школа је имала успешну сарадњу са друштвеном 

средином. Школа је остварила сарадњу са следећим институцијама: 

 Црвеним крстом општине Савски венац (хуманитарне акције). 

 Традиционално смо сарађивали са болницом за церебралну парализу у 

Сокобањској. Ученици наше школе су за вршњаке у болници припремили 

новогодишње пакетиће. 

 И ове године тесно смо сарађивали са Општином Савски венац и то : Акција 

„Дан без аутомобила“; сарадња са интерресорном комисијом; обезбеђивање 

бесплатне ужине за два ученика; Активно учешће у еколошким акцијама; 

Подршка и учешће Општине у пројектима школе и реализацији Развојног плана 

школе. 

 Школском амбулантом у Лопудској улици. 

 Домом здравља Савски венац; Редовно су организовани сви систематски 

прегледи и вакцинације ученика. 

 Библиотеком „Исидора Секулић“. 

 Дечијим клултурним центаром „Мајдан“ (Програм Пријатеља, Златна сирена, 

Мајски песнички сусрети, Златна јесен итд). 

 Дечијим културним центром Београд 

 Домом омладине 

 МУП-ом (Предавања полицијских инспектора на тему делинквенције, 

наркоманије, насиља,безбедности у саобраћају; Сарадња у поступцима 

интервенције у случајевима насилног понашања) 
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Извештај о остварености програма сарадње са породицом 

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима 

ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења. У 

оквиру сарадње са породицом, релизоване су следеће активности: 

- Одржани су сви планирани родитељски састанци; 

- Наставници су редовно сарађивали са родитељима на Отвореним вратима (у 

преподневним и послеподневним терминима); 

- Редовно је ажурирана огласна табла за родитеље; 

- Редовно је ажуриран сајт школе са битним информацијама за родитеље и 

ученике; 

- Одржано пет седнице Савета родитеља, на којима су чланови разматрали питања 

из своје надлежности; 

- Саветодавни рад стручне службе и одељењских старешина са родитељима 

(индивидуални разговори); 

- Родитељи су учествовали у раду школских тимова (Тим за заштиту ученика од 

насиља, Тим за самовредновање рада школе, Актив за развојно планирање); 

- Родитељи као гости одељењске заједнице представљали своја занимања; 

- Родитељи су присуствовали приредбама у школи (Дан Светог Саве, пријем 

првака...); 

- Учешће родитеља у комисији за посматрање Завршног испита; 

- Учешће родитеља у школским комисијамау оквиру рада Савета родитеља. 

Извештај о оставрености програма социјалне заштите ученика 

У оквиру програма остварено је: 

- Сарадња, размена информација и заједничко планирање мера подршке са 

Центрима за социјални рад. 

- Учешће у пројекту Министарства просвете – Бесплатни уџбеници за треће дете 

- Саветодави рад одељењских старешина и стручне службе са родитељима и 

ученицима код којих су уочене породичне тешкоће. 

- Укључивање ученика којима је потребна помоћ у акције локалне самоуправе – 

обезбеђивање бесплатне ужине за ученике. 

- Организовање хуманитарних акција ( Чеп за хендикеп –Прикупљање 

пластичних чепова за Друштво параплегичара Баната - током школске године; 

Прикупили смо и послали новогодишње пакетиће деци која имају церебралну 

парализу - у децембару.) 

Извештај о оставрености програма заштите животне средине 

У току школске године у школи су се у оквиру слободних активности, редовне  

наставе и ваннаставних активности спроводиле актвиности везане за заштиту животне 

средине, и то:  

- Учешће у еколошким акцијама општине Савски венац. 

- Гајење биљака, оплемењавање школског простора. 

- Акција „Чеп за хендикеп“. 

- Обележавање пригодних датума (Дан планете земље). 

- У оквиру еколошке секције наставници и ученици су се бринули о очувању животне 

средине учествовали у уређењу и чишћењу школског дворишта. 
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ВАННАСТАВНЕ, ДРУШТВЕНЕ И СЛОБОДНЕ 

АКТИВНОСТИ 

Секције реализоване код ученика I-IV разреда 

 

Слободне активности у разредном већу 1. разреда 

 

Напомена: Први час у септембру је био уводни час, како је и планирано. Ученици су се 

упознали са садржајима који ће бити реализовани на часовима драмско – рецитаторске 

и ликовне секције. 

Драмско-рецитаторска секција 

У првом полугодишту на часовима драмско-рецитаторске секције ученици су 

вежбали  правилну дикцију и артикулацију, осмишљавали су игре у простору и 

покрету, вежбали изражајно читање, рецитовање и играли су мале драмске комаде. 

Ученици првих разреда су са својим тачкама учествовали на приредби поводом 

прославе школске славе Светог Саве. Показали су  велико интересовање и радо су 

учествовали у припремама за школско такмичење у рецитовању. На часовима драмско 

– рецитаторске секције увежбаване су драматизације текстова обрађених на часовима 

српског језика, самим тим је остварена и корелација између наставних предмета. Са 

припремљеним тачкама ученици су учествовали и на „Пролећном карневалу“, који је 

одржан поводом обележавања Дана школе. Свој таленат и велику жељу да покажу све 

оно што су научили, ученици су показали јавним наступом на завршној приредби за 

родитеље. План драмско-рецитаторске секције је у потпуности реализован. 

Ликовна секција 

Часови ликовне секције реализовани су у учионици.Ученици су редовно присуствовали 

настави и доносили потребан прибор и материјал за рад. Примењивани су сви облици 

рада. Избор тема и техника прилагођен је узрасту и  развоју моторичких способности 

ученика. На часовима ликовне секције ученици су примењивали различите ликовне 

технике у раду: цртање, сликање, колаж и моделовање, где је њихова маштовитост и 

креативност дошла до изражаја. Тематски су уређивали одељењске паное, правили 

радове за новогодишњи хуманитарни базар, као и костиме за „Пролећни карневал“, 

који је био организован поводом Дана школе. Ученици су учествовали на ликовним 

конкурсима „Свемир очима деце“, „Витезово пролеће“  и показали изузетну 

маштовитост, као и на конкурсу „Безбедност у саобраћају“ на ком је екипа  ученика   

I/1 освојилa треће место. 

Назив секције Одељење 
Задужени 

наставник 

Број 

одржаних 

часова 

Број ученика 

обухваћених 

радом секције 

Драмско – 

рецитаторска 

Секција 

1/1 Милица Маговчевић 36 22 

1/2 Ивана Пејић 36 21 

1/3 Нада Антић 18 8 

Ликовна 

секција 

1/1 Јелена Кузмановић 36 22 

1/2 Тања Меловић 36 21 

1/3 Нада Антић 18 25 
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План ликовне секције реализован је у потпуности. Ученици су радо учествовали у свим 

активностима и уживали у стварању оригиналних уметничких дела. 

 

Слободне активности у разредном већу 2. разреда 

Назив секције Одељење 
Задужени 

наставник 

Број 

одржаних 

часова 

Број ученика 

обухваћених 

радом секције 

Ликовна секција 

2/3 Нада Радојков 36 27 

2/1 Аница 

Димитријевић 

36 30 

2/2 Сенка Тахировић 36 30 

Спортска секција 

2/1 Јелена Стојковић 36 30 

2/2 
Маја Јовановић 

36 30 

Еколошка секција 2/1 Јелена Стојковић 36 30 

 

Ликовна секција 

Ликовна секција реализована је веома успешно. Ученици су  се маштовито и 

креативно изражавали користећи различите технике и материјале о чему сведоче 

њихови радови. 

Спортска секција 

Ученици су редовно присуствовали часовима и доносили потребну опрему за рад. 

Часови ове секције су реализовани у школском дворишту, у складу са временским 

приликама. Сви ђаци активно учествују у свим активностима. Часови спортске секције 

су базирани на елементарним играма, полигонима са препрекама ( развој координације, 

спретности, брзине, равнотеже и снаге) као и на атлетици (различите технике трчања). 

Ученици су кроз спортске активности развијали и усавршавали моторичке 

способности. 

Еколошка секција 

Еколошку секцију у млађим разредима води учитељица Јелена Стојковић. У 

целодневној настави у одељењу 2/1 сви ученици  похађали су еколошку секцију. 

Ученици су редовно присуствовали часовима и учествовали у свим планираним 

активностима. Најчешће су организовани групни облик рада као и рад у паровима. На 

часовима еколошке секције ученици 2/1 су сакупљали разно биље које су сушили и 

пресовали, како бисмо током другог полугодишта правили хербаријуме. Часови су у 

складу са временским приликама одржавани у учионици, летњој учионици и школском 

дворишту. План и програм еколошке секције је у потпуности реализован са укупно 21 

часом у току првог полугодишта. 

Слободне активности у разредном већу 3. разреда 

Назив секције Одељење 
Задужени 

наставник 

Број 

одржаних 

часова 

Број ученика 

обухваћених 

радом секције 

Математичка 

секција 
3/1 Драгана Бркић 36 15 

 3/2 Гордана Стевић 36 10 
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У трећем разреду су реализоване планиране активности математичке секције 

предвиђене за ову школску годину. Број реализованих часова по одељењима је 36 . На 

школском такмичењу из математике учествовало је 33 ученика трећег разреда. Пласман 

за општинско такмичење остварило је 25 ученика 

 

Слободне активности у разредном већу 4. разреда 

 

Драмско-рецитаторска секција 

У одељењу 4/1 је током године реализовано  укупно 36 часова. Кроз различите 

драмске игре  ученици су вежбали изражајно читање, рецитовање, правилну дикцију, 

осмишљавали су игре у простору и покрету и учествовали у драматизацији текстова. 

Одржали су кратку приребу о Светом Сави, на часу одељењског старешине, 26.јануара 

2018, својим другарима из одељења. Након учешћа на школкском такмичењу 

рецитатора, Елена Павлићевић је освојила прво место. Драмским приказом текстова, 

учесници секције су на крају школске године одржали кратку приредбу својим 

другарима.  

Планиране активности су у потпуности реализоване. 

Извештај о раду драмске секције 

Током школске 2017/2018. године на часовима драмске секције реализовано је 

укупно 36 часова. Кроз различите врсте активности ученици су вежбали изражајно 

читање, рецитовање, правилну дикцију, осмишљавали су игре у простору и покрету, 

богатили знања о позоришту и филму. Након поменутог, ученици су увежбавали 

одабрани текст за представу поводом краја школске године. Постигнути резултати 

приказани су на свечаној завршној приредби пред родитељима ученика. Све активности 

које су били планиране су реализоване у потпуности.  

Извештај о раду спортске секције 

У одељењу 4/3 одржано је 36 часова спортске секције. Било је обухваћено 22 ученика. 

Сви часови су реализовани по плану и програму у складу са доступношћу фискултурне 

сале. Већина часова одржана је у школском дворишту на теренима. Активности које су 

 

 

 
3/3 

Радмила 

Ковачевић 
36 5 

 3/4 
Биљана 

Драгичевић 
36 10 

Назив секције Одељење 
Задужени 

наставник 

Број 

одржаних 

часова 

Број ученика 

обухваћених 

радом секције 

Драмско-

рецитаторска 
4/1 Зорица Немет 36 12 

 

Драмско-

рецитаторска 

4/2 Марина Бокић 36  

 

Спортска 

секција 

4/3 Татјана Брлетић 36 22 
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биле заступљене су : фудбал, између две ватре, кошарка као и игре по избору ученика. 

Сви ученици су редовно похађали часове спортске секције. 

Секције реализоване код ученика V-VIII разреда 

Извештај о раду новинарске секције 

НАСТАВНИК -

РУКОВОДИЛАЦ СЕКЦИЈЕ 
Маја Дробњак Басалић 

БРОЈ ЧЛАНОВА 16 

РАЗРЕДИ КОЈИ СУ 

ОБУХВАЋЕНИ РАДОМ 

СЕКЦИЈЕ 

5-8. 

БРОЈ ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 
35 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

- организовање секције и подела задужења, 

- формирање редакције, 

- упознавање са новинарском стилистиком, 

- осмишљавање изгледа и садржаја школког 

часописа, 

- обрада приспелих садржаја 

 

НЕРЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ - РАЗЛОГ 
/ 

ПОСТИГНУТИ 

РЕЗУЛТАТИ 
Часоопис „Основац“ 

ПРЕДЛОЗИ ЗА ДАЉИ РАД / 

 

Извештај о раду драмске секције 

НАСТАВНИК-

РУКОВОДИЛАЦ СЕКЦИЈЕ 
Ивана Гарабиновић и Драгана Бобић 

БРОЈ ЧЛАНОВА 12 

РАЗРЕДИ КОЈИ СУ 

ОБУХВАЋЕНИ РАДОМ 

СЕКЦИЈЕ 

V, VI, VIII 

БРОЈ ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 
14 

РЕАЛИЗОВАНЕ - Одабир талентованих ученика-аудиција. 
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АКТИВНОСТИ - Рад на драмском тексту Свети Сава и голубица. 

- Увежбавање дикције и сценских покрета. 

- Рад на сценографији и костимима. 

- Сарадња са хором и ученицима нижих разреда. 

- Извођење представе пред публиком 27.1.2018.- 

Савиндан.  

- Наставак рада са члановима секције на одабраним 

драмским текстовима-читанка. 

- Вежбање правилне акцентуације. 

- Рад на лексици, нарочито код старих текстова. 

- Импровизације на задате теме. 

- Покушај писања драмског текста и његова анализа. 

НЕРЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ-РАЗЛОГ 

- Завршна представа, недостатак техничких услова и 

сарадња са другим секцијама. 

ПОСТИГНУТИ 

РЕЗУЛТАТИ  
Успешно изведена представа за Савиндан. 

ПРЕДЛОЗИ ЗА ДАЉИ РАД 
Одабир пригодних текстова за наредну школску 

годину. 

Извештај о раду библиотекарске секције 

НАСТАВНИК -

РУКОВОДИЛАЦ СЕКЦИЈЕ 
Бранислава Милић 

БРОЈ ЧЛАНОВА 10 

РАЗРЕДИ КОЈИ СУ 

ОБУХВАЋЕНИ РАДОМ 

СЕКЦИЈЕ 

6/3,7/1, 7/3, 8/1 и 8/3. 

БРОЈ ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 
38 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

Према Годишњем плану рада за 2017/2018, 

реализовано je: 

- Више тематских изложби везаних за значајне 

догађаје, личности, државне и верске 

празнике;  

- Посета Сајму књига у октобру; 

- Посета Новогодишњем сајму, крајем 

децембра 2017. године; 

- Посета Библиотеци Града Београда и 

Галерији Атријум; 

- Уређење библиотечког простора, сређивање и 

обогаћивање књижног фонда; 

- Ажурирање и систематизовање картотеке 

библиотеке; 

- Израда школског летописа; 

- Израда паноа поводом школских 

манифестација; 

- Припрема ученика за школско,општинско и 

градско песничко такмичење; 
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- Ревизија и обнављање књижног фонда. 

НЕРЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ - РАЗЛОГ 

Све активности су реализоване према предвиђеном 

плану. 

ПОСТИГНУТИ 

РЕЗУЛТАТИ 

Ученици наше школе који су у првом полугодишту 

освојили прво место на школском песничком 

такмичењу су: Миња Николић 1/3 и Нина Кнежевић 

6/3.  

На општинском такмичењу оба ученика освојила су 

друго место.  

У другом полугодишту, на школском такмичењу у 

рецитовању прво место освојили су: Елена 

Павлићевић 4/1 и Нина Кнежевић 6/3. 

Оба ученика имала су учешће и на општинском 

такмичењу у рецитовању. 

ПРЕДЛОЗИ ЗА ДАЉИ РАД 

Повећати број посета институцијама културе и 

манифестацијама у циљу едукације и васпитања 

ученика. 

Извештајо раду секције „ДЕЛФ за ученикe“ 

ДЕЛФ за ученике – А1 

НАСТАВНИК-

РУКОВОДИЛАЦ СЕКЦИЈЕ 

Тања Гњидић 

БРОЈ ЧЛАНОВА 19 

РАЗРЕДИ КОЈИ СУ 

ОБУХВАЋЕНИ РАДОМ 

СЕКЦИЈЕ 

5 разред (8 ученика) 

6 разред (11 ученика) 

БРОЈ ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

 36 часова 

 

 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

 

 

 

- Пријављивање и евидентирање ученика који ће 

учествовати у раду секције 

- Дистрибуција уџбеника и договор о начину 

њихове употребе 

- Упознавање са програмом рада секције 

- Упознавање са принципима ДЕЛФ-а 

- Упознавање са структуром испита за ниво А1 

- Упознавање са структуром уџбеника: Préparation 

à l’examеn du DELF scolaire et junior A1, Marie-

Christine Jamet, Hachette, Paris, 2006. и договор о 
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начину рада са уџбеником и пратећим аудио-

материјалом 

- Упознавање са језичким нивоима и њиховим 

основним одликама. Детаљно обрађивање 

карактеристика нивоа А1. 

- Развијање језичких комуникативних 

компетенција на нивоу рецепције - слушање и 

разумевање говора: изговор и интонација, писмо 

и спеловање, препознавање просторних и 

временских одредница у говору, разумевање 

телефонских порука, разумевање кратких 

усмених обавештења, разумевање одломака 

радио емисија, разумевање дијалога, разумевање 

упутстава, разумевање разговора. 

- Развијање језичких комуникативних 

компетенција на нивоу рецепције -  читање и 

разумевање писаних докумената: разликовање 

врста писаних докумената, натписи, наредбе, 

забране, скраћенице, разумевање временских 

одредница у писаним документима, разумевање 

паноа и обавештења, разумевање малих огласа, 

разумевање туристичких докумената, 

разумевање реклама, разумевање кратких 

писмених порука, разумевање писама и мејлова. 

- Развијање језичких комуникативних 

компетенција на нивоу продукције - писмено 

изражавање: правила кореспонденције (почетак и 

крај поруке, датум), просторно и временско 

одређивање у писменом изражавању, описивање, 

нарација, изражавање укуса, изражавање 

осећања, изражавање жеља, попуњавање 

формулара, писање кратких порука, писање 

легенде/објашњења, писање разгледнице, писање 

мејла. 

- Развијање језичких комуникативних 

компетенција на нивоу продукције – усмено 

изражавање: постављање питања, представљање, 

поздрављање. 

- Пријављивање заинтересованих ученика за 

полагање испита. 

- Увежбавање испитних ситуација и детаљно 

упознавање са начином одвијања испита. 

- У оквиру прославе Међународног дана 

Франкофоније, чланови скеције су узели учешће 
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у манифестацији „Франкофони хоризонти“ која 

је одржана 23.03.2018. године. У оквиру ове 

манифестације били су гости Амбасаде Кипра у 

Београду и учествавали су у Франкофоном квизу 

у Француском институту у Београду. 

- Чланови секције су учествовали у организацији и 

извођењу Јавног часа француско језика у оквиру 

прославе Међународног дана Франкофоније. Час 

је одржан 30.03. 2018. године у 13 часова и 15 

минута у кабинету за француски језик. Ученици 

су на редовним часовима француског језика 

прошли квалификацие за квиз, а у оквиру јавног 

часа француског језика су се такмичили 

финалисти. Квиз је организован на три нивоа. 

Први ниво је био намењен петацима и односио се 

на стечена знања из језика (лексичка, фонолошка 

и семантичка знања). Други ниво је намењен 

ученицима шестог разреда, а питања су се 

односила на празнике и обичаје у Француској. 

Трећи ниво је био намењен седмацима и ученици 

су одговарали на питања из области Француске 

револуције, историје и симбола Француске. 

- Полагање испита ДЕЛФ-а одржано je 7. и 

8.04.2017. Полагању је приступило 12 ученика за 

језички ниво А1 и сви ученици су положили 

испит ДЕЛФ-а. 

- Анализа резултата испита и додела сертификата. 

НЕРЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ-РАЗЛОГ 

План рада секције у потпуности је реализован. 

ПОСТИГНУТИ 

РЕЗУЛТАТИ  

Испит ДЕЛФ за ученике ниво А1 положило је 12 

ученика. 

ПРЕДЛОЗИ ЗА ДАЉИ РАД 

Да би резултати рада секције били бољи 

потребно је у рад секције (било повремено, било 

континуирано) укључити  и друге наставнике, 

како француског језика, тако и других 

друштвених наука. 

 

ДЕЛФ за ученике – А2 

НАСТАВНИК-

РУКОВОДИЛАЦ СЕКЦИЈЕ 

Тања Гњидић 

БРОЈ ЧЛАНОВА 6 

РАЗРЕДИ КОЈИ СУ 

ОБУХВАЋЕНИ РАДОМ 

7 разред (5 ученика) 

8 разред (1 ученика) 
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СЕКЦИЈЕ 

БРОЈ ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

 36 часова 

 

 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

 

 

 

- Пријављивање и евидентирање ученика који ће 

учествовати у раду секције 

- Дистрибуција уџбеника и договор о начину 

њихове употребе 

- Упознавање са програмом рада секције 

- Упознавање са принципима ДЕЛФ-а 

- Упознавање са структуром испита за ниво А2 

- Упознавање са структуром уџбеника: Préparation 

à l’examеn du DELF scolaire et junior A2 , Marie-

Christine Jamet , Hachette, Paris, 2006 и договор о 

начину рада са уџбеником и пратећим аудио-

материјалом. 

- Упознавање са језичким нивоима и њиховим 

основним одликама. Детаљно обрађивање 

карактеристика нивоа А2. 

- Развијање језичких комуникативних 

компетенција на нивоу рецепције - слушање и 

разумевање говора: разликовање мушког и 

женског рода у говору, препознавање 

реченичних модалитета у говору-интонација, 

идентификовање бројева и слова у говору, 

разумевање говорне ситуације, разумевање 

телефонских порука, разумевање огласа, 

разумевање одломака радио емисија, разумевање 

просторних упутстава, разумевање разговора. 

- Развијање језичких комуникативних 

компетенција на нивоу рецепције -  читање и 

разумевање писаних докумената: разликовање 

врста писаних докумената, одређивање онога ко 

пише и онога коме је документ намењен, 

разумевање теме и циља документа, садржаја 

документа, натписа , паноа, обавештења, 

реклама, разумевање писмених упутстава 

(друштвене игре, рецепте),  малих огласа, 

информативних докумената, личних докумената, 

писама, мејлова. 

- Развијање језичких комуникативних 

компетенција на нивоу продукције - писмено 

изражавање: кореспонденција (врсте и правила), 

описивање особе, описивање места, описивање 
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догађаја, изражавање укуса, навика, осећања, 

писање позивница и захвалница, изражавање 

узрока, преношење нечијих речи (неуправни 

говор), описивање личних искустава. 

- Развијање језичких комуникативних 

компетенција на нивоу продукције – усмено 

изражавање: поздравити, прићи некоме, говорити 

о својој породици, описати, поставити питања, 

информисаи се, одговорити на питања, говорити 

о будућности. 

- Пријављивање заинтересованих ученика за 

полагање испита.  

- Увежбавање испитних ситуација и детаљно 

упознавање са начином одвијања испита. 

- У оквиру прославе Међународног дана 

Франкофоније, чланови скеције су узели учешће 

у манифестацији „Франкофони хоризонти“ која 

је одржана 23.03.2018. године. У оквиру ове 

манифестације били су гости Амбасаде Кипра у 

Београду и учествавали су у Франкофоном квизу 

у Француском институту у Београду. 

- Чланови секције су учествовали и у организацији 

и извођењу Јавног часа француско језика у 

оквиру прославе Међународног дана 

Франкофоније. Час је одржан 30.03. 2018. године 

у 13 часова и 15 минута у кабинету за француски 

језик. Ученици су на редовним часовима 

француског језика прошли квалификацие за квиз, 

а у оквиру јавног часа француског језика су се 

такмичили финалисти. Квиз је организован на 

три нивоа. Први ниво је био намењен петацима и 

односио се на стечена знања из језика (лексичка, 

фонолошка и семантичка знања). Други ниво је 

намењен ученицима шестог разреда, а питања су 

се односила на празнике и обичаје у Француској. 

Трећи ниво је био намењен седмацима и ученици 

су одговарали на питања из области Француске 

револуције, историје и симбола Француске. 

- Полагање испита ДЕЛФ-а одржано je 7. и 

8.04.2017. Полагању је приступило 5 ученика за 

језички ниво А1, а 4 ученика су положили испит 

ДЕЛФ-а. 

- Анализа резултата испита и додела сертификата. 
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НЕРЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ-РАЗЛОГ 

План рада секције у потпуности је реализован. 

ПОСТИГНУТИ 

РЕЗУЛТАТИ  

Испит ДЕЛФ за ученике ниво А2  положило је 4 

ученика. 

ПРЕДЛОЗИ ЗА ДАЉИ РАД 

Као и претходне године, велики проблем у раду 

секције представљао је термин одржавања 

секције. Ученици седмог и осмог разреда имају 

различите распореде часова и многобројне 

ваншколске активности. За следећу школсу 

годину треба размотрити могућност увођења 

„флексибилног“ термина за одржавање секције 

уз одобрење Директора школе.  

 

Извештај о раду хора, оркестра и музичке секције 

НАСТАВНИК-

РУКОВОДИЛАЦ СЕКЦИЈЕ 
Лепа Петковић 

БРОЈ ЧЛАНОВА 48 

РАЗРЕДИ КОЈИ СУ 

ОБУХВАЋЕНИ РАДОМ 

СЕКЦИЈЕ 

 

V, VI, VII и VIII  

БРОЈ ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 
142 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

Рад  хора се одвијао према утврђеном плану и 

програму. 

Према плану су реализована школска, општинска и 

градска такмичења: „Најраспеванија одељењска 

заједница и „Златна сирена“. 

Хор је учествовао на приредби поводом прославе 

Светог Саве. 

НЕРЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ-РАЗЛОГ 

Наша школа није учествовала на СФУРФ-у, јер 

општина није организовала ово такмичење. 

ПОСТИГНУТИ 

РЕЗУЛТАТИ  

На такмичењу Златна сирена, на градском нивоу 

ученици су освојили два прва места, док су на 

општинском нивоу ученици освојили прва три места 

и једну похвалу. 

Одељење IV-3- Прво  место на општинском 

такмичењу и учешће на градском такмичењу. 

ПРЕДЛОЗИ ЗА ДАЉИ РАД Бољи распоред такмичења за наредну годину. 

Извештај о раду ликовне секције 

НАСТАВНИК-

РУКОВОДИЛАЦ СЕКЦИЈЕ 
Зоран Томљеновић  

БРОЈ ЧЛАНОВА 8 

РАЗРЕДИ КОЈИ СУ пети и шести разред 
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ОБУХВАЋЕНИ РАДОМ 

СЕКЦИЈЕ 

БРОЈ ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 
34 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

Рад ликовне секције се одвијао по утврђеном плану 

и програму. Коришћене су различите технике и 

материјали а ученици су показали значајно 

интересовање у раду. 

НЕРЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ-РАЗЛОГ 
/ 

ПОСТИГНУТИ 

РЕЗУЛТАТИ  
/ 

ПРЕДЛОЗИ ЗА ДАЉИ РАД Мотивисање ученика за учешће у секцији. 

 

Извештај о раду секције „Клуб младих техничара“ 

НАСТАВНИК-

РУКОВОДИЛАЦ СЕКЦИЈЕ 
Александар Павловић 

БРОЈ ЧЛАНОВА 17 

РАЗРЕДИ КОЈИ СУ 

ОБУХВАЋЕНИ РАДОМ 

СЕКЦИЈЕ 

Пети, шести, седми и осми разреди 

БРОЈ ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 
Планирано 36, одржано 36 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

У оквиру рада моделарских секција обављен је рад 

са групом заинтересованих ученика који су радили 

на вежбама из области: ракетног-моделарства, 

бродо-моделарства, ауто-моделарства. Више 

ученика бавило се различитим вежбама у оквиру ове 

секције. Ученици су успешно реализовали задате, 

вежбе, израду  модела-макета . 

НЕРЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ-РАЗЛОГ 

Ученици су реализовали све вежбе предвиђене 

планом и програмом.  

ПОСТИГНУТИ 

РЕЗУЛТАТИ  

Више ученика бавило се различитим вежбама у 

оквиру ове секције, пласирали су се на такмичењу и 

остварени  резултатати  налазе се у прилогу овог 

извештаја. 

Рад ове секције се сводио на њихово лично 

креативно усавршавање из више области. 

ПРЕДЛОЗИ ЗА ДАЉИ РАД 

На почетку следеће школске године презентовати 

све радове, успехе ученика и на тај начин подстаћи 

на кретиван рад. 

Извештај о раду саобраћајне секције  

НАСТАВНИК-

РУКОВОДИЛАЦ СЕКЦИЈЕ 
Нада Видаковић 
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Извештај о раду секције 5,6,7. и 8. разред 

НАСТАВНИК-

РУКОВОДИЛАЦ СЕКЦИЈЕ 
Дарија Страњина 

БРОЈ ЧЛАНОВА 25 

РАЗРЕДИ КОЈИ СУ 

ОБУХВАЋЕНИ РАДОМ 

СЕКЦИЈЕ 

5, 6, 7 и 8. разред 

БРОЈ ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 
39 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

Упознавање ученика са програмом и радом секције. 

Ученици су упознати са израдом техничке 

документације, и са технологијом обраде материјала. 

Реализована је израда по задатку за сваки разред. 

Реализована је припрема ученика за такмичење на 

свим нивоима као и сва такмичења предвиђена 

школским календаром 

НЕРЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ-РАЗЛОГ 
Све активности су успешно реализоване 

ПОСТИГНУТИ Ученици су учествовали на свим нивоима 

БРОЈ ЧЛАНОВА 16 

РАЗРЕДИ КОЈИ СУ 

ОБУХВАЋЕНИ РАДОМ 

СЕКЦИЈЕ 

Од петог до осмог 

БРОЈ ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 
36 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

Са ученицима је обављено упознавање са 

активностима секције, школским полигоном, 

правилима друмског саобраћаја, припрема за 

текмичења и такмичења школско, општинско и 

градско. Анлизирани успеси на такмичењима и шта 

и како треба побољшати у раду секције. 

НЕРЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ-РАЗЛОГ 

Набавка реквизита потребних за саобраћајни 

полигон(чуњеви, ланац, коса даска, погачице..) 

ПОСТИГНУТИ 

РЕЗУЛТАТИ  

Ученици су упознати са правилима друмског 

саобраћаја, специфичностима такмичарског 

програма.  

Одржана су такмичења на школском, општинском и 

градском нивоу и постигнути сл резултати: освојена  

два друга места на општини- млађа екипа и једно 

прво и два друга места-старија екипа. Сви пласирани 

ученици су учествовали на градском такмичењу. 

ПРЕДЛОЗИ ЗА ДАЉИ РАД 

У складу са временским приликама ученици ће 

поред теоријског дела, важбати и практичан део на 

школском полигону, у циљу стицања знања,вештина 

и спретности. 

Обнављање и унапређивање школског полигона. 
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РЕЗУЛТАТИ  такмичења. Резултати такмичења су дати у прилогу. 

ПРЕДЛОЗИ ЗА ДАЉИ РАД 

На почетку следеће школске године презентовати 

све радове, успехе ученика и на тај начин подстаћи 

на кретиван рад. 

Извештај о раду еколошке секције 

НАСТАВНИК-

РУКОВОДИЛАЦ СЕКЦИЈЕ 
Јаворка Јаковљевић 

БРОЈ ЧЛАНОВА 70 

РАЗРЕДИ КОЈИ СУ 

ОБУХВАЋЕНИ РАДОМ 

СЕКЦИЈЕ 

6/1, 6/2 и 6/3 

БРОЈ ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 
18 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

Акција чишћења школског дворишта у току јесени и 

пролећа. 

Акција прикупљања пластике, папира за рециклажу 

и пластичних чепова. 

Упознавање са часописом  Екологија и Савремени 

свет. Ученице Ана Бабић и Катарина Димитријевић 

су одржале предавање на ЧОС-у, представљајући 

поменуте часописе.  

22.12.2017. - предавање МУП-а –Природне непогоде 

и последице загађења 

19.03.2018. - урећење кабинета и школског простора.  

23.04.2018.-обележавање Дана Планете Земље. 

Одељење 6/3  засадило јапански јавор и јасмин у 

школском дворишту. 

НЕРЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ-РАЗЛОГ 
 

ПОСТИГНУТИ 

РЕЗУЛТАТИ  

Учествујући у еколошким акцијама разумели смо 

потребу за очувањем природе. 

ПРЕДЛОЗИ ЗА ДАЉИ РАД Реализоваћемо постојећи план. 

Извештај о раду одбојкашке секције 

НАСТАВНИК-

РУКОВОДИЛАЦ СЕКЦИЈЕ 

Мома Ћургуз 

Биљана Мандинић –Одбојкашка секција 

БРОЈ ЧЛАНОВА Сталних 20, повремено 30 

РАЗРЕДИ КОЈИ СУ 

ОБУХВАЋЕНИ РАДОМ 

СЕКЦИЈЕ 

8-1, 8-2, 8-3, 5-2, 4-1 

БРОЈ ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

36 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

Уовој школској години заинтересованост рад у 

одбојкашкој секцији  понекад је превазилазио 

капацитете који су потребни за квалитетан рад.Не 

желећи да било ком ученику ускратимо право учешћа 

успели смо да реализујемо предвиђене садржаје 

.Активности предвиђене планом рада су углавном 
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реализоване и то пре свега у делу основних елемената 

технике –Одигравање лопте прстима, чекићем ,тенис 

сервис и пријем сервиса ,смечирање и блокирање 

,учешће на школским и општинским такмичењима. 

НЕРЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ-РАЗЛОГ 
/ 

ПОСТИГНУТИ 

РЕЗУЛТАТИ  

Ученици 5-6. разред 1. место (општинско такмичење) 

Ученици 7-8. разред 4. место (општинско такмичење) 

Ученице  5-6. разред 1. место (општинско такмичење) 

Ученице 7-8.  разред 4. место (општинско такмичење) 

ПРЕДЛОЗИ ЗА ДАЉИ РАД 

Обезбеђивање одговарајућег термина секције 

допринеће укључивање више заинтересованих 

ученика и ученица што је био случај  у школској 

2017/2018 години.  

 

 

Извештај о раду секције УН 

НАСТАВНИК-

РУКОВОДИЛАЦ СЕКЦИЈЕ 
Лазар Ристић 

БРОЈ ЧЛАНОВА 25 

РАЗРЕДИ КОЈИ СУ 

ОБУХВАЋЕНИ РАДОМ 

СЕКЦИЈЕ 

VI,VII, VIII 

БРОЈ ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 
30 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

 

Прављење пано. 

Прослава међународних дана, по плану. 

Организација дебата. 

  

НЕРЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ-РАЗЛОГ 

Учешће у стручним посетама седиштима УНЕСКА у 

Паризу, међународном центру УН у Бечу и главног 

седишта УН у Њујорку. 

ПОСТИГНУТИ 

РЕЗУЛТАТИ  

Позитивна афирмација УН  мађу ученицима и 

едукација о значају и циљевима ове организације, 

развијање свести о једнакости свих људи о 

међусобној толеранцију у  свим аспектима. 

Развијање свести о климатским променама и 

могућности превенциј истих. Упознавање ученика са 

организациом УНЕСКА и о њеном значају, за 
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очување сведске културне баштине. 

ПРЕДЛОЗИ ЗА ДАЉИ РАД Већи ангажман  ђака за тематске сусрете. 

Извештајо раду Црвеног крста 

Током месеца септембра усвојен је План рада Црвеног Крста, и  прикупљена  је 

чланарина. Саобраћајна полиција је организовала састанак са ученицима млађих 

разреда: гледали су филм о безбедности  деце у саобраћају, а прваци су том приликом 

добили прслуке. 

У октобру је одржана ,,Трка за срећније детињство'' – учествовали су ученици од 

првог до осмог разреда. 

Ове године,као и претходних година, наши ђаци су показали своју хуманост и 

солидарност  у пружању помоћи онима којима је неопходна. У акцији ,,Један пакетић 

много љубави, сакупљени су пакетићи  (са прибором , слаткишима , хигијеном , 

играчкама) које смо однели у Дечију плућну болницу на Дедињу, Институт за 

церебралну парализу (Сокобањска) и у Сигурну кућу. Пакетићима смо обрадовали и 

децу у Звечанској. Ученици  млађих разреда ( II, III, IV разред) су учествовали у 

ликовном и литерарном  конкурсу ,,Крв живот значи''. 

Недеља ЦК је обележена информисањем ученика четвртих разреда о значају ове 

организације на часовима одељенске заједнице. 

За ученике 4. и 6. разреда организовано је школско такмичење ЦК . Одабрана  

екипа у саставу Маја Mагделинић (4/1), Петровић Даница (4/1), Мина Милојковић (4/1), 

Анђела Томић (4/3) и Марија Шашић (4/2), је 8. маја 2018.године учествовала на 

Општинском такмичењу ЦК ,,Шта знам о ЦК-у  и ДДК'' . Екипа је заузела друго место. 

Екипа ученика 6. разреда, одељења 6/3, у саставу Лука Копривица, Вид Јанаковић, Лола 

Поповић и Александар Секуловски заузела је такође је заузела друго место на 

опшинском и четврто место на градском такмичењу. 

Руководилац, Зорица Немет 

Пријатељи деце 

У организацији Пријатељи деце школске 2017/18. ученици су: 

- На општинском такмичењу „Најраспеванија одељењска заједница“ у којем су ученици 

4/3 разреда освојили треће место, а такмичење се одржавало у музеју „Краљ Петар 

први“ 

-Ђачка песничка сусретања у априлу/мају на којима су ученици Елена Павлићевић 4/1 

освојила прво место, Ема Миловановић 1/2 друго место, Тијана Петровић 3/2 треће 

место за најбољег рецитатора, а за набољу песму Миња Николић 1/3 освојио је прво 

место на школском и друго место на општинском такмичењу. 

- На музичком такмичењу „Златна сирена“ ученице Ана Секуловски 1/2 освојила је 

прво место на градском такмичењу, а на општинском такмичењу друго место Олга 

Зарић 3/2. 

- У оквиру ликовног такмичења „Безбедност у саобраћају“ уценици нижих разреда 

остварили су најбољи успех на општини Савски венац. 

- Пријатељи деце Београда приредио је завршну свечаност у ДКЦ Мајдан – Наслеђе и 

природа – највеће богатство,а на ову манифестацију ученици су ишли са родитељима. 
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

У току школске 2017/18. години План стручног усавршавања, реализован је у 

складу са финансијским могућностима школе. У школи је одржан семинар  „Не можеш 

све сам! - како изградити унутрашњу и спољашњу мрежу подршке наставнику и 

ученику који има проблем“ као приоритена област 5 и као компетенција 4  и семинар 

„Изградња тима и вештине комуникације“, у оквиру приориттне области и 4 и 

кометенције 4. Остали програми обуке су углавном били ужестручни у оквиру 

компетенције за наставну област/предмет. 

Усавршавање унутар установе се одвијало према Личном плану професионалног 

развоја које су на почетку школске године урадили наставници и стручни сарадници. 

Наставници су на крају школске године попунили Извештаје остручном усавршавању. 

Подаци о програмима обуке и наставницима који су учествовали на истим је дат у 

Прилогу. 

 

ПРОГРАМ ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

У школи смо током школске године радили према редовном плану промотивних 

ативности -промовисање ученичких резултата, припремање приредбе за пријем првака, 

Светог Саву, мотивисање ученика за учешће на такмичењима, промовисање резултата 

са такмичења, уређивање огласних табли, текуће ажурирање школског сајта. 
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ПРИЛОГ 

Извештај о успеху, дисциплини и изостанцима ученика за крај школске 

2017/18. године 

 

Табела 1: Подаци о успеху, дисциплини и изостанцима у предходне четири  школске године: 

школска 

година 

средња 

оцена 

број 

оправданих/

неоправдани

х изостанака 

укупан број 
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изречених 
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2017/18. 4,56 46168 /907 47075 31 132 74% 22% 
3,1

% 

0,1

4 

2016/17. 4,53 56612/818 57430 30 157 73,6 21,8 3,8 0,3 

2015/16. 4,55 45698/1597 47295 26 119 72,2 23,2 
4,1

3 
0 

2014/15. 4,6 41662/1416 43078 27 97 77,4 
20,0

9 
2,2 0 

 

У табелама које следе детаљно је приказан успех, владање и изостанци ученика на крају 

школске 2017/18. године. 

 
Табела 2. Постигнут успех ученика 2 – 4. разред 

Укупно 

ученика 

одличан 
вр.доба

р 
добар довољан св.позитивних неоцењених 

Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % 

264 244 
92,

4 
17 

6,

4 
1 

0,

37 
/ / 262 99,2 2 0,7 

 

 
Табела 3. Просек оцена по предметима код ученика од 2. до 4. разреда 

 

предмети одличан 

врло 

добар добар довољан недовољан неоцењен 

средња 

оцена 

Српски језик 211 44 6 1 / 2 4,77 

Енглески језик 217 31 11 2 / 2 4,77 

Математика 202 50 9 1 / 2 4,72 

Свет око нас 79 8     / / 4,9 

Природа и 

друштво 
145 28 1 1 

/ 

2 4,811 

Ликовна к. 262       / 2 5 

Музичка к. 262       / 2 5 

Физичко васп. 262       / 2 5 

укупно 1640 161 27 5 / 14 4,87 
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Табела 4. Постигнут успех ученика 5 – 8. разред 

Укупно 
ученика 

Одличан Вр.добар Добар Довољан Св. 

позитивних 

Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % 

334 

 

199 59,

5 

116 34,7 18 5,3

8 

1 0,2

9 

334 100 

 

 

Табела 5. Просек оцена по предметима код ученика од 5. до 8. разреда 

предмети одличан 

врло 

добар добар довољан 

недо-

вољан 

нео- 

цењен 

средња 

оцена 

Српски језик 137 115 57 25   4,08982036 

Енглески језик 135 99 59 41   3,98203593 

Ликовна култура 299 30 4 1   4,87724551 

Музичка култура 284 36 10 4   4,79640719 

Историја 177 85 59 13   4,2754491 

Географија 237 74 20 3   4,63173653 

Физика 73 78 68 41   3,70384615 

Математика 133 95 63 43   3,95209581 

Биологија 141 83 81 29   4,00598802 

Хемија 99 38 14 16   4,31736527 

ТИО/техника и 

технологија 
295 30 6 3  

 4,84730539 

Физичко 

васпитање 
319 10 3    

 4,95180723 

Француски језик 194 59 62 19   4,28143713 

Изабрани спорт 251 5 2     4,96511628 

Информатика 69 5       4,93243243 

Владање (6 -  8. р) 234 19 4 3   4,86153846 

укупно 3077 861 512 241   4,44 

 

 
Табела 6. Постигнут успех ученика 2 - 8. разред 

Број 
ученика 

Одличан Вр.добар Добар Довољан Св.позитивних Неоцењених 

Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % 

598 443 74 133 22,2 19 3,17 1 0,16 596 99,6 2 0,3 

 

 
Табела 7. Просек оцена по предметима код ученика од 2. до 8. разреда 

предмети одличан 

врло 

добар добар довољан недовољан неоцењен 

средња 

оцена 

српски језик 326 177 75 24 / 2 4,33 

енглески језик 371 126 59 46 / 2 4,36 

математика 322 145 75 60 / 2 4,21 

свет око нас 80 12 2 / / /  4,82 

природа и 

друштво 
126 25 8 

/ / 

2 4,74 
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ликовно 565 29 5 3 / 2 4,92 

музичко 523 62 14 3 / 2 4,837 

историја 185 106 38 20 / / 4,30 

географија 254 64 22 8 / / 4,62 

физика 81 64 65 45 / / 3,7 

биологија 148 87 86 28 / / 4,01 

хемија 94 28 19 15 / / 4,28 

ТИО 278 49 18 4 / / 4,72 

физичко 

васпитање 
584 10 2 2 

/ 

6 4,96 

фрнацуски језик 188 86 45 30 /  4,23 

изабрани спорт 327 9 5 4 / 4 4,91 

владање 233 13 7 2 / / 4,87 

укупно 4685 1092 545 294 / / 4,53 

 
Табела 8. Владање ученика 

 

ВЛАДАЊЕ 

  
примерно 

владање 

врло 

добро 

владање 

добро 

владање 
задовољавајуће 

владање  

незадовољавајуће 

владање 

Први 

разред 
71 

  
 / 

Други 

разред 
87 

   
/ 

Трећи 

разред 
91 

   
/ 

Четврти 

разред 
84+2 

   
/ 

Пети 

разред 
69 5 

  
/ 

Шести 

разред 
86 7  

 
/ 

Седми 

разред 
85 7  

1 
/ 

Осми 

разред 
63 

5 4 2 
/ 

УКУПНО 638 24 4 3 / 

 

 
Табела 9. Изостанци ученика 

Разред Оправдани 

изостанци 

Неоправдани 

изостанци 

Укупно Број 

изостанака 

по ученику 

1. разред 4593  4593 64,6 

2. разред 3493 46 3539 40,6 

3. разред 1743  1743 19,1 
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4. разред 1430  1430 16,4 

1.-4. 

разред 
11259 46 11305 33,7 

5. разред 5437   72 5509 77,5 

6. разред 7737 74 7811 83,9 

7. разред 10759 281 11040 118,7 

8. разред 10976 434 11410 154,1 

5. – 8. 

разред 
34909 861 35770 107 

1– 8. 

разред 

46168 907 47075 70,3 

 

Реализација наставног плана и програма 

 

Табела 10. Реализација планираног фонда часова редовне и обавезне изборне наставе наставе од V-

VIII разреда 

предмет 

V VI VII VIII V-VIII V-VIII 

% 

П
л
ан

и
р
ан

о
 

О
д

р
ж

ан
о

 

П
л
ан

и
р
ан

о
 

О
д

р
ж

ан
о

 

П
л
ан

и
р
ан

о
 

О
д

р
ж

ан
о

 

П
л
ан

и
р
ан

о
 

О
д

р
ж

ан
о

 

П
л
ан

и
р
ан

о
 

О
д

р
ж

ан
о

 

О
д

р
ж

ан
о

 

 %
 

српски језик 540 538 432 429 576 572 408 406 1956 1945 99.44 

енглески језик 216 215 216 210 288 286 204 205 924 916 99.13 

ликовна 

култура 
216 218 108 109 144 145 102 104 570 576 101.05 

муз. култура 216 199 108 100 144 131 102 98 570 528 92.63 

историја 108 113 216 214 288 282 204 200 816 809 99.14 

географија 108 108 216 203 288 268 204 191 816 770 94.36 

физика / / 216 213 288 281 204 203 708 697 98.45 

математика 432 423 432 427 576 571 408 406 1848 1827 98.86 

биологија 216 215 216 215 288 287 204 202 924 919 99.46 

хемија / / / / 288 285 204 201 492 486 98.78 

техн. и инф. 

образ. 
/ / 216 218 288 290 204 212 708 720 101.69 

физичко васп. / / 216 216 288 289 204 203 708 708 100.00 

изабрани спорт  / / 108 105 144 142 102 103 354 350 98.87 

франц. језик 216 211 216 213 288 283 204 202 924 909 98.38 

грађ. васп. 36 36 36 36 36 35 34 35 142 142 100.00 

верска настава 108 108 108 108 144 144 102 103 462 463 100.22 

инф. и 

рачунарство 
108 107 108 108 144 139 102 105 462 459 99.35 
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цртање, 

сликање и 

вајање 
  

36 36 36 37 / / 72 73 101.39 

домаћинство / / / / 36 36 34 34 70 70 100.00 

физичко и 

здравствено 

васпитање 

378 377 / / / / / / 378 377 99.74 

техника и 

технологија 
216 218 / / / / / / 216 218 100.93 

 
Табела 11. Реализација планираног фонда часова редовне наставе I – IV разреда 

 

Табела 12. Реализација планираног фонда изборне и факултативне часова наставе: I-IV разреда 

п
р
ед

м
ет

 

I II III IV I-IV I-IV 

П
л
ан

и
р
ан

о
 

О
д

р
ж

ан
о

 

П
л
ан

и
р
ан

о
 

О
д

р
ж

ан
о

 

П
л
ан

и
р
ан

о
 

О
д

р
ж

ан
о

 

П
л
ан

и
р
ан

о
 

О
д

р
ж

ан
о

 

П
л
ан

и
р
ан

о
 

О
д

р
ж

ан
о

 

О
д

р
ж

ан
о

 

%
 

Грађ. васп 108 108 108 108 144 144 108 108 468 468 100% 

Верска 

настава 
108 108 108 106 144 143 108 108 468 465 99.36% 

Чувари 

прир. 
108 108 - - 36 36 108 108 252 252 100% 

Народ. 

традиц 
- - 108 108 108 108 - - 216 216 100% 

п
р
ед

м
ет

 

I II III IV I-IV I-IV 

П
л
ан

и
р
ан

о
 

О
д

р
ж

ан
о

 

П
л
ан

и
р
ан

о
 

О
д

р
ж

ан
о

 

П
л
ан

и
р
ан

о
 

О
д

р
ж

ан
о

 

П
л
ан

и
р
ан

о
 

О
д

р
ж

ан
о

 

П
л
ан

и
р
ан

о
 

О
д

р
ж

ан
о

 

О
д

р
ж

ан
о
 

%
 

Српски језик 540 540 540 540 720 720 540 540 2340 2340 100% 

Енгл. језик 216 216 216 214 288 283 216 215 936 928 99.15% 

математика 540 540 540 540 720 720 540 540 2340 2340 100% 

свет око нас 216 216 216 216 - - - - 432 432 100% 

природа и 

друштво 
- - - - 288 288 216 216 504 504 100% 

лик. култура 108 108 216 216 288 288 216 216 828 828 100% 

муз. култура 108 108 108 108 144 144 108 108 468 468 100% 

физич. васп. 324 324 324 324 432 432 324 324 1404 1404 100% 
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Табела13: Број одржаних часова допунске и додатне наставе код ученика од 5. до 8. разреда 

Наставни 

предмет 

Допунска 

настава- број 

планираних 

часова 

Допунска 

настава- број 

одржаних 

часова 

Додатна 

настава- број 

планираних 

часова 

Додатна 

настава- број 

оджаних 

часова 

Српски језик 108 106 108 108 

Математика 108 100 108 102 

Историја 36 33 36 38 

Биологија 36 36 36 36 

Геогрaфија 18 18 18 18 

Енглески језик 72 70 72 72 

Француски 

језик 

72 72 72 72 

Физика 36 37 36 38 

Хемија 36 36 36 36 

Укупно 540 513 540 528 
 

Табела 14: Број одржаних часова допунске и додатне наставе код ученика од 1. до 4. разреда 

Разред 
Наставни 

предмет 

Допунска 

настава- 

број 

планираних 

часова 

Допунска 

настава- 

број 

одржаних 

часова 

Додатна 

настава- 

број 

планираних 

часова 

Додатна 

настава- 

број 

оджаних 

часова 

Први 
математика 108 108 / / 

српски 108 108 / / 

други 
математика 90 90 / / 

српски 90 90 / / 

трећи 
математика 54 54 / / 

српски 54 54 / / 

четврти 
математика 54 54 108 108 

српски 54 54 / / 

 

 
Табела15: Број ученика од 5. до 8. разреда који су похађали додатну наставу 

Наставни 

предмет 
5. разред 6. разред 7. разред 8.разред 

Српски језик 9 11 16 9 

Математика 36 25 21 10 

Историја 12 17 7 10 

Биологија 13 2 8 4 

Географија 5 3 2 2 

Енглески језик 10 9 9 7 

Француски 

језик 

 4 5 
7 

Физика  4 6 10 

Хемија   6 14 

Укупно 85 75 80 73 
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Табела16: Број ученика од 5. до 8. разреда који су похађали допунску наставу 

Наставни 

предмет 
5. разред 6. разред 7. разред 8.разред 

Српски језик 7 7 17 7 

Математика 21 30 25 29 

Историја 15 11 15 12 

Биологија 5 20 17 15 

Географија 15 17 10 8 

Енглески језик 20 15 17 15 

Француски 

језик 
17 11 12 11 

Физика  4 7 6 

Хемија   5 6 

Укупно 100 115 131 109 

 

Број позајмљених књига из школске библиотеке у школској 2017/2018. 

години 

 

 Септембар Октобар Новембар Децембар 

1. разред 10 14 19 29 

2. разред 17 23 27 30 

3. разред 24 32 35 42 

4. разред 37 29 30 47 

5. разред 43 47 41 51 

6. разред 39 30 45 54 

   7.    разред 27 24 57 32 

  8.   разред 19 22 44 51 

Укупно 216 221 298 336 

 

 Јануар Фебруар Март Април 

1. разред 17 14 10 17 

2. разред 21 17 16 19 

3. разред 19 15 23 24 

4. разред 22 16 29 26 

5. разред 31 30 34 54 

6. разред 27 26 42 50 

7. разред 29 29 27 31 

8. разред 23 21 28 34 

Укупно 189 168 209 255 

 

 Мај Јун 

1. разред 13 14 

2. разред 16 11 

3. разред 29 10 

4. разред 31 12 

5. разред 39 17 

6. разред 47 11 

7. разред 31 13 
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8. разред 19 - 

Укупно 225 88 
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РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ 

 

И ове школске године ученици настављају са традицијом успеха и одличних постигнућа на такмичењима. Уз пуну подршку наставника 

и родитеља, уз велики труд и залагање, постигли су резултате на које смо сви поносни.  

У школској 2017/18. године ученици наше школе су освoјили: 

-  101 награду на општинским такмичењима, од чега 32 у спортским (појединачнима) дисциплинама; 

- 13  награда на окружним (градским) такмичењима; 

- 18 награда на општинским такмичењима и једни награду на градском такмичењу у колективним спортовим 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊЕ  

ШКОЛСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

ОПШТИНСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

ОКРУЖНО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

ПРЕДМЕТНИ 

НАСТАВНИК 

Ивановић Ива, 3/1 I УЧЕШЋЕ 

Н
е 

о
р

га
н

и
зу

је
 с

е 
за

 у
ч

ен
и

к
е 

тр
ећ

ег
 р

аз
р

ед
а 

Драгана Бркић 

Палашти Нађа, 3/1 I УЧЕШЋЕ Драгана Бркић 

Петровић Сара, 3/1 I II Драгана Бркић 

Петровић Стеван, 3/3 II I Радмила Ковачевић 

Јован Поповић, 3/1 II УЧЕШЋЕ  

Ракочевић Андреј, 3/4 III УЧЕШЋЕ Биљана Драгичевић 

Олга Зарић, 3/1 

 

похвала,пласман на 

oпштинско 

УЧЕШЋЕ  

Џољић Миа, 3/1 похвала,пласман на 

oпштинско 

УЧЕШЋЕ Драгана Бркић 

Митровић Маша, 3/2 похвала,пласман на  

oпштинско 

УЧЕШЋЕ Гордана Стевић 

Трифуновић Јован, 3/2 похвала,пласман на  

oпштинско 

УЧЕШЋЕ Радмила Ковачевић 

Манојловић Матеја, 3/3 похвала,пласман на  

oпштинско 

УЧЕШЋЕ Биљана Драгичевић 
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Ранковић Ксенија, 3/4 похвала,пласман на  

oпштинско 

УЧЕШЋЕ Биљана Драгичевић 

Анђелковић Мара, 3/4 похвала,пласман на  

oпштинско 

УЧЕШЋЕ Радмила Ковачевић 

Матијашевић Јелена, 3/3 похвала,пласман на  

oпштинско 

II Гордана Стевић 

Гаврило Радосављевић, 3/3 

 

похвала,пласман на  

oпштинско 

УЧЕШЋЕ Радмила Ковачевић 

Стаменковић Хана, 3/2 похвала,пласман на  

oпштинско 

УЧЕШЋЕ Гордана Стевић 

Анастасија Лазић, 3/2 

 

похвала,пласман на  

oпштинско 

УЧЕШЋЕ Гордана Стевић 

Ива Ивановић, 3/1 

 

похвала,пласман на  

oпштинско 

УЧЕШЋЕ Драгана Бркић 

Спахић Страхиња, 3/1 похвала,пласман на  

oпштинско 

УЧЕШЋЕ Драгана Бркић 

Христов Јован, 3/4 похвала,пласман на  

oпштинско 

УЧЕШЋЕ Биљана Драгичевић 

Јанковић Софија, 3/1 похвала,пласман на  

oпштинско 

УЧЕШЋЕ Драгана Бркић 

Димитријевић Лазар, 3/1 похвала,пласман на  

oпштинско 

УЧЕШЋЕ Драгана Бркић 

Кузманов Милош, 3/4 похвала,пласман на  

oпштинско 

УЧЕШЋЕ Биљана Драгичевић 

Маслић Анђелко, 3/2 похвала,пласман на  

oпштинско 

УЧЕШЋЕ Гордана Стевић 

Огњановић Урош, 3/2 похвала,пласман на  

oпштинско 

УЧЕШЋЕ Гордана Стевић 

Сергеј Јамшек, 4/2 I II УЧЕШЋЕ Марина Бокић 

Илијевски Матија, 4/2 II   Марина Бокић 

Пећанац Лука, 4/2 III III  Марина Бокић 

Пауновић Стефан, 4/1 похвала,пласман на  I УЧЕШЋЕ Зорица Немет 
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oпштинско 

Дражић Снежана, 4/3 похвала,пласман на  

oпштинско 

УЧЕШЋЕ  Татјана Брлетић 

Ђиновић Матео, 4/3 похвала,пласман на  

oпштинско 

УЧЕШЋЕ  Татјана Брлетић 

Атанасовски Матеја, 4/2 похвала,пласман на  

oпштинско 

УЧЕШЋЕ  Марина Бокић 

Магделинић Маја, 4/1 похвала,пласман на  

oпштинско 

УЧЕШЋЕ  Зорица Немет 

Вучетић Андрија, 4/2 похвала,пласман на  

oпштинско 

УЧЕШЋЕ  Марина Бокић 

Шашић Марија, 4/2 похвала,пласман на  

oпштинско 

УЧЕШЋЕ  Марина Бокић 

Спајић Александра, 4/3 похвала,пласман на  

oпштинско 

III  Татјана Брлетић 

Петровић Нађа, 4/3 похвала,пласман на  

oпштинско 

УЧЕШЋЕ  Татјана Брлетић 

Андрић Михаило, 4/2 похвала,пласман на  

oпштинско 

УЧЕШЋЕ  Марина Бокић 

Поповић Максим, 4/3 похвала,пласман на  

oпштинско 

УЧЕШЋЕ  Татјана Брлетић 

Радош Васовић, 5/3 I III  Драгана Комарица 

Милан Баста, 5/3 II III  Драгана Комарица 

Елена Лазић, 5/2 III I УЧЕШЋЕ Драгана Комарица 

Јована Џалета, 5/2 похвала,пласман на  

oпштинско 

УЧЕШЋЕ  Драгана Комарица 

Анастасија Лена Дакић, 5/3 похвала,пласман на  

oпштинско 

II УЧЕШЋЕ Драгана Комарица 

Марта Ошмијански, 5/1 похвала,пласман на  

oпштинско 

УЧЕШЋЕ  Драгана Комарица 

Матеја Безаревић, 6/2 I I III Татјана Малиџа 

Софија Спахић, 6/2 I УЧЕШЋЕ  Татјана Малиџа 
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Марко Крстић, 6/3 II УЧЕШЋЕ  Татјана Малиџа 

Алекса Јакић, 6/3 III III УЧЕШЋЕ Радоје Бјелаковић 

Самуел Ривас, 6/2 похвала,пласман на  

oпштинско 

УЧЕШЋЕ  Татјана Малиџа 

Сoња Ђуровић, 7/4 I УЧЕШЋЕ  Радоје Бјелаковић 

Димитрије Аџемовић, 7/2 II III УЧЕШЋЕ Радоје Бјелаковић 

Вук Миливојевић, 7/3 III УЧЕШЋЕ  Татјана Малиџа 

Лука Радовановић, 8/1 I I УЧЕШЋЕ Радоје Бјелаковић 

Стеван Јањић, 8/2 II /  Татјана Малиџа 

Милош Живановић, 8/3 III III  Татјана Малиџа 

Филип Атанасовски, 8/1 похвала,пласман на 

окружно 

II УЧЕШЋЕ Радоје Бјелаковић 

МАТЕМАТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ „Кенгур без граница“ 

Страхиња Пекез, 1/1 Диплома за запажен резултат Јелена Кузмановић 

Калина Илијевски, 1/1 Диплома за запажен резултат Јелена Кузмановић 

Марко Кнежевић, 1/1 Диплома за запажен резултат Јелена Кузмановић 

Сава Поповић, 1/3 Диплома за запажен резултат Нада Антић 

Зоја Грбић, 1/3 Диплома за запажен резултат Нада Антић 

Матија Ћирић, 2/2 Диплома за запажен резултат Маја Јовановић 

Мила Кепчија, 2/1 Диплома за запажен резултат Јелена Стојковић 

Теодора Веселиновић, 2/1 Диплома за запажен резултат Јелена Стојковић 

Лука Ђуровић, 3/1 Диплома за запажен резултат Драгана Бркић 

Миа Џољић, 3/1 Диплома за запажен резултат Драгана Бркић 

Анастасија Лазић, 3/2 Диплома за запажен резултат Гордана Стевић 

Гаврило Радосављевић, 3/3 Диплома за запажен резултат Радмила Ковачевић 
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Стеван Петровић, 3/3 Диплома за запажен резултат Радмила Ковачевић 

Андреј Ракочевић, 3/4 Диплома за запажен резултат Биљана Драгичевић 

Стефан Пауновић, 4/1 Диплома за запажен резултат Зорица Немет 

Маја Магделинић, 4/1 Диплома за запажен резултат Зорица Немет 

Математички турнир „АРХИМЕДЕС“ 

Екипа у саставу: Стефан 

пауновић (4/1), Елена Лазић 

(5/2), Матеја Безаревић 

(6/2), Димитрије Аџемовић 

(7/2) и Лука Радовановић 

(8/1) 

ПОХВАЛУ 

 

на математичком турниру – екипном првенству основних школа 

Републике Србије у математици 

Руководилац екипе: Радоје 

Бјелаковић 

Стефан Пауновић, 4/1 похвала на математичком турниру – екипном првенству основних школа 

Републике Србије у математици 

Матеја Безаревић, 6/2 I награда на  математичком турниру – екипном првенству основних 

школа Републике Србије у математици 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:ХЕМИЈА 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊЕ  

ШКОЛСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

ОПШТИНСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

ОКРУЖНО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

ПРЕДМЕТНИ 

НАСТАВНИК 

Вукас Вучковић, 7/3 I I УЧЕШЋЕ Јелена Шипрага Љевар 

Филип Атанасовски, 8/1 I I III Јелена Шипрага Љевар 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:ФИЗИКА 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊЕ 

ШКОЛСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

ОПШТИНСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

ОКРУЖНО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

ПРЕДМЕТНИ 

НАСТАВНИК 

Николина Стојменовић I III  Ана Босанац 

Нина Кегељ II УЧЕШЋЕ  Ана Босанац 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА 

Давид Чоловић, 5/2 I III  Дејана Гржетић 
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Ирина Ошмјански , 5/1 II II УЧЕШЋЕ Дејана Гржетић  

Павле Благојевић, 5/1 II УЧЕШЋЕ   

Матеја Безаревић, 6/2 I II УЧЕШЋЕ Дејана Гржетић 

Софија Спахић, 6/2 II УЧЕШЋЕ  Дејана Гржетић 

Андреј Јованић, 6/2 III III  Дејана Гржетић 

Соња Ђуровић, 7/4 I I II Дејана Гржетић 

Вукас Вучковић, 7/3 I III  Дејана Гржетић 

Вук Миливојевић, 7/3 I III  Дејана Гржетић 

Никола Миладиновић, 8/2 II II II  

(УЧЕШЋЕ НА 

РЕПУБЛИЧКОМ 

ТАКМИЧЕЊУ) 

Дејана Гржетић 

Миња Ћирић, 8/2 I II УЧЕШЋЕ Дејана Гржетић 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКИ  ЈЕЗИК 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊЕ  

ШКОЛСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

ОПШТИНСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

ОКРУЖНО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

ПРЕДМЕТНИ 

НАСТАВНИК 

Тара Стјепановић I II УЧЕШЋЕ Надежда Џогаз 

Милица Глођовић I II УЧЕШЋЕ Надежда Џогаз 

 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК 

Ирина Петровић, 8/1 I УЧЕШЋЕ  Марина Здравковић 

Вељко Петровић, 8/3 II УЧЕШЋЕ  Марина Здравковић 

Сташа Ивановић, 8/1 III УЧЕШЋЕ  Марина Здравковић 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊЕ  

ШКОЛСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

ОПШТИНСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

ОКРУЖНО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК 

Марко Крстић I II УЧЕШЋЕ Мија Пајантић 

Ђорђе Костић,  II III УЧЕШЋЕ Мија Пајантић 

Маја Алексић I II II  

(УЧЕШЋЕ НА 

РЕПУБЛИЧКОМ) 

Мија Пајантић 

Миња Ћирић II II УЧЕШЋЕ Мија Пајантић 
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Александар Ћосовић III III УЧЕШЋЕ Мија Пајантић 

Стеван Јањић III III УЧЕШЋЕ Мија Пајантић 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊЕ  

ШКОЛСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

ОПШТИНСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

ОКРУЖНО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК 

Милош Живановић, 8/3 I I III Јаворка Јаковљевић 

Миња Ћирић, 8/2 II II III Јаворка Јаковљевић 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК 

ТАКМИЧЕЊЕ ЗА НАЈБОЉЕ НАПИСАНУ ПЕСМУ 

Миња Николић, 1/3 I II  Нада Антић 

 Теодора Некић, 3/4 II   Биљана Драгичевић 

Тара Милинковић, 2/1 III   Аница Димитријевић 

Нина Кнежевић, 6/3 I II  Драгана Бобић 

Кристина Кузмановић, 7/4 II   Маја Дробњак Басалић 

Мила Павловић, 5/3 III   Ивана Гарабиновић 

РЕЦИТОВАЊЕ 

Елена Павлићевић, 4/1 I   Зорица Немет 

Ема Миловановић, 1/2 II   Ивана Пејић 

Тијана Петровић, 3/2 III   Драгана Бркић 

Нина Кнежевић, 6/3 I   Драгана Бобић 

Нађа Ћирић, 5/2 II   Драгана Бобић 

Мила Павловић, 5/3 III   Ивана Гарабиновић 

ТАКМИЧЕЊЕ У ГРАМАТИЦИ  

Aнастасија Лена Дакић, 5/3 I III  Ивана Гарабиновић 

Ана Николић, 6/1 (директан пласман) I II Маја Дробњак Басалић 

Матеја Безаревић, 6/2 (директан пласман) II (није изашла) Маја Дробњак Басалић 

Софија Спахић, 6/2 I II УЧЕШЋЕ Маја Дробњак Басалић 

Дуња Ђекић,  6/1 III УЧЕШЋЕ  Маја Дробњак Басалић 

Невана Релић, 6/1 II III  Маја Дробњак Басалић 

Нина Кнежевић, 6/3 II III  Драгана Бобић 

Матеа Стошић, 7/2 (директан пласман) II II Маја Дробњак Басалић 
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Маја Алексић, 7/2 II   Маја Дробњак Басалић 

Ана Поповић, 7/2 I III  Маја Дробњак Басалић 

Соња Ђуровић, 7/4 III (није изашла)  Маја Дробњак Басалић 

Селена Ранковић, 7/4 III   Маја Дробњак Басалић 

Катарина Зарић, 7/1 (директан пласман) III  Маја Дробњак Басалић 

КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА 

Николија Стојменовић, 8/3 I УЧЕШЋЕ  Ивана Гарабиновић 

Сара Божанић, 8/2 II УЧЕШЋЕ  Драгана Бобић 

Милица Глођовић, 8/2 III УЧЕШЋЕ  Драгана Бобић 

Матеа Стошић, 7/2 I III III Маја Дробњак Басалић 

Ана Поповић , 7/2 II III III Маја Дробњак Басалић 

Маја Алексић, 7/2 III III УЧЕШЋЕ Маја Дробњак Басалић 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊЕ  

ШКОЛСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

ОПШТИНСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

ОКРУЖНО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК 

Одељење 4/3 I II  Лепа Петковић и Татјана 

Брлетић 

Ана Секуловски, 1/2     I I Лепа Петковић 

Олга Зарић, 3/1    II  Лепа Петковић 

Катарина Зарић, 7/1    III  Лепа Петковић 

Маша Секуловић, 7/1 - 

инструментална пратња  

 III  Лепа Петковић 

Катарина Зарић, 7/1 – 

инструментална пратња 

 I I Лепа Петковић 

ЛИКОВНА КУЛТУРА – КОНКУРС „Свемир очима деце“ 

Катарина Зарић, 7/1  I   

Самуеле Сеговиа Ривас, 6/2  похвала   

 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

ПРАКТИЧАН РАД 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊЕ 

ШКОЛСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

ОПШТИНСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

ОКРУЖНО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК 
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Маша Милановић, 5/2 I III  Нада Видаковић 

Теа Трговчевић, 5/2 II III  Нада Видаковић 

Софија Спахић, 6/2 I III  Нада Видаковић 

Владимир Живковић, 6/2 II   Нада Видаковић 

Софија Миклуц, 7/3 I I УЧЕШЋЕ Нада Видаковић 

Катарина Бањалић, 7/3 II III УЧЕШЋЕ Дарија Страњина 

Матеја Радуловић 7/3 III   Дарија Страњина 

Никола Миладиновић, 8/2 I I УЧЕШЋЕ Дарија Страњина 

Остоја Средојевић, 8/3 II III  Дарија Страњина 

АУТО-МОДЕЛАРСТВО 

Павле Милојевић, 6/2 I III УЧЕШЋЕ Александар Павловић 

Ања Михајловић, 8/2 II   Александар Павловић 

БРОДО-МОДЕЛАРСРВО 

Марија Милошевић, 6/2 I   Александар Павловић 

РАКЕТНО МОДЕЛАРСТВО 

Милош Живановић, 8/3 II   Александар Павловић 

Самуел Сеговиа Ривас, 6/2 II II УЧЕШЋЕ Александар Павловић 

ТАКМИЧЕЊЕ У САБРАЋАЈУ 

Коста Бурмазовић, 5/2 I III   

Тијана Крстић, 5/1 I II   

Жељана Момчиловић, 7/3 I II   

Вук Миливојевић, 7/3 I I   

Ања Михајловић, 8/2 II III   

Нина Босанац, 5/1 II    

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

ОДБОЈКА 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊЕ  

ШКОЛСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

ОПШТИНСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

ГРАДСКО 

ОКРУЖНО 

МЕЂУОКРУЖ

НО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

ДРЖАВНО 
ПРЕДМЕТНИ 

НАСТАВНИК 
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5 -6. разред (дечаци) 
 

I УЧЕШЋЕ   Мома Ћургуз 

7 -8. разред (дечаци) 
 

IV    Мома Ћургуз 

5 -6. разред (девојчице) 
 

I УЧЕШЋЕ   Биљана Мандинић 

7 -8. разред ( девојчице )  IV    Биљана Мандинић 

МАЛИ ФУДБАЛ 

5/1, 6/1,7/4 и  8/2 I     Мома Ћургуз 

5/3 ,6/2, 7/1 и 8/1 II     Мома Ћургуз 

5/2, 6/3, 7/2 и 8/3 III     Мома Ћургуз 

5 -6. разред (дечаци)  IV    Мома Ћургуз 

7 -8. разред (дечаци)  I УЧЕШЋЕ   Мома Ћургуз 

5 -6. разред (девојчице)  I УЧЕШЋЕ   Биљана Мандинић 

7 -8. разред ( девојчице )  I II УЧЕШЋЕ  Биљана Мандинић 

РУКОМЕТ 

5 -6. разред (дечаци)  II    Мома Ћургуз 

7 -8. разред (дечаци)  I УЧЕШЋЕ   Мома Ћургуз 

5 -6. разред (девојчице)  III    Биљана Мандинић 

7 -8. разред ( девојчице )  IV    Биљана Мандинић 

КОШАРКА 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊЕ  

ШКОЛСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

ОПШТИНСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

ГРАДСКО 

ОКРУЖНО 

МЕЂУОКРУЖ

НО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

ДРЖАВНО 
ПРЕДМЕТНИ 

НАСТАВНИК 

5 -6. разред (дечаци)  IV    
Мома Ћургуз 

7 -8. разред (дечаци)  II    Мома Ћургуз 

5 -6. разред (девојчице)  III    Биљана Мандинић 

7 -8. разред ( девојчице )  II    Биљана Мандинић 

АТЛЕТИКА 

7 -8. разред (дечаци)  II    Мома Ћургуз 

7 -8. разред ( девојчице )  I УЧЕШЋЕ   Биљана Мандинић 

Aлександар Иванчајић (100м)  II    Мома Ћургуз 

Алекса Бабић (300м)  I УЧЕШЋЕ   Мома Ћургуз 
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Петар Павловић (300 м)  II    Мома Ћургуз 

Борис Лукић (600 м)  I УЧЕШЋЕ   Мома Ћургуз 

Немања Мамула (600 м)  III    Мома Ћургуз 

Владимир Живковић (бац.куг.)  I УЧЕШЋЕ   Мома Ћургуз 

Јаков Спасовић (бац.куг.)  II    Мома Ћургуз 

Алекса Ковачевић (скок у вис)  II    Мома Ћургуз 

Новак Мотика (скок у вис)  III    Мома Ћургуз 

Немања Ђуришић (скок у даљ)  III    Мома Ћургуз 

Стефан Ђуришић (100 м)  II    Мома Ћургуз 

Василије Бојнић (800м)  II    Мома Ћургуз 

Вељовић Никола (бац.куг.)  II    Мома Ћургуз 

Никола Јовић (штафета 4x100)  I УЧЕШЋЕ   Мома Ћургуз 

Милош Милошевић (штафета 

4x100) 

 I 
УЧЕШЋЕ 

  Мома Ћургуз 

Стефан Ђуришић (штафета 

4x100) 

 I 
УЧЕШЋЕ 

  Мома Ћургуз 

Василије Делибашић (штафета 

4x100) 

 I 
УЧЕШЋЕ 

  Мома Ћургуз 

ДЕВОЈЧИЦЕ 7-8 РАЗРЕД       

Софија Симоновић -100м  II УЧЕШЋЕ   Биљана Мандинић 

Мила Рајковић - 300м  I УЧЕШЋЕ   Биљана Мандинић 

Нађа Џелетовић - 600м  II УЧЕШЋЕ   Биљана Мандинић 

Јовић Јелена - скок у даљ  II УЧЕШЋЕ   Биљана Мандинић 

Милица Шукало -  кугла  I УЧЕШЋЕ   Биљана Мандинић 

Штафета 4 100м: 

Сара Распоповић 

Марија Главић 

Наталија Ракић 

Исидора Петровић 

 II 

 

  Биљана Мандинић 

ДЕВОЈЧИЦЕ 5-6 РАЗРЕД      Биљана Мандинић 

Теа Ђорђевић – 60м  I УЧЕШЋЕ   Биљана Мандинић 
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Нађа Мишковић -300м  I УЧЕШЋЕ   Биљана Мандинић 

Хелена Оцокољић -600м  I УЧЕШЋЕ   Биљана Мандинић 

Матеа Безаревић - 600м  III    Биљана Мандинић 

Ирина Јовић – скок у даљ  I УЧЕШЋЕ   Биљана Мандинић 

Василиса Делибашић – скок у 

даљ 

 III    Биљана Мандинић 

Лола Поповић – скок у вис  III    Биљана Мандинић 

Нина Јовановић – кугла  I УЧЕШЋЕ   Биљана Мандинић 

Теа Торбица - кугла  III    Биљана Мандинић 
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Извештај о стручном усвршавању наставника ван школе, у школској 

2017/18. години 

 

наставник 

 

назив семинара компетенциј

а/приориет 

број бодова 

Радоје Бјелаковић Стручна Архимедесова 427 

математичка трибина  

 
1 

Стручна трибина 

„Архимедесова“ 428. 

математичка трибина 

 

1 

Јелена Кузмановић, Ивана 

Пејић, Нада Антић, Аница 

Димитријевић, Сенка 

Тахировић, Нада Радојков, 

Драгана Бркић, Гордана 

Стевић, Радмила Ковачевић 

Кузмановић, Биљана 

Драгичевић, Зорица Немет, 

Светлана Секуловић, Тања 

Меловић, Јелена Стојковић, 

Драгана Комарица, Милица 

Маговчевић, Ана Босанац, 

Јаворка Јаковљевић, Тања 

гњидић, Александра 

Павловић, Татјана Малиџа, 

Нада Видаковић, Мија 

Пајантић, Ана Марић, 

Марина Здравковић Боцић, 

Лепа Петковић, Мома 

Ћургуз, Дејана Гржетић, 

Биљана Мандинић и Драгана 

Бобић 

„Не можеш све сам!“ 

 

16 

Ивана Гарабиновћ, Ана 

Ђурић, Тања Гњидић, 

Светлана Секуловић, Лепа 

Јовановић, Мија Пајантић, 

Милош Мајсторовић, Татјана 

Малиџа, Радоје Бјелаковић, 

Дејана Гржетић, Ана 

Босанац, Александар 

Павловић, Нада Видаковић, 

Дарија Страњина, Мома 

Ћургуз, Биљана Мандинић, 

Душица Стевановић, Ивана 

Пејић, Милица Маговчевић, 

Јелена Кузмановић, Тања 

Меловић, Нада Антић, 

Изградња Тима и вештине 

комуникације 

К4/П4 
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Драгана Бркић, Гордана 

Стевић, Биљана Драгичевић,  

Зорица Немет, Татјана 

Брлетић, Сенка Тахировић, 

Маја Јовановић, Аница 

Димитријевић, Јелена 

Стојковић  

Нада Радојков, Сенка 

Тахировић, Аница 

Димитријевић, Маја 

Јовановић, Јелена Стојковић, 

Зорица Немет, радмила 

Ковачевић Кузмановић, 

Милица Маговчевић 

Учимо у музеју – коришћење 

музејских ресурса  у 

едукацији  предшколске и 

школске деце  

К2/П3 8 

Мома Ћургуз Вредновање у физичком 

васпитању-модели 

оцењивања 

П2/К1 8 

Нада Видаковић Обука прве помоћи / 12 

Радоје Бјелаковић Стручна трибина - 

„Архимедесова“ 430 

математичка трибина 

 1 

Јелена Шипрага Љевар ИОП – како их правити и 

примењивати у пракси 

К3/П8 8 

Сенка Тахировић, Драгана 

Бркић и Биљана Драгичевић  

НТЦ систем учења – развој 

креативног и функционалног 

размишљања 

К2/П1 20 

Душица Стевановић Језик у функцији језика К1/П1 8 

Јелена Шипрага Љевар Ауторитет, та тешка страна 

реч 

К4/П2 16 

Дарија Страњина, 

Александар Павловић, Нада 

Видаковић 

Обука запослених у 

образовању за примену 

нових програмских садржаја 

из предмета техника и 

технологија 

К1 8 

Радоје Бјелаковић, Драгана 

Комарица и Татјана Малиџа 

Државни семинар Друштва 

математичара Србије  

К1/П1 16 

Радоје Бјелаковић Стручна трибина - 

„Архимедесова“ 433. 

математичка трибина 

К1/П1 1 

Татјана Малиџа, Александар 

Павловић 

Настава програмирања у 

петом и шестом разреду 

К1/П1 12 

Јелена Шипрага Љевар Јединство одељењске К3/П4 16 
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заједнице и њено развијање 

кроз унапређење квалитета 

ЧОС-а 

Радоје Бјелаковић „Архимедесов“ мајски 

математички сусрет – 

стручни скуп 

 1 

Биљана Драгичевић, 

Александра Павловић, Нада 

Радојков, Сенка Тахировић, 

Маја Дробњак Басалић, Тања 

Гњидић, Биљана Мандинић, 

Милица Маговчевић, Ивана 

Гарабиновић, Ивана Пејић, 

Аница Димитријевић, Нада 

Видаковић,  

Гордана Стевић, Јелена 

Стојковић, Лепа Петковић, 

Тања Меловић, Радмила 

Ковачевић, Драгана Бркић, 

Маја Јовановић, Јелена 

Кузмановић, Татјана 

Брлетић, Ана Петровић, 

Лазар Ристић 

Правна заштита запослених у 

просвети - трибина 

 1 

Татјана Брлетић, Маја 

Јовановић, Марина Бокић, 

Аница Димитријевић, Зорица 

Немет, Татајана Малиџа, 

радоје Бјелаковић, Јадранка 

Стојковић, Марко 

Ивановић,Ана марић, 

Радослава МраовићДрагана 

Бобић, Ивана Гарабиновић, 

Надежда Џогаз   

Обука наставника за 

реализацију наставе 

засноване на исходима 

K1/П1 16 

 

 

Самовредновање рада школе  

Кључна област -  Настава и учење 

 

Анализа посећених часова: 

2.1. Наставник примењује одговарајуће дидактичко-методичка решења на часу 

Избор метода и облика рада у наставном процесу у великој мери омогућава 

остваривање образовно-васпитних циљева. Наставници истичу циљ часа, кључне 

појмове, дају јасна упутства ученицима. Већина наставника успешно комбинује 

различите методе и активности и подстиче активно учење.  

2.2 Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу 

Наставници уче ученике како да ново градиво повежу са предходно наученим као и са 

примерима из свакодневног живота. Део настаника упућује ученике да повезују садржај 

чења са садржајима из различитих области.  

2.3.Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика 
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Наставници добро познају специфичности ученика и углавном прилагођавају захтеве и 

темпо рада образовно-васпитним потребама ученика. Међутим, мере 

индивидуализације се не планирају  доследно и не примењују систематски..  

2.4 Ученици стичу знања на часу 

Ученици су на часовима активни, изражавају своје мишљење и ставове, учествују у 

дискусијама. Користе различите изворе знања. Ученици показују да су разумели 

предмет учења. Наставници у педагошким свескама бележе запажања о постигнућу 

ученика, ангажовању на часовима.  

 

2.5 Наставник ефикасно управља процесом учења на часу 
Наставници ефикасно повезју делове часа и функционално користе постојећа наставна 

средства. Наставници усмеравају интеркцију ученика тако да је она у функцији учења. 

2.6.Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег учења 

Наставници оцењују ученике у складу са Правилником о оцењивању, похваљују 

напредовање ученика, дају ученицима повратну информацију о њиховом раду и 

напредовању. У педагошким свескама бележе запажања о постигнућу ученика, 

ангажовању на часовима и другим активностима.  

2.7  Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу 

Однос ученика и наставника је заснован на међусобном поштовању. Ученицима се 

оставља простор за за дискусија вазано за тему учења. Већина наставника користи 

ратличите поступке за мотивисање ученика. Нсатавници адекватно регују на међусобно 

неуважавање ученика.  

 

ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 

СТАНДАРД ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 

2.2 Наставник учи 

ученике 

различитим 

техникама учења 

на часу 

 

Подстицати ученике да уче путем открића и решавања проблема, 

повезују ново градиво са старим, као и константно проверавати 

да ли су и у којој  мери  су ученици препознали примену 

наученог градива. Упућивати ученике да сами постављају 

циљеве у учењу 

У оквиру развојног планирања неговати пројектну наставу и 

истаживачки приступ.  

 

2.3.Наставник 

прилагођава рад 

на часу образовно-

васпитним 

потребама ученика 
 

Тимски и систематски обезбедити да се у настави примењују 

индивидуализовани приступ и диференцирани начин рада. На 

одељењским већима редовно идентификовати и евидентирати 

ученике за које је потребно израдити педагошки профил и 

спроовести мере индивидуализације. 

У свакодневној пракси, приликом постављања задатака, захтева 

и припреме материјала за рад, узимати у обзир индивидуалне 

карактеристике и темпо напредовања свих ученика. Мере и 

запажања о раду, напредовању и понашању ученика 

евидентирати у педагошкој свесци и/или ученичком портфолиу.  

Приликом израде глобалних и оперативних планова узимати у 

обзир индивидуалне карактеристике ученика и одељења. 

2.4 Ученици стичу 

знања на часу 

Код ученика континуирано развијати свест да у току часа 

савладају и већим делом науче предмет учења, да образлажу 

како су дошли до решења и процењују тачност својих одговора.  

2.5 Наставник 

ефикасно управља 

У завршном делу осмислити задатак, вежбу на основу које ће и 

наставник увидети да ли је циљ часа остварен и у којој мери. 
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процесом учења на 

часу 

Нпр: Блиц вежба са пет кључних питања градива које се учило 

на том часу. На часовима чешће користити различите облике рад 

(групни, рад у пару) који подразумевају интеракцију међу 

ученицима, подстицати тимски рад и вршњачку подршку 

ученицима на часу и ван часова.  

    

 


