1. УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ
1.1. МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ

Школска 2019/2020. година почела је на време 2. септембра 2019. године. Припреме за почетак
школске године извршене су на време. Настава се одвијала у две смене за ученике и ученице првог
циклуса, а за ученике другог циклуса само у преподневној смени. Смене су мењане на недељу
дана. Број ученика по одељењима је у складу са Правилником о формирању одељења. Одељења
су са максималним бројем ученика, тако да нисмо у могућности да вршимо упис ученика услед
пресељења, осим у четврти разред, због наведеног број ученика је остао приближно исти.

Ушли смо у пројекат « 10000 дигиталних учионица», у циљу осавремењивања наставе.
У Школи је негована атмосфера толеранције и ненасиља, организована су разна предавања,
спортска такмичења. Одржан је „Светосавски турнир“ у шаху, који је постао традиционалан.
Наставили смо са уређењем и оплењивањем школског простора, како би се ученици осећали
пријатно и безбедно.
Од осталих спортских, образовних и културних активности у школи су деловале следеће: У Школи је
организована бесплатна школа шаха, школа глуме, школа страних језика, бесплатна школа женске
кошарке.

1.2.КАДРОВСКА СТРУКТУРА ОСОБЉА ШКОЛЕ ПРЕМА СТЕПЕНУ СРУЧНЕ
СПРЕМЕ
Типична радна места по степену
стручности и групама послова

I

физички радник

Укупно

преко 30

26 - 30

21 - 25

16 - 20

11 - 15

6 - 10

2-5

Захтев стручности

до 1

Група
послова

ГОДИНЕ РАДНОГ СТАЖА

0

I степен стручности
II

1

3

1

2

7

Спремачица
II степен стручности
III

1

1

чувар, курир, сервирка
III степен стручности
IV

1

1

Домар

1

Типична радна места по степену
стручности и групама послова

Укупно

преко 30

26 - 30

21 - 25

16 - 20

11 - 15

6 - 10

2-5

Захтев стручности

до 1

Група
послова

ГОДИНЕ РАДНОГ СТАЖА

IV степен стручности
V

1

административни, финансијско
књиговодствени радник

1

V степен стручности
VI

0
Учитељ
VI степен стручности
Учитељ, наставник, васпитач,
шеф рачуноводства

1

1

3

5

VII
VII степен стручности
директор, педагог, секретар,
професор
Укупно

7

8

6

7

3

5

6

37

7

9

8

10

6

8

9

52
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2.ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ
2.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА
2.1.1. Бројно стање ученика

Дечака

Девојчица

Број
ученика
у
одељењ
у

I1
I2

12
14

13
16

25
30

26

29

55

I

26

29

55

26

29

55

II1
II2

11
17

17
12

28
29

28

29

57

II

28

29

57

28

29

57

III1
III2
III3

13
14
16

17
14
11

30
28
27

43

42

85

III

43

42

85

43

42

85

IV1
IV2
IV3

7
8
6

14
12
13

21
20
19

21

39

60

IV

21

39

60

21

39

60

I-IV

118

139

257

118

139

257

V1
V2

13
13

16
6

29
19

26

22

48

V

26

22

48

26

22

48

VI1
VI2

11
14

16
16

27
30

25

32

57

VI

25

22

57

25

32

57

VII1
VII2

12
12

11
9

23
21

24

20

44

VII

24

20

44

24

20

44

VIII1
VIII2

17
16

10
13

27
29

33

23

56

VIII

33

23

56

33

23

56

V-VIII

108

87

205

108

97

205

I-VIII

226

226

462

226

226

462

Разред и
одељењ
е

Укупно
дечака

Укупно
девојчица

Број
ученика
по
разреду
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2.2. РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО СМЕНАМА И РИТАМ РАДНОГ ДАНА
Настава се изводи у учионицама опште намене и по кабинетима, а организована је у две
смене, по комбинованој подели. Ученици старијих разреда имају наставу само пре подне и она
почиње у 8.30. Ученици млађих разреда наставу похађају у две смене, плавој и жутој. Преподневна
смена почиње у 8.35, а поподневна у 13.00 часова. За ученике у продуженом боравку боравак је
организован од 7.00 до 17.30 часова. За ученике целодневне наставе у одељењу I1 и , II1 настава је
организована 8.35-15.30.

Распоред смена за ученикемлађих разреда:
Преподневна

Плава

Жута

I1,I2, II1, II2, II3

IV1, IV2

III1, III2, III3

ПРЕ ПОДНЕ

ПО ПОДНЕ

час

почетак часа

крај часа

час

почетак часа

крај часа

0

7.45

8.30

1

8.35

9.20

1

13.00

13.45

2

9.25

10.10

2

13.50

14.35

Велики одмор 20 минута
За ученике звони у 10.25

Велики одмор 20 минута
За ученике звони у 14.50

3

10.30

11.15

3

14.55

15.40

4

11.20

12.05

4

15.45

16.30

5

12.10

12.55

5

16.35

17.20

6

13.00

13.45

6

17.25

18.10

7

13.50

14.35

Имрена Ђорђев
Јасмина Мићић

Врста стручне спреме

проф. српског језика и
књижевности
професор југословенске

V-2

Лиценца

% ангажовања
у школи

Име
и
презиме

Одељенско
старешинство

2.3. НАСТАВНО ОСОБЉЕ И ОДЕЉЕЊСКА СТАРЕШИНСТВА

српски језик

да

90

српски језик

да

100

Предмети које
предаје
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Наставник математике

Љиљана
Милошевић
Драгана
Николашев

проф. енглеског језика и
књижевности
проф. енглеског језика и
књижевности
проф. немачког језика и
књижњвности
проф.француског језика и
књижевности и
италијанског језика

Душица
Цветковић

математика

да

100

математика

да

60

VII1

енглески језик/

да

100

VI-1

енглески језик

да

100

VIII-2

немачки језик

да

италијански
језик

да

33,33

књижевности и опште
књижевности
дипломирани
математичар

Драгица Ћук

Весна Барашин

Лиценца

% ангажовања
у школи

Биљана Чегар

Врста стручне спреме

Одељенско
старешинство

Име
и
презиме

Предмети које
предаје

66,67

Звонко Вранић

дипломирани географ

географија

да

50

Нада Ранковић

дипломирани географ

географија

да

20

Илијана Опачић

дипломирани историчар

VI2

историја

да

90

Љиљана
Абусамра

дипломирани биолог

V-1

Биологија

да

80

Мира Богојевић

наст. хемије и
домаћинства

Хемија/домаћи
нство

да

40/15

Александра
Стефановић

дипл. проф. за физику и
хемију

Физика

да

60

Видосава
Петровић

проф. техничког
образовања

ТИО, ТТ, ИНФ

да

100

ТИО, ТТ, ИНФ

не

90

музичка

да

Марта Петровић
Тања Полети

проф. техничког
образовања и
информатике
наст. музичке културе
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Тијана Јуришић

проф. ликовне културе

Јована Петровић

проф. физичке културе

Дарко Шапић

проф. физичке културе

Горан Јевтић

проф. физичке културе

Петар Ацковић

теолог

Слађана Милин

VII-2

VIII-1

проф.руског језика и
књижевности

Предмети које
предаје

култура/хор
ликовна
култура
физич.васпита
ње
изабрани спорт
физич.васпита
ње
изабрани
спорт, спортске
активности
физич.васпита
ње
изабрани спорт

% ангажовања
у школи

Врста стручне спреме

Одељенско
старешинство

Име
и
презиме

Лиценца

60
не

50

да

10

да

100

да

10

веронаука

#

50

Грађанско
васпитање/биб
лиотека

да

25/50

Миломирка
Ђорђић

проф.разредне
наставе
наставник
разредне
наставе

Предмети које предаје

% ангаж. у
школи

Врста стр.
спреме

Лиценца

Име и презиме

одељење

РАЗРЕДНА НАСТАВА

II-1

СЈ, СОН, ЛК, ГВ

да

100

I-1

М, СОН, МК, ПН

да

100

Милина Кораћ

проф.разредне
наставе

II-2

сви предмети у млађ.
разредима, осим енгл.језика и
веронауке

да

100

Весна
Драгојловић

наставник
разредне
наставе

II

боравак

да

100

Милина Катић

проф.разредне
наставе

III-2

сви предмети у млађ.
разредима, осим енгл.језика и
веронауке

да

100

Милена
Симишић
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Ненад
Поморишац

Предмети које предаје

% ангаж. у
школи

Врста стр.
спреме

Лиценца

одељење

Име и презиме

проф.разредне
наставе

I-2

сви предмети у млађ.
разредима, осим енгл.језика и
веронауке

да

100

Урош Симић

проф.разредне
наставе

II-1

M, МК, ФЗВ, ГВ, ПН

да

100

Дејан Ковачевић

проф.разредне
наставе

III-3

да

100

Милан
Илић

мастер учитељ

III-2

да

100

Едита Фабти
Кошутић

проф.разредне
наставе

IV-1

да

100

Надежда Илић

проф.разредне
наставе

IV-2

да

100

Љиљана Алипић

наст.разредне
наставе

IV-3

да

100

Оливера Мозетић

Милојка Тадић

проф.разредне
наставе
наст.разредне
наставе /
професор
педагогије и
педагогије

сви предмети у млађ.
разредима, осим енгл.језика и
веронауке
сви предмети у млађ.
разредима, осим енгл.језика и
веронауке
сви предмети у млађ.
разредима, осим енгл.језика и
веронауке
сви предмети у млађ.
разредима, осим енгл.језика и
веронауке
сви предмети у млађ.
разредима, осим енгл.језика и
веронауке

I-1

СЈ, ЛК, ФЗВ, ГВ,ПН

да

100

I

боравак

да

100

Лиценца

ВАННАСТАВНИ КАДАР

Име и презиме

Врста стручне
спреме

Послови на
којима ради

Ивана Стјепановић

проф. српског
језика и
књижевности

директор

да

Весна Дабижљевић

дипл.правник

секретар

да

професор
педагогије

стр.сарадник педагог

да

Катица АћимовДеспотовић

%
ангаж.
у
школи

% ангаж.
у другој
школи

100
100
100
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Слађана Милин
Марија Митровић
Милена Јовановић
Андрејевић
Далиборка
Јадранка Поповић
Станка Стрикић
Милица Костић

Врста стручне
спреме
проф.руског
језика и
књижевности
Мастер
економије

Послови на
којима ради

Лиценца

Име и презиме

стр.сарадник библиотекар

да

50/25(ГВ)

шеф
рачуноводтва

да

100

гимназија

админ.радник

#

50

кувар, IIIстепен

сервирка

да

69

спремачица

#

100

спремачица

#

100

спремачица

#

100

хигијеничар, II
степен
конфекционар
одеће, IV
степен
хем.техничар,
IV степен

Слађана
Коприћанац

ОШ

спремачица

#

Мира Ђинај

ОШ

спремачица

#

Шпреса Ђинај

ОШ

спремачица

#

Мира Сремчевић

ОШ

спремачица

#

III степен, ВКВ

домар

#

Слађан Арсић

%
ангаж.
у
школи

% ангаж.
у другој
школи

ОШ
„Сутјеска“

100
100
100
100
100
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2.4. РАСПОРЕД ЧАСОВА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ

9

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ И ФАКУЛТАТИВНИ ПРЕДМЕТИ

рука у тесту

-

-

17

12

-

-

57

24

33

-

-

III 1

30

14

16

30

-

III 2

28

15

13

28

-

III 3

27

16

11

27

-

III

85

45

40

85

-

IV 1

21

13

8

-

21

IV 2

20

6

14

-

20

IV 3

19

2

17

-

19

IV

60

21

39

-

60

I-IV

257

90

112

85

60

Разред и
I1

25

I2

30

I

55

II 1

28

7

II 2

29

II

грађ.
васпитање
21

веронаука

-

Број
ученика

-

одељење

од
играчке...

Изборни предмети I-IV разреда

29

29

V2

19

6

13

19

19

V

48

22

26

48

48

VI 1

27

22

5

27

27

VI 2

30

25

5

30

30

VI

57

47

10

57

57

Разред и

домаћинство

13

СЖП

немачки

16

француски

грађ. васпитање

29

италијански

веронаука

V1

одељење

Број ученика

информатика

Изборни предмети V-VIII разреда

10

италијански
10

VII 2

21

14

7

16

5

VII

44

34

10

28

15

VIII 1

27

10

17

7

20

VIII 2

29

14

15

28

VIII

56

24

32

35

V-VIII

205

127

78

168

Разред и

домаћинство

немачки
12

информатика

грађ. васпитање
3

СЖП

веронаука
20

француски

Број ученика
23

одељење
VII 1

1

1
11

16

1

14

15

20

1

25

31

35

2

25

31

105

Најважнији датуми у школском календару
Ред
број

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ

ДАТУМ

1

Почетак школске године и приредба за прваке
(обележавање почетка школовања)

2.9.2019.

2

Екскурзија за ученике VIII разреда

април

3

Екскурзија за ученикеV- VII разреда

мај

4

Рекреативна настава за ученике I-IV разреда

крај маја, почетак јуна

5

Светски дан музике

1. 10. 2018.

6

Дан школе- радни ненаставни дан

12.10.2018.

7

Недеља науке

новембар

8

Дан Новог Београда

11. април

9

1.Тромесечје

8.11.2019.

10

Прослава школске славе – Св. Саве

27. јануар 2020.

11

3.Тромесечје

9.4.2020.

12

Испраћај осмака

31.5.2019.

13

Крај првог полугодишта

31.1.2020.

14

Почетак другог полугодишта

18.2.2020.

15

Зимски распуст (први део)

30.12.2019. – 7.1.2020.

16

Зимски распуст (други део)

3.2.- 17.2. 2020.

17

Пролећни распуст

13.4. до 20.4. 2020.

18

Подела књижица

28.6.2020.
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3. СТРУЧНИ И РУКОВОДЕЋИ ОРГАНИ ШКОЛЕ
Полугодишњи извештаји о раду стручних органа у првом полугодишту школске
2019./2020. године, разматрани су и усвојени на седници Наставничког већа, одржаној
године.
3.1. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ
ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
ЗА ШКОЛСКУ 2019/20.ГОДИНУ
1.
Назив стручног актива:
Педагошки колегијум

Име и презиме председника стручног
актива:
Ивана Стјепановић

2.
Чланови стручног актива (додајте одговарајући број редова):
Ред. бр.
Презиме и име наставника
1.
Алимпић Љиљана
2.
Ђорђић Миломирка
3.
Ивковић Драгана
4.
Кораћ Милина
5.
Милошевић Љиљана
6.
Опачић Илијана
7.
Петровић Видосава
8.
Полети Тања
9.
Стјепановић Ивана
11.
Фабри Кошутић Едита
10.
Чегар Биљана
3.
Број планираних састанака за прво
полугодиште шк. 2019/20. год.
6 (шест)

Број одржаних састанака у првом
полугодишту шк. 2019/20. год.
7 (седам)

4.
Кроз кратак опис навести реализоване садржаје и/или активности током првог
полугодишта шк. 2019/20. год.
У оквиру седнице одржане 10. 9. 2019. године, чланови су дискутовали о:
1. Договор о рганизацији рада - Усвојен је план о организацији рада за школску 2019/2020.
годину.
2. Разматрање питања и идеја којима ће се бавити Педагошки колегијум - Идеје и питања
којима ће се бавити Педагошки колегијум укључују анализе иницијалних тестова на
почетку школске године, анализе редовних и тромесечних писмених провера, праћење
појачаног педагошког рада и анализе посета редовним и угледним часовима у току године.
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Кроз кратак опис навести реализоване садржаје и/или активности током првог
полугодишта шк. 2019/20. год.
3. Остваривање Развојног плана - Разматран је анекс Школског развојног плана.
4. Именовање особе за праћење и тромесечно извештавање о стручном усавршавању - За
праћење и тромесечно извештавање о стручном усавршавању изабрана је Тања Полети.
5. Анализа иницијалних тестова - Констатовано је да нису предати извештаји иницијалних
тестова за сва одељења, због кратког временског периода између израде и датума
одржавања састанка. Након израде иницијалних тестова, наставници анализу тестова треба
да предају руководиоцима Стручног већа који их евидентирају у записницима, а један
примерак извештаја предају директору. Ова тачка дневног реда се пребацује за следећу
седницу.
* Седници су присуствовали сви чланови.
На седници одржаној 25. 10. 2019. године, тачке дневног реда су биле:
1. Анализа иницијалних тестова- Чланови Педагошког колегијума су анализирали
извештаје иницијалних тестова и констатовали недостатке на чијим корекцијама ће се
активно радити (усмеравање ученика на пажљивије читање захтева задатка, када услови
дозвољавају диктирање записа уместо записа на табли, више ангажовања ученика у току
часова).
2. Опремљеност школе наставним средствима и услови рада школе - У периоду од 7. 10.
2019. године до 20. 11. 2019. године у ОШ „ Надежда Петровић“ изводе се радови на
реконструкцији електричне инсталације које финансира Министарство просвете.
3. Угледни часови (посете чланова ПК) - Посете угледним часовима се реализују према
Годишњем плану. Након одржаног часа следи анализа путем разгвора, са директором,
педагогом или другим члановима ПК који су присуствовали часу.
* Седници су присуствовали сви чланови.
Новембарска седница, одржана 21.11.2019. је анализирао следеће тачке дневног реда:
1. Анализа остварених резултата у настави у току I класификационог периода - Педагог је
путем извештаја упознао чланове Педагошког колегијума са оствареним резултатима у
току I класификационог периода. Истакнуте су предности, констатовани недостаци и дати
предлози за унапређење квалитета рада.
2. Примена угледних часова у настави - Педагог и директор су упознали чланове са
генералном анализом, са недостацима и добрим примерима часова који су одржани од
почетка школске 2019/2020. године.
3. Развојни план школе - Педагошки колегијум ће наставити да, у оквиру своје
надлежности, пратити, усмерава и предлозима коригује остваривање Развојног плана.
4. Анализа тестова по стандардима - Чланови ПК су изложили и пренели утиске ученика
на тему петнаестоминутних провера које треба одмерено користити. Акценат је ове године
стављен на тестове који се реализују на ивоу тромесечја и полугодишта и захтевају
озбиљнију припрему ученика за проверу знања.
* Седници су присуствовали сви чланови.
У оквиру децембарске седнице 26. 12. 2019. године, дискутовано је о:
1. Учешће ученика Школе на такмичењима (припреме) - Припреме се врше према
устаљеном распореду и ученици узимају учешћа на такмичењима према актуелном
календару. Школа је, у току школске 2019/2020.године, организатор Општинског
шаховског такмичења.
2. Стручно усавршавање наставника - У школи је 13. и 14. децембра 2019. године
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Кроз кратак опис навести реализоване садржаје и/или активности током првог
полугодишта шк. 2019/20. год.
реализован дводневни семинар ,,Дијагностика, превенција и отклањање узрока неуспеха у
школском учењу“. Семинар је препоручен од стране комисије за спољашње вредновање
школе, која је извршила процену квалитета рада школе 6. и 7. новембра 2019. године.
У оквиру стручног усавршавања наставника, констатовано је да учитељи и наставници
посећују семинаре који су у већини случајева планирани Годишњим планом, у циљу
стучног усавршавања.
3. Развојни план школе - Педагошки колегијум ће наставити да, у оквиру своје
надлежности, пратити, усмерава и предлозима коригује остваривање Развојног плана.
* Седници су присуствовали сви чланови.
На седници одржаној 21. 1. 2020. године, дискутовано је о:
1. Остваривање Развојног плана школе - Најављене су припреме за израду Школског
развојног плана за нови циклус од пет година. Након одржаних седница, стручна већа и
тимови изложиће предлоге за унапређивање рада школе и израду школског развојног
плана.
Оправдано одсутни: Илијана Опачић, Љиљана Милошевић и Тања Полети.
Фебруарска седница је одржана 4. 2 .2020. године и анализиране су тачке дневног реда:
1. Анализа остварених резултата у настави на крају првог полугодишта - Педагог је путем
извештаја упознао чланове Педагошког колегијума са оствареним резултатима на крају 1.
полугодишта. Истакнуте су предности, констатовани недостаци и дати предлози за
унапређење квалитета рада.
2. Извештај о стручном усавршавању - Чланови Педагошког колегијума су упознати са
семинарима, у оквиру стручног усавршавања, које су наставници старијих и млађих
разреда похађали у претходном периоду. Извештај је поднела Тања Полети. У нардном
периоду, директор ће водити детаљнију евиденцију стручног усавршавања запослених
како би их, у складу са потребама рада, упућивао на одговарајуће семинаре.
* Седници су присуствовали сви чланови.
5. Активности које су планиране Годишњим планом рада стручног актива, а нису реализоване

Кроз кратак опис, навести нереализоване активности Стручог већа и разлоге одступања
од плана:
У току првог полугодишта школске 2019/2020. године није било активности које су
планиране, а нису реализоване.
6. Да ли су реализоване активности које нису планиране Годишњим планом рада стручног
актива? Ако јесу, наведите реализоване активности и време њихове реализације.

Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.

Реализована активност
Анализа остварених резултата на завршном испиту
Припрема иницијалних тестова – договор око начина
реализације
Усклађивање писмених провера– договор око начина
реализације
Евалуација ИОП-а

Време реализације
21. 8. 2019. године
21. 8. 2019. године
21. 8. 2019. године
21. 8. 2019. године
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Ред.
бр.
5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.

Реализована активност
Најава семинара који се реализовао у школи ,,Дигитална
учионица/дигитално компетентан наставник – увођење
електронских уџбеника и дигиталних образовних
материјала“, као и обуке коју су координатори
електронског дневника одржали запосленима.
Планирање и усаглашавање писмених провера ученика
старијих разреда - Распоред писмених и контролних
вежби, ученика старијих разреда, усклађен је тако да се
испоштује да у току једне седмице не буде више од две
писмене провере. Договорено је и да се број провера
предметa које ученици похађају једном ии два пута у току
недеље, може умањити, како би се уступили термини за
писмене провере из предмета које ученици похађају више
пута у току наставне недеље. Сви подаци ће бити унети у
дневник образовно-васпитног рада, а план реализовања
писмених провера за ученике виших разреда ће бити
истакнут на огласној табли и на школском
сајту.Наставници млађих разреда распоред планираних
писмених провера за свако полугодишту објављују на
сајту школе и огласној табли. Такође, планови се истичу
на видном месту у учионици, на месечном нивоу.
Родитељи се обавештавају и електронским путем.
Усвајање ИОП-а – на предлог Стручног тима за
инклузивно образовање
Под тачком разно је направљен осврт на посету комисије
која је 6. и 7. новембра 2019. године извршила спољашње
вредновање и процену квалитета рада школе.
Анализа извештаја спољашњег вредновања и развој
акционог плана за побољшање мера - Након анализе
извештаја спољашњег вредновања, договорен је поступак
израде акционог плана за побољшање мера, који је
потребно израдити у року од 60 дана од дана пријема
извештаја.
На основу упутства од стране директора и педагога,
чланови Педагошког колегијума ће проследити
информацију стручним већима о начину израде предлога
акционог плана, који ће се касније разматрати и на основу
њих урадити коначна верзија, која се званично доставити
у предвиђеном року. Рок за израду предлога плана већа је
7. 2. 2020. године.
Осврт на евалуацију постојећих и усвајање нових ИОП-а
Анализа предлога акционог плана – Детаљна анализа
предлога достављених акционих планова стручних већа и
израда коначне верзије.

Време реализације

21. 8. 2019. године

10. 9. 2019. године

25. 10. 2019. године
21. 11. 2019. године

21. 1. 2020. године

14. 2. 2020. године
14. 2. 2020. године
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7. Најважнији закључци стручног актива
Кроз кратак опис, навести најважније закључке стручног актива:
* Чланови Педагошког колегијума су упознати са оствареним резултатима на завршном
испиту. Као узроци таквог резултата наведени су: одсуство интересовања и ангажовања
ученика у току рада, изузетно мала посећеност часовима допунске и припремне наставе
која је редовно одржавана, одсуство утицаја родитеља који су у оквиру седница Савета
родитеља неколико пута упознати са проблемом.
Као предлоге за подизање квалитета рада и постизање бољег успеха ученика навели:
обавезно придржавање договореног распореда писаних провера;
усагласити критеријуме оцењивања;
проредити прмену петнаестоминутних провера;
увести обавезне провере на крају тромесечја у виду провере са бодовањем по
принципу завршних испита;
писмене провере састављати у складу са обрађеним темама, избегавати примену
постојећих провера од издавача;
обавести ученике о садржајима програма наставе и учења који ће се писмено
проверавати према распореду најкасније пет дана пре провере;
планирати час припреме за планирану проверу;
у току полугодишта најмање једна оцена треба да буде на основу усмене провере
постигнућа;
подстицати више укључвања ученика у наставни процес у виду: излагања и
представљања (изложба радова, резултати истраживања, модели, цртежи, постери,
дизајнерска решења и др.), учешћа у дебати и дискусији, писања есеја, домаћих
задатака, учешћа у различитим облицима групног рада, рада на пројектима,
ангажовања ученика из практичног рада;
оцена из писмене провере постигнућа уписује се у дневник у року од осам радних
дана од дана
провере, у противном писмена провера се поништава;
закључна оцена се изводи по принципу аритметичке средине;
наставу усмеравати у правцу учења откривањем, уместо захтева кроз које се
репродукује научено знање, без разумевања и практичне примене знања;
подстицати представнике Савета родитеља да редовно упућују родитеље ученика
истог одељења у теме и закључке одржаног састанка.
* Усаглашавање критеријума процене рада ученика и усаглашавање писмених провера.
* Распоред писмених провера ће бити усклађен тако да се испоштује правило да у току
једне седмице не буде више од две писмене провере. Сви подаци ће бити унети у дневник
образовно-васпитног рада, а план реализовања писмених провера за ученике старијих
разреда ће бити истакнут на огласној табли и на школском сајту, најкасније до краја треће
наставне недеље у сваком полугодишту.
* Развијање идеје о увођење тромесечних провера, дигиталних уџбеника и њихове
примене, начина укључивања ученика у наставни процес, као подстицај за активнији рад
ученика и боље резултате на завршном испиту.
* Анализа иницијалних тестова знања и успеха на крају класификационих перода –
уочавање недостатака и предности досадашњег рада, осмишљавање решења за
унапређивање квалитета рада.
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Кроз кратак опис, навести најважније закључке стручног актива:
* Након анализе часова који су одржани од почетка школске 2019/2020. године,
констатовано је да у току неких одржаних часова није јасно истакнут циљ часа, није
посвећена довољна пажња даровитим ученицима или онима који имају потешкоће у
савладавању градива, недовољна је употреба наставних средстава која су на располагању,
ученици се недовољно упућују како да доносе закључке и развијају критичко мишљење,
као и на развој правилне дискусије и међусобне разамене информација.
Похваљене су активности које су подстицале активност и ангажовање ученика, примена
различитих наставних средстава, као и израда презентација од стране ученика.
* Усмеравати активности школе ка реализацији циљева развојног плана међу којима је
унапређена сарадња са локалном заједницом, присутност у медијима, естетско уређење као
и сталан рад на побољшању резултата на завршном испиту.
* Осмишљавање акционог плана за унапређивање рада школе.
* Примена корелације у годишњим плановима учитеља и наставника за наредну школску
годину, чиме би се унапредио квалитет рада и учења, као и сараднички однос међу
колегама у оквиру различитих активности.

8. Предлози за даље унапређење рада стручног актива
Навести конретне предлоге који су у ф-ји унапређења рада актива за наредни период:
* Наставити са редовним одржавањем састанака.
* Детаљно анализирати ситуације које се препознају као негативни узрочници квалитета
рада школе.
* Истицање примере добре праксе.
* Унапредити комуникацију у преносу информација међу запосленима што би за последицу
имало квалитетнију учинак у што краћем року.
* Стручно усавршавање запослених ускладити са потребама рада, упућивањем на
одговарајуће семинаре.
Датум предаје:

Потпис председника стручног актива

3.2. НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
Број планираних састанака за прво полугодиште шк.

Број одржаних састанака у првом полугодишту шк.

2019/20. год.

2019/20. год.

Планирано је 6 седница.

Одржано је 8 седница Наставничког већа

Кроз кратак опис навести реализоване садржаје и/или активности током првог полугодишта шк. 2019/20. год.

1.
2.
3.

1. седница:
Разматрање и усвајање Годишњег програма рада школе 2019/2020.
Разматрање и усвајање Извештаја о раду ГП за 2018/2019.
Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора
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Број планираних састанака за прво полугодиште шк.

Број одржаних састанака у првом полугодишту шк.

2019/20. год.

2019/20. год.

4. Усвајање Анекса школског програма за 2,6.и 7.разред
5. Разно
2. седница:
1. Обележавање Дана школе
2. План реализације наставе
3. С дневник
4. Извештај Тима за превенцију дискриминације, насиља, занемаривања и злостављања
5. Разно
3. седница:
1. Обележавање Дана школе
2. Разно
4. седница:
1. Договор за спољашње вредновање школе
2 .Разно
5. седница:
1. Анализа успеха и дисциплине на крају првог тромесечја
2. Разно
6. седница:
1. Комисија за шклоску славу Свети Сава
2. Извештај са семинара
3. Тим за превенцију насиља
4. Разно
7. седница:
1. Извештај о резултатима спољашњег вредновања квалитета рада установе
2. Обавештење Школске управе о загађењу ваздуха
3. Разно
8. седница:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта
Припреме за такмичења
Уџбеници
Полугодишњи извештај директора
Земунска гимназија
Разно
Заштита од пожара

Планирано је 6 седница.

Одржано је 8 седница Наставничког већа

Кроз кратак опис навести реализоване садржаје и/или активности током првог полугодишта шк. 2019/20. год.

5.
6.
7.
8.
5.

2. седница:
Разматрање и усвајање Годишњег програма рада школе 2019/2020.
Разматрање и усвајање Извештаја о раду ГП за 2018/2019.
Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора
Усвајање Анекса школског програма за 2,6.и 7.разред
Разно
2. седница:

1. Обележавање Дана школе
2. План реализације наставе
3. С дневник
4. Извештај Тима за превенцију дискриминације, насиља, занемаривања и злостављања
5. Разно
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Број планираних састанака за прво полугодиште шк.

Број одржаних састанака у првом полугодишту шк.

2019/20. год.

2019/20. год.
3. седница:

1. Обележавање Дана школе
2. Разно
4. седница:
1. Договор за спољашње вредновање школе
2 .Разно
5. седница:
1. Анализа успеха и дисциплине на крају првог тромесечја
2. Разно
6. седница:
1. Комисија за шклоску славу Свети Сава
2. Извештај са семинара
3. Тим за превенцију насиља
4. Разно
7. седница:
1. Извештај о резултатима спољашњег вредновања квалитета рада установе
2. Обавештење Школске управе о загађењу ваздуха
3. Разно
8. седница:
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта
Припреме за такмичења
Уџбеници
Полугодишњи извештај директора
Земунска гимназија
Разно
Заштита од пожара

1.седница:
Сва стручна већа су предлоге слала Видосави Петровић која их је објединила. Годишњи програм рада школе
2019/2020 је једногласно усвојен.
Извештаја о раду Годишњег програма за 2018/2019. је разматран и једногласно усвојен.
Директор школе је прочитала Извештаја о раду директора за школску 2018/2019. Извештај је једногласно
усвојен.
Анекс школског програма се радио за други, шести и седми разред. Усвајен је једногласно Анекс школског
програма за 2,6.и 7.разред.
Директор школе је рекла да је Педагошки колегијум на састанку донео одлуку о смањењу броја писмених вежби
од петог до осмог разреда.
-Педагог школе је рекла да се наставља сарадња са школом ,,Сирогојно“ .
- Педагог школе је рекла у којим разредима има и колико ученика који су радили по ИОП1. Потребно је
тражити сагласност родитеља и ове школске године за рад ученика по ИОП1.
-Такође је подсетила разредне старешине седмих разреда да до краја недеље пријаве ученике за центар за
таленте.
2. седница:
-Координатор Тима за културне активности школе Тања Полети упознала је присутне чланове НВ са
припремама за обележавање Дана школе.
-Директор школе изнела је предлог плана реализације наставе у периоду 7.10.2019. до 20.11.2019. у време
извођења радова на реконструкцији електро инсталација. Настава почиње у 7:45. Кабинетска настава се не
изводи, већ свако одељење има своју учионицу. Радови се изводе по етажама. НВ је сагласно са предложеним
планом.
-Координатор за ЕС дневник Едита Фабри Кошутић присутним члановима је представила како се уноси
распоред часова у електронски дневник.
-Координатор Тима за превенцију дискриминације, насиља, занемаривања и злостављања Дарко Шапић упознао
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је присутне чланове са мерама и активностима које је Тим спорводио од почетка године. Указао на мере
заштите, као и на појачан васпитни рад који је неопходно спроводити за ученике О.Р, Д.К., У.Ж., В.В., као и на
појачан рад у одељењу 72. Пружање додатне подршке С.Ј.
-Разно - Проф. разредне наставе Урош Симић обавестио је присутне да ће мали хор учествовати на ревији
стваралаштва и позвао све да присуствују обележавању интернационалног Дана музике у коме ће учествовати
Ансамбл Учитељског факултета „Зора“ 7.10. 2019. у 17 часова у фискултруној сали.
3. седница:
-Координатор Тима за културне активности школе Тања Полети упознала је присутне чланове НВ да су
припремаме за обележавање Дана школе, текле нормално, али да су два организатора спречена из оправданих
разлога да учествују у завршним припремама и извођењу приредбе која је била планирана за 12.10. 2019.
године, као и да је добар део ученика који су чланови хора одсутан због болести. Наставничко веће након
анализе ситуације у школи донело је одлуку једногласно да ове школске године Дан школе буде обележен у
оквиру часова српског језика, ликовног, историје, географије, због радова на реконструкцији.
-Разно- Обележавању интернационалног Дана музике у коме је требало да учествовује Ансамбл Учитељског
факултета „Зора“ 7.10. 2019. у 17 часова у фискултруној сали, отказан је због болести главног извођача.
4.седница:
-Директор је обавестила Наставничко веће да ће ученици од четвртог до осмог разреда под редним бројем 11 у
дневнику у среду 6.11.2019. године у 13 часова разговарати са комисијом. Треба да дођу на разговор и
руководиоци стручних већа, одељенских већа, ученици ученичког парламента. Родитељи ученика од првог до
осмог разреда под редним бројем 9 ће имати разговор у 17:30 часова, истог дана.
- Разно
– Због спољашњег вредновања школе школско такмичење из математике се помера уместо четвртка 7.11.2019.
у 12 часова за петак 8.11.2019. у 12 часова.
– У четвртак 7.11.2019. се ради по распореду од понедељка.
5.седница:
-Директор је упознала Наставничко веће са постигнутим успехом и дисциплином ученика од првог до осмог
разреда.
-Од понедељка долази нови педагог, Драгана Ивковић, у школу.
-Разно- Директорка је анализирала резиме спољашњег вредновања школе и истакла следеће недостатке:
секције од 5.до 8.разреда се не држе
додатну наставу држе само пред такмичење
припреме за час немају лични печат (у вишим разредима)
педагошка документација се не води редовно
стручно усавршавање се не ради плански и већина не похађа семинаре за компетенције које им недостају
дежурство на малим одморима није задовољавајуће у вишој настави
стручни актив српског језика се припаја стручном већу језика
веће друштвених наука – усторија, географија, верска настава
Имрена Ђорђев је на лични захтев предала старешинство 6-2. Нови разредни ће бити Илијана Опачић.
6.седница:
-Директор је прочитала чланове комисије за Светог Саву. То су : Тања Полети, Урош Симић и Ненад
Поморишац. Помажу им Имрена Ђорђев и Јасмина Мићић.
-Видосава Петровић и Љиљана Абусамра су презентовале резултате анкете за ученике.
-Дарко Шапић је обавестио Наставничко веће о раду Тима за превенцију насиља.
7.седница:
-Директор је прочитала извештај о резултатима спољашњег вредновања квалитета рада установе. Претходно
спољашње вредновањеје било 10.2.2014. и трајало је три дана, а садашње је било 6.и 7.11.2019. и трајало је два
дана. Посећено је 19 часова. Оцена коју је добила школа је два (2). Директор је упознала да је 12 стандарда
остварено у већој мери (3), 12 стандарда остварено у мањој мери (2), као и да је неопходно предузети мере у
циљу унапређења квалитета у свим областима. Дискусије није било.
-Школска управа и Министарство просвете су дали препоруку да се не планирају активности за ученике напољу
због знатног загађењу ваздуха.
-Одељенско веће млађих разреда ће бити одржано 3.2.2020. у 11 часова, а старијих разреда у 12 и 30 часова.
Наставничко веће ће бити одржано 4.2.2020. У 11 часова.
-Родитељски састанци се могу држати 4. или 5.2.2020.
-Тимови треба да имају састанке до краја те недеље. Дата напомена одељенским старешинама да су дужни да
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уколико час није унет електрониски дневник две недеље, евидентирају да час није одржан.
8.седница:
-Педагог Драгана Ивковић је прочитала извештај о анализи успеха и дисциплине ученика од 1.до 8.разреда. Није
било дискусије.
-Календар такмичења имамо, свако ново обавештење се прослеђује задуженим наставницима, ставља на огласну
таблу. Наша школа ће бити домаћин општинског такмичења из шаха које ће се одржати 21. и 22. марта.
-Почеле су промоције нових уџбеника за трећи и седми разред. Предлог директора је да се уџбеници за остале
разреде не мењају да родитељи не би морали сваке године да купују нове уџбенике већ се могу користити
постојећи. Чланови Наставничког већа су се једногласно сложили са предлогом.
-Директор је прочитала свој извештај о раду у првом полугодишту. Није било дискусије.
-Директор је рекла да од априла долази један разред Земунске гимназије код нас и остаће док траје
реконструкција њихове школе. Један разред има 12 одељења. Они ће наставу имати на другом спрату и у
приземљу. Настава ће им почињати у 14 часова. За то време сви наши ученици ће ићи у школу само пре подне
осим целодневне наставе и боравка млађих разреда који ће радити по устаљеном распореду. Пошто долазе
ученици четвртог разреда гимназије наставу ће имати до 20. маја. Потребно је на родитељском састанку
обавестити родитеље о овоме.
-Дејан Ковачевић је рекао да сви наставници треба редовно да му шаљу на мејл податке о ваннаставним
активностима да би их објавио на сајту школе.
-Директор је рекла да сви ураде попис рачунарске опреме у својим учионицама и доставе јој до петка.
-Књигу обавештења ће писати педагог школе. Потребно јој је доставити податке о постигнутим резултатима
ученика на такмичењима.
-Потребно је средити два кабинета техничког у којима ће од априла наставу имати два трећа разреда.
-Директор је похвалила Тању Полети за приредбу коју је спремила за школску славу. Тања ради у две школе и у
обе је била задужена за програм. Такође је похвалила: Уроша Симића, Јасмину Мићић, Имрену Ђорђев, Тијану
Јуришић и Ненада Поморишца за реализацију свечаности.
-Весна Барашин Вуковић је најавила одлазак на рад у иностранство који зависи од тога да ли ће и када добити
потребну визу.
-Рок за предају полугодишњих извештаја је понедељак 10.02.2020.
-Педагошки колегијум ће бити одржан у петак 14.02.2020.
- Ивана Плавшић, из Добровољног ватрогасног друштва Звездара, је одржала предавање запосленима у школи
на тему ,,Заштита од пожара“, након ког смо имали проверу знања и радили тест.
Датум предаје:
04.02.2020.

Записничар :
Надежда Илић

3.3. ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА
3.3.1. ОДЕЉЕНСКА ВЕЋА МЛАЂИХ РАЗРЕДА
Руководилац: Ненад Поморишац
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ АКТИВА
ЗА ШКОЛСКУ 2019/20.ГОДИНУ
1.
Назив стручног актива:
Разредно веће првог разреда

Име и презиме председника стручног актива:

Ненад Поморишац

2.
Чланови стручног актива (додајте одговарајући број редова):
Ред. бр.

Презиме и име наставника

Оливера Мозетић-учитељица 1/1
Милена Симишић-учитељица 1/1
Ненад Поморишац-учитељ 1/1 ,руководилац разредног већа
Драгана Николашев наставник-енглеског језика
Петар Ацковић-вероучитељ
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3.
Број планираних састанака за прво полугодиште шк.

Број одржаних састанака у првом полугодишту шк.

2019/20. год.

2019/20. год.

4 (четири)

4 (четири)

4.
Кроз кратак опис навести реализоване садржаје и/или активности током првог полугодишта шк. 2019/20. год.

1. Распоређивање новоуписаних ученика - У одељењу 1/1 је 29 ученика ( 13
дечака и 16 девојчица ), у одељењу I 2 је 25 ученика ( 13 дечака и 12 девојчица ).
Један ученик је уписан у одељење IV2.
2. Месечно планирање наставног градива - Учитељи на месечном нивоу
усаглашавају планове, ради усклађивања планираних активности и провера, које
се раде на нивоу већа.
3. Израда планова рада ОС - План рада одељенског старешине је урађен и
приложен у годишњем плану.
4. Утврђивање распореда часова - Распоред часова је, за свако одељење,
састављен пре 1. септембра. Након почетка наставе није било промена у
припремљеним распоредима часова. Ученици у одељењу 1/1 у току недеље имају
по пет часова, осим једном недељно када имају четири часа.Настава у одељењу
1/2 одвија се у две смене уз слободно време које је унапред убачено у распоред
часова(целодневна настава). Настава се у одељењу 1/1 реализује у једној смени.
5. Планирање наставних и ваннаствних активности - Наставне и ваннаставне
активности су планиране Годишњим планом.
6. Израда иницијалних тестова – Први разред није радио иницијалне
тестове.Први разред ће радити завршне годишње тестове.
7. Распоред писмених задатака и писмених провера знања - Учитељи на
месечном нивоу усаглашавају планове, ради усклађивања планираних
активности и провера, које се раде на нивоу већа. Учитељи првог разреда су се
договорили да заједно праве писмене провере из математике, српског језика и
света око нас за целу школску 2019/2020. Распоред писмених и контролних вежби
је усклађен тако да се испоштује да у току једне седмице не буде више од две
писмене провере. Сви подаци ће бити унети у дневник образовно-васпитног
рада.
Распоред планираних писаних провера за прво полугодиште се поставља на сајт
школе, као и на огласној табли у холу. Родитељи се обавештавају и електронским
путем.
8. Усклађивање заједничких критеријума оцењивања - Учитељи првог разреда
активно сарађују у припреми провера, као и критеријуму оцењивања исхода,
како би провера усвојености знања била што објективнија.
9.Пријем првака у организацију Пријатељи деце – Ученици првог разреда са
својим учитељима и учитељицама припремили су приредбу за прваке и
поделили ученицима првог разреда пригодне поклоне.
10. Програм „Основи безбедности деце”- МУП Србије (начин реализације) – У току
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Кроз кратак опис навести реализоване садржаје и/или активности током првог полугодишта шк. 2019/20. год.

школске 2019/2020. биће рeализована предавања у оквиру Програма „Основи
безбедности деце”- МУП Србије у договореним терминима за време ЧОС-а.
11. Међународни дан писмености - У понедељак, 9. 9. 2019. године, у нашој
школи, писац Владан Зец ће представити своју књижевност за децу кроз
представу, коју ће посетити и ученици првог разреда. Посета писца је
организована у циљу обележавања Међународног дана писменсти.
12. Обележавање Међународног дана музике (1. октобар) - Међународни дан
музике ће се обележити концертом у школском дворишту или холу школе, у
зависности од временских услова.
13. Месец књиге - сусрет са песником /писцем - За октобар месец, у знак
обележавања Месеца књиге, планира се посета школској библиотеци, посета
писца и презентовање омиљених књига у оквиру одељења четвртог разреда.
На другој седници одржаној 14. 11. 2019. године, тачке дневног реда биле су:
1. Успех и дисциплина на крају првог тромесечја - Након одржаних одељењских
већа у оквиру ког су утврђене оцене, констатује се да сви ученици првог разреда
имају позитиван успех и примерно владање.
2. Резултати допунске наставе - Ученици који се упућују на допунску наставу и
редовно је похађају показују позитивне помаке у раду. Доласци и ангажовање
ученика се евидентирају у оквиру активности у есДневнику.
3. Дани науке ,,Jaje'' - У периоду 25 – 29. новембра 2019. године ће се реализовати
планирана тематска недеља на тему „Јаје“. У оквиру тематске недеље ће се
реализовати планиране наставне јединице које су предвиђене годишњим
планом рада.
4. Посета вртића нашој школи (сарадња) - У току тематске недеље се очекује
посета предшколаца из неколико вртића. Присуствоваће програму који
припремају ученици наше школе у оквиру тематске недеље „Јаје“.
5. Предавање за родитеље – Оцењивање ученика млађих разреда – Планирано је
предавање за родитеље ученика другог разреда на тему „Радне навике” на
родитељском састанку.
6. Индивидуализација рада ученика - У оквиру наставе се планира и спроводи
индивидуализација рада ученика.
7. Недеља спорта, Дан школе – извештај – У Недељи спорта ученици су се
такмичили у штафетним играма и акценат је стављен на фер-плеј навијање и
играње. Препорука је да се задржи овакав вид обележавања недеље спорта у
корист промовисања здравих навика и развијања спортског духа.
8. Међународни дан толеранције (16. новембар) - Планирана је посета бивше
ученице школе која болује од церебралне парализе. Ученица ће разговарати са
ученицима на тему важности толеранције. Такође, промовисаће и своју књигу
песама.
У оквиру децембарске седнице, треће по реду, одржане 30. 12. 2019. анализиране
су следеће тачке дневног реда:
1. Израда контролних вежби и тестова знања - Контролне вежбе и тестови знања
израђују се на нивоу већа првог разреда, при чему се усклађују критеријуми
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оцењивања и бодовне скале. Распоред планираних провера за прво
полугодиште је на почетку школске године истакнут на сајту школе. Распоред
писмених провера за друго полугодиште ће бити истакнут у току зимског
распуста, пре почетка другог полугодишта.
2. Новогодишњи празници - Поводом новогодишњих празника декорисане су
учионице, припремњени радови за изложбу у холу школе, организоване су
планиране радионице са родитељима , а 27. децембра организован је и
маскенбала за ученике првог разреда.Ученици су учествовали и у хуманитарној
акцији Црвеног крста ,,Један пакетић – много љубави“, у оквиру које су доносили
кекс и грицкалице.
3. Обележавање Светог Саве-договор - Договорена су задужења поводом
обележавање Светог Саве. Ученици млађих разреда припремају песме за наступ
у оквиру хора, а три ученице ће свирати виолине.
4. Тематско планирање „Зима“ - У току последње недеље децембара реализована
је тематска недеља „Зима“ планирана годишњим и месечним планом рада.
Наставни садржаји свих предмета су прилагођени тако да одговарају договореној
теми. Декорисана је учионица и радови ученика су истакнути у холу школе.
5. Радионица са родитељима - Ученици четвртог разреда су учествовали у
радионици са својим родитељима под називом „Новогодишња чаролија“,
реализованој 18. 12. 2019. године. Радионица је инспирисана зимом и
предстојећим празницима. Радови ученика и родитеља су украсили учионицу
или су припремљени у сврху празничних поклона.
Фебруарска седница је одржана 3. 2 .2020. године и анализиране су тачке
дневног реда:
1.Мере за побољшање успеха и дисциплине ученика - Потребно је наставити са
радом на разумевању прочитаног текста како би се умањиле грешке у раду
изазване неразумевањем прочитаног или непажњом у току читања.Побољшање
дисциплине у виду смањења непотребног разговора у току часа ће се регулисати
јаснијим правилима, додатним активностима и чешћим укључивањем родитеља
у проблем.
2. Обележавање Светог Саве (извештавање) - Учествовали су ученици првог
разреда који певају у хору млађих разреда.
3. Реализација програмских садржаја - Сви планирани наставни садржаји су
реализовани у предвиђеном периоду.
4. Родитељски састанак – одржан је у среду 5.2.2020. године у одељењу ½, а у
одељењу 1/1 4.2.2020.Подељене су књижице и разговарало се о даљем
напредовању ученика.
5. Отворена врата- промоција школе (договор) - Промоција школе је планирана
за 25. 3. 2020. године. Договорен је концепт и подељена су задужења.
6. Занимања људи (припрема) - Изложба радова на тему „Занимања људи“ је
планирана за фебруар.
Руководилац разредног већа у току полугодишта/школске године прикупља
податке на нивоу већа које прослеђује стручним активима и тимовима.
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Прикупљају се подаци о: структури одељења на нивоу разреда и евиденцији
(не)одржаних часова по одељењима на крају полугодишта, посети редовних и
углених часова, евиденцији часова које држе предметни наставници,
семинарима и трибинама којима су присуствовали учитељи, учешћу ученика на
приредбама, такмичењима, конкурсима и у другим манифестацијама.
5. Активности које су планиране Годишњим планом рада стручног актива, а нису реализоване
Кроз кратак опис, навести нереализоване активности Стручог већа и разлоге одступања од плана:

У току првог полугодишта нису реализоване следеће активности:
- посета музеја, позоришта, ДКЦ – због неусклађености понуде и одговарајућих
термина;

6. Да ли су реализоване активности које нису планиране Годишњим планом рада стручног
актива? Ако јесу, наведите реализоване активности и време њихове реализације (додајте
одговарајући број редова):
Ред. бр.

Реализована активност

Време реализације

У току 1. Полугодишта школске 2019/2020.
године није било активности које нису
планиране Годишњим планом рада разредног
већа, а реализоване су.

7. Најважнији закључци стручног актива
Кроз кратак опис, навести најважније закључке стручног актива:

* Планом реализације писмених провера за цело полугодиште, детаљније на
месечном нивоу, ученици имају могућност благовремене припреме.
* Усаглашавањем критеријума процене рада ученика, писмених провера и
начина вредновања добија се објективнији приказ нивоа знања ученика.
* Потребно је наставити са радом на разумевању прочитаног текста како би се
умањиле грешке у раду изазване неразумевањем прочитаног или непажњом у
току читања.
* Тематске недеље и обележавање важних датума позитивно утичу на развој
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Кроз кратак опис, навести најважније закључке стручног актива:

интересовања ученика, повезивање знања из различитих предмета и на развој
њихове свестраности.
* Програм „ Основи безбедности деце“ (МУП Србије) кроз различите теме
упознаје ученике са новим информацијама, конкретним ситуацијама и
практичним саветима.
* Подстицати ученике да буду део културних активности школе – као учесници
или посматрачи, и као такви, својим сугестијама, могу утицати на унапређивање
квалитета рада.
* Запажен је позитиван однос ученика према спортским дешавањима и
турнирима у којима учествују.
* Наставити са подстицањем ученика за учешће на конкурсима и такмичењима.
* Важност реализације радионице са родитељима се огледа у развијању пријатне
климе и сарадње међу родитељима, као и на релацији родитељ – учитељ – школа.
* Подстицати ученике да развијају хуман однос према другима учешћем у
хуманитарним акцијама
8. Предлози за даље унапређење рада стручног актива
Навести конретне предлоге који су у ф-ји унапређења рада актива за наредни период:

* Наставити са редовним одржавањем састанака у оквиру којих се анализирају
предвиђене тачке дневног реда и размењују корисни савети и искуства колега.
* Детаљно анализирати ситуације које се препознају као негативни узрочници
квалитета рада школе.
* Развијање такмичарског духа чешћим организовањем међуодељенских
спортских такмичења.

Назив стручног актива:

Разредно веће другог разреда

Име и презиме председника стручног актива:

Урош Симић

2.
Чланови стручног актива (додајте одговарајући број редова):
Ред. бр.

Презиме и име наставника

1.

Урош Симић – учитељ II1, руководилац разредног већа

2.

Миломирка Ђорђић – учитељица II1
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Чланови стручног актива (додајте одговарајући број редова):
Ред. бр.

Презиме и име наставника

3.

Милина Кораћ – учитељица II2

4.

Љиљана Милошевић – наставница енглеског језика

5.

Петар Ацковић – вероучитељ

3.
Број планираних састанака за прво полугодиште шк.

Број одржаних састанака у првом полугодишту шк.

2019/20. год.

2019/20. год.

4 (четири)

4 (четири)

4.
Кроз кратак опис навести реализоване садржаје и/или активности током првог полугодишта шк. 2019/20. год.

На првој седници одржаној 3.9.2019. године тачке дневног реда биле су:
1.Месечно планирање наставног градива – Урађен је и предат Годишњи план рада као и оперативни
план за септембар 2019.
2. Израда планова рада ОС – План рада ОС је урађен и предат педагогу школе.
3. Утврђивање распореда часова – Распоред часова је урађен и утврђен и прослеђен је директору
школе.
4. Планирање наставних и ваннаставних активности – Испланиране су ваннаставне активности и
реализоваће се у оквиру Уметничке радионице. Допунска настава ће се организовати по утврђеном
распореду за све ученике којима је потребна додатна подршка у раду.
5. План посета позоришта и музеја, ДКЦ – Посете позориштима и музејима, биоскопу, ДКЦ
реализоваће се у току године у зависности од понуде садржаја.
6. Израда иницијалних тестова – Учитељи другог разреда су израдили иницијалне тестове из српског
језика, математике и света око нас. Тестови ће се радити у првој недељи септембра, а детаљнија
анализа ће се вршити у октобру на састанку Стручног већа за разредну наставу.
7.Распоред писмених провера знања – Учитељи на месечном нивоу усаглашавају планове, ради
усклађивања планираних активности и провера, које се раде на нивоу већа. Учитељи другог разреда су
се договорили да заједно праве писмене провере из математике, српског језика и света око нас за целу
школску 2019/2020.
8. Усклађивање заједничких критеријума оцењивања – Договорен је заједнички критеријум
оцењивања и бодовна скала у школској 2019/2020. у оба одељења како би резултати били што
објективнији.
9. Пријем првака у организацију Пријатељи деце - (договор, реализација октобар) – Ученици другог
разреда припремају приредбу за Пријем првака у организацију Пријатељи деце са којом ће се
представити својим другарима првацима.
10. Наставак учешћа у пројекту „Покренимо нашу децу” – Наставља се учешћа у пројекту
„Покренимо нашу децу”.
11. Програм „Основи безбедности деце”- МУП Србије (начин реализације) – У току школске
2019/2020. биће рeализована предавања у оквиру Програма „Основи безбедности деце”- МУП Србије
у договореним терминима за време ЧОС-а.
12. Методичка пракса I и II студената Учитељског факултета (током године) – Методичка пракса I и II
студената Учитељског факултета се организује у нашој школи. У септембру је планирана пракса у
одељењу 2/2 од 2. до 23. 9. 2020. године.
13. Међународни дан писмености – Међународни дан писмености (8.9.-недеља) планиран је за 9.
септембар уз посету писца Владана Зеца.
14.Обележавање Интернационалног дана музике (1. октобар) – Обележавање Интернационалног дана
музике планиран је за 1. октобар.
15.Месец књиге- сусрет са песником /писцем октобар – Планирано је да се Месец књиге- сусрет са
песником /писцем одржи у октобру месецу и биће позван песник да се деци представи својим
ауторским делом.

27

Кроз кратак опис навести реализоване садржаје и/или активности током првог полугодишта шк. 2019/20. год.

На другој седници разредног већа одржаној 14.11.2019, године тачке дневног реда биле су:
1. Успех и дисциплина на крају првог тромесечја – Сви ученици другог разреда имају позитиван успех
и примерно владање.
2. Резултати допунске наставе – Допунску наставу похађају ученици којима је потребна додатна
подршка при усвајању неких наставних садржаја. Ученици који се упућују на допунску наставу и
редовно је похађају показују позитивне помаке. Доласци и ангажовање ученика евидентирају се у
оквиру активности у есДневнику.
3. Дани науке ,,Jaje” – У периоду 25 – 29. новембра 2019. године ће се реализовати планирана тематска
недеља на тему „Јаје”. Сви предвиђени садржаји планирани за овај период ће се реализовати кроз дате
предмете, планирани Годишњим планом рада. Месечни планови су усклађени с темом.
4. Посета вртића – сарадња – Планирана посета предшколаца је одложена због радова у школи и због
безбедности деце.
5. Анализа резултата иницијалног тестирања ученика – Иницијални тестови су рађени у току прве
недеље септембра из српског језика, математике и света око нас. Анализа иницијалних тестова се
налази у записнику Стручног већа млађих разреда.
6. Индивидуализација рада ученика – Врши се индивидуализација рада и задатака ученика.
7. Предавање за родитеље – Оцењивање ученика млађих разреда – Планирано је предавање за
родитеље ученика другог разреда на тему „Оцењивање ученика млађих разреда” на родитељском
састанку.
8. Пријем првака у организацију Пријатељи деце – Ученици другог разреда одржали су приредбу
првацима за Пријем првака у организацију Пријатељи деце.
9. Недеља спорта, Дан школе – извештај – У Недељи спорта ученици су се такмичили у штафетнаим
играма и акценат је стављен на фер-плеј навијање и играње.
10. Међународни дан толеранције 16.11. – Годишњим планом је планирано обележавање Дана
толеранције (16. новембар). Планирана је посета бивше ученице школе која болује од церебралне
парализе. Ученица ће разговарати са ученицима на тему важности толеранције. Такође, промовисаће и
своју књигу песама.
11. Разно – Посета ДКЦ-у (договор са родитељима око помоћи приликом вођења деце градским
аутобусом).
На трећој седници разредног већа одржаној 30.12.2019. године тачке дневног реда су биле:
1. Израда контролних вежби и тестова знања – Контролне вежбе и тестови знања израђују се на нивоу
већа другог разреда, при чему се усклађују критеријуми оцењивања и бодовне скале. Распоред
планираних провера за прво полугодиште је на почетку школске године истакнут на сајту школе, док
ће распоред за друго полугодиште бити истакнут у току зимског распуста.
2. Посета вртића – Планирана посета вртића није остварена због изостанка пропратног писма од
стране вртића.
3. Новогодишњи празници – Учионице су украшене за Нову годину. Припремљени радови су
изложени у холу школе. Ученици су учествовали и у хуманитарној акцији Црвеног крста „Један
пакетић – много љубави”, у оквиру које су доносили кекс и грицкалице.
4. Обележавање Светог Саве – договор – Договорена су задужења поводом обележавање Светог Саве.
Ученици млађих разреда припремају песме за наступ у оквиру хора. Једна ученица, која је освојила
прву награду на општинском такмичењу из певања „Златна сирена”, ће певати соло.
5. Тематско планирање „Зима” – У току последње недеље децембара реализована је тематска недеља
„Зима” планирана годишњим и месечним планом рада. Наставни садржаји свих предмета су
прилагођени тако да одговарају договореној теми. У учионицама су окачени радови ученика.
6. Радионица са родитељима – Ученици другог разреда учествовали су у радионици са својим
родитељима под називом „Зимска чаролија”, реализованој 25.12.2019. године у одељењу II1, односно
23.12.2019. године у одељењу II2 године. Радови ученика и родитеља изложени су у учионицама.
Родитељи су покренули акцију сређивања учионица бр. 48 и 49. Почетком децембра у учионицама су
попуњене рупе на плафону. Учионице су након тога окречене и офарбани су радијатори.
На четвртој седници разредног већа одржаној 3.2.2020. године, тачке дневног реда биле су:
1. Мере за побољшање успеха и дисциплине ученика – Истакнут је наставак рада на разумевању
прочитаног текста. Будући да велики број ученичких грешака настаје управо услед доброг
неразумевања прочитаног, односно непажњом током читања, посебно је наглашен наставак рада на
читању са разумевањем.
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Јаснија правила понашања, додатне активности и чешће укључивање родитеља у проблем треба да
допринесу побољшању дисциплине.
2. Резултати разумевања прочитаног – Провера разумевања прочитаног, у оба одељења другог
разреда, реализована је 25.12.2019. године, са средњом оценом 4,24 у одељењу II1, односно 4,46 у
одељењу II2. Након анализиране провере, закључено је да је потребно да ученици више воде рачуна
приликом читања текста, као и да се текстуелни одговори на захтев задатака дају пуним реченицама.
3. Обележавање Светог Саве – извештавање – Приредба поводом Светог Саве одржана је у понедељак
27. јануара 2020. године у великој сали школе. Учествовали су ученици другог разреда који певају у
Хору млађих разреда, док је ученица Марија Миленковић (II2) наступала и соло, будући да је освојила
прву награду на општинском такмичењу у соло певању – Златна сирена.
4. Реализација програмских садржаја – Планирани наставни садржаји у потпуности су реализовани су
у предвиђеном периоду.
5. Предавање за родитеље „Мотивација ученика” – Предавање за родитеље на тему „Мотивација за
учење” планирано је за први следећи родитељски састанак – среду 5.2.2020. године у одељењу II1,
односно 4.2.2020. у одељењу II2.
6. Отворена врата – промоција школе, договор – Промоција школе планирана је за 25.3.2020. године, а
договорени су концепт и подељена су задужења.
7. Анализа постигнућа на тестовима знања – Ученици другог разреда радили су полугодишње провере
знања из српског језика (29.1.2020. године), математике (28.1.2020.године) и света око нас (одељење
II1 радило је 24.1.2020., док је одељење II2 радило два дана раније – 22.1.2020. године). Извршена је
детаљна анализа полугодишњих провера, која је прослеђена руководиоцу Стручног већа млађих
разреда.
Ученици са слабијим резултатима упућени су на допунску наставу, а ученици који похађају
целодневну наставу (одељење II1) и на додатни рад у оквиру часова самосталног рада из српског
језика и математике.
8. Занимања људи – припрема – Изложба радова на тему „Занимања људи” планирана је за фебруар.
Напомена: Руководилац разредног већа током полугодишта/школске године прикупља податке на
нивоу већа које прослеђује стручним активима и тимовима. Прикупљају се подаци о: структури
одељења на нивоу разреда и евиденцији (не)одржаних часова по одељењима на крају полугодишта,
посети редовних и угледних часова, евиденцији часова које држе предметни наставници, семинарима
и трибинама којима су присуствовали учитељи, учешћу ученика на приредбама, такмичењима,
конкурсима и у другим манифестацијама.
5. Активности које су планиране Годишњим планом рада стручног актива, а нису реализоване
Кроз кратак опис, навести нереализоване активности Стручог већа и разлоге одступања од плана:

Током првог полугодишта од планираних активности једино није реализована активност посете
вртића школи због изостанка пропратног писма које упућује вртић.
6. Да ли су реализоване активности које нису планиране Годишњим планом рада стручног
актива? Ако јесу, наведите реализоване активности и време њихове реализације (додајте
одговарајући број редова):
Ред. бр.

Реализована активност

Време реализације

Током првог полугодишта школске 2019/2020. Године нису
реализоване активности које нису планиране Годишњим
планом рада разредног већа.
7. Најважнији закључци стручног актива
Кроз кратак опис, навести најважније закључке стручног актива:

– Наставити са израдом иницијалних и полугодишњих тестова из српског језика, математике и света
око нас, као и са њиховом детаљном анализом.
– Наставити са евалуацијом постигнућа ученика усаглашеним критеријума вредновања писмених
провера, чиме се добија објективнији приказ нивоа знања ученика.
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– Наставити са планирањем писмених провера на полугодишњем нивоу, будући да то оставља
ученицима могућност благовремене припреме.
– Наставити са радом на читању са разумевањем како би се умањиле грешке у раду изазване
неразумевањем прочитаног или непажњом у току читања.
– Планирати тематске недеље и обележавања важних датума, што позитивно утиче на развој
интересовања ученика, повезивање знања из различитих предмета и целовитог погледа на свет.
– Подстицати ученике да узму учешће у културним и спортским активностима школе било као
учесници или посматрачи.
– Наставити са подстицањем и припремом ученика за учешће на конкурсима и такмичењима.
– Наставити са реализацијом ученичких посета ван школе, а посебно установама културе.
– Планирати и организовати и у будуће радионице са родитељима, због оснаживања сарадње међу
родитељима, а посебно на релацији родитељ – учитељ – школа.
– Подстицати ученике да развијају хуман однос према другима учешћем у хуманитарним акцијама.
8. Предлози за даље унапређење рада стручног актива
Навести конретне предлоге који су у ф-ји унапређења рада актива за наредни период:

– Наставити са редовним одржавањем састанака и анализом планираних тачака дневног реда.
– Детаљно анализирати ситуације које се препознају као негативни узрочници квалитета рада школе.
– Укључивање ученика у избор тематске недеље, као и тема за часове пројектне наставе и часа
одељењског старешине.

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РАЗРЕДНОГ ВЕЋА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА
ЗА ШКОЛСКУ 2019/20.ГОДИНУ

1.
Назив стручног актива:

Име и презиме председника стручног актива:

Разредно веће трећег разреда

Милан Илић

2.
Чланови стручног актива (додајте одговарајући број редова):
Ред. бр.

Презиме и име наставника

1.

Милина Катић – учитељица III 1

2.

Милан Илић – учитељ III 2, руководилац разредног већа

3.

Дејан Ковачевић – учитељ III 3

4.

Драгана Николашев – наставница енглеског језика

5.

Петар Ацковић – вероучитељ

3.
Број планираних састанака за прво полугодиште шк.

Број одржаних састанака у првом полугодишту шк.

2019/20. год.

2019/20. год.

4 (четири)

4 (четири)

4.
Кроз кратак опис навести реализоване садржаје и/или активности током првог полугодишта шк. 2019/20. год.

На првој седници одржаној 3.9.2019. године тачке дневног реда биле су:
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1. Месечно планирање наставног градива – Урађен је и предат Годишњи план рада као и оперативни
план за септембар 2019.
2. Израда планова рада ОС – План рада ОС је урађен и предат педагогу школе.
3. Утврђивање распореда часова – Распоред часова је урађен и утврђен и прослеђен је директору
школе.
4. Планирање наставних и ваннаставних активности – Испланиране су ваннаставне активности и
реализоваће се у оквиру Уметничке радионице. Допунска настава ће се организовати по утврђеном
распореду за све ученике којима је потребна додатна подршка у раду.
5. План посета позоришта и музеја, ДКЦ – Посете позориштима и музејима, биоскопу, ДКЦ
реализоваће се у току године у зависности од понуде садржаја.
6. Израда иницијалних тестова – Учитељи трћег разреда су израдили иницијалне тестове из српског
језика, математике и природе и друштва. Тестови ће се радити у првој недељи септембра, а детаљнија
анализа ће се вршити у октобру на састанку Стручног већа за разредну наставу.
7.Распоред писмених провера знања – Учитељи на месечном нивоу усаглашавају планове, ради
усклађивања планираних активности и провера, које се раде на нивоу већа. Учитељи трћег разреда су
се договорили да заједно праве писмене провере из математике, српског језика и природе и друштва за
целу школску 2019/2020.
8. Усклађивање заједничких критеријума оцењивања – Договорен је заједнички критеријум
оцењивања и бодовна скала у школској 2019/2020. у оба одељења како би резултати били што
објективнији.
9. Наставак учешћа у пројекту „Покренимо нашу децу” – Наставља се учешћа у пројекту „Покренимо
нашу децу”.
10. Програм „Основи безбедности деце”- МУП Србије (начин реализације) – У току школске
2019/2020. биће рeализована предавања у оквиру Програма „Основи безбедности деце”- МУП Србије
у договореним терминима за време ЧОС-а.
11. Методичка пракса I и II студената Учитељског факултета (током године) – Методичка пракса I и II
студената Учитељског факултета се организује у нашој школи. У септембру је планирана пракса у
одељењу 3/1, 3/2 и 3/3 од 2. до 23. 9. 2020. године.
12. Међународни дан писмености – Међународни дан писмености (8.9.-недеља) планиран је за 9.
септембар уз посету писца Владана Зеца.
13.Обележавање Интернационалног дана музике (1. октобар) – Обележавање Интернационалног дана
музике планиран је за 1. октобар.
45.Месец књиге- сусрет са песником /писцем октобар – Планирано је да се Месец књиге- сусрет са
песником /писцем одржи у октобру месецу и биће позван песник да се деци представи својим
ауторским делом.
На другој седници разредног већа одржаној 14.11.2019, године тачке дневног реда биле су:
1. Успех и дисциплина на крају првог тромесечја - Сви ученици трећег разреда имају позитиван успех
и примерно владање.
2. Резултати допунске наставе - опунску наставу похађају ученици којима је потребна додатна
подршка при усвајању неких наставних садржаја. Ученици који се упућују на допунску наставу и
редовно је похађају показују позитивне помаке. Доласци и ангажовање ученика се евидентирају у
оквиру активности у есДневнику.
3. Дани науке ,,Jaje'' - У периоду 25 – 29. новембра 2019. године ће се реализовати планирана тематска
недеља на тему „Јаје“. Сви предвиђени садржаји планирани за овај период ће се рализовати кроз дате
предмете, планирани Годишњим планом рада. Месечни планови су усклађени с темом.
4. Анализа резултата иницијалног тестирања ученика - Иницијални тестови су рађени у току прве
недеље септембра из српског језика, математике и света око нас. Анализа иницијалних тестова се
налази у записнику Стручног већа млађих разреда.
5. Индивидуализација рада ученика - Врши се индивидуализација рада и задатака ученика.
6. Приредба за баке и деке - Планирано је приредба за баке и деке у децембру.
7. Недеља спорта, Дан школе – У Недељи спорта ученици су се такмичили у штафетнаим играма и
акценат је стављен на фер –плеј навијање и играње.
8. Међународни дан толеранције 16. 11. - Годишњим планом је планирано обележавање Дана
толеранције (16. новембар). Планирана је посета бивше ученице школе која болује од церебралне
парализе. Ученица ће разговарати са ученицима на тему важности толеранције. Такође, промовисаће и
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своју књигу песама.
9. Разно - Родитељи су упознати са тематском недељом на тему „ Јаје“.
На трећој седници разредног већа одржаној 30.12.2019. године тачке дневног реда су биле:
1. Израда контролних вежби и тестова знања - Контролне вежбе и тестови знања израђују се на нивоу
већа трећег разреда, при чему се усклађују критеријуми оцењивања и бодовне скале. Распоред
планираних провера за прво полугодиште је на почетку школске године истакнут на сајту школе, а на
месечном нивоу се електронским путем шаље родитељима. Распоред писмених провера за друго
полугодиште ће бити истакнут у току зимског распуста, пре почетка другог полугодишта.
2. Посета вртића - Планирана посета вртића није остварена због изостанка пропратног писма од
стране вртића.
3. Новогодишњи празници - Поводом новогодишњих празника декорисане су учионице, припремњени
радови за изложбу у холу школе, организоване су планиране радионице са родитељима (16.децембра),
а 27. децембра организован је и маскенбала за ученике трећег разреда.
Ученици су учествовали и у хуманитарној акцији Црвеног крста ,,Један пакетић – много љубави“, у
оквиру које су доносили кекс и грицкалице.
4. Обележавање Светог Саве - Договорена су задужења поводом обележавање Светог Саве. Ученици
млађих разреда припремају песме за наступ у оквиру хора, а jeдна ученица ће свирати виолину.
5. Тематско планирање „Зима“ - У току последње недеље децембара реализована је тематска недеља
„Зима“ планирана годишњим и месечним планом рада. Наставни садржаји свих предмета су
прилагођени тако да одговарају договореној теми. Декорисана је учионица и радови ученика су
истакнути у холу школе.
На четвртој седници разредног већа одржаној 3.2.2020. године, тачке дневног реда биле су:
1. Мере за побољшање успеха и дисциплине ученика - Потребно је наставити са радом на разумевању
прочитаног текста како би се умањиле грешке у раду изазване неразумевањем прочитаног или
непажњом у току читања.
Побољшање дисциплине у виду смањења непотребног разговора у току часа ће се регулисати јаснијим
правилима, додатним активностима и чешћим укључивањем родитеља у проблем.
2. Резултати разумевања прочитаног - Провера разумевања прочитаног, у сва три одељења четвртог
разреда, реализована је 13.1.2020. године, са средњом оценом 4,07 у III1, 3.92 у III2 и 3,92 у III3.
Након анализиране провере, закључује се да је потребно да ученици пажљивије приступе самом
читању текста, као и одговарању пуном реченицом на захтеве задатака.
3. Обележавање Светог Саве - Приредба поводом Светог Саве је одржана 27. јануара 2020. године.
Учествовали су ученици четвртог разреда који певају у хору млађих разреда, ученици Димитријевић
Јана (III3), Мољковић Хана (III3), Џамбаски Јана (III3), Нађа Срданов (III1), Софија Лазић (III1),
Тијана Митић (III1), Јана Ђуровић (III2), Сунчица Савковић (III2) и Емилија Ђурковић (III2). Емилија
Ђурковић је свирала виолину.
4. Реализација програмских садржаја - Сви планирани наставни садржаји су реализовани у
предвиђеном периоду.
5. Припрема ученика за школско такмичење из математике - Школско такмичење из математике је
одржано 8. 11. 2019. године. Ученици Стојановић Стефан (III3) , Александар Тојчић (III3), Урош
Андрић (III1), ирина Давидовић (III2), Матија Сабљак (III2) и Јован Лазић (III2) су се пласирали за
учешће на општинском такмичењу.
6. Отворена врата- Промоција школе је планирана за 25. 3. 2020. године. Договорен је концепт и
подељена су задужења.
7. Анализа постигнућа на тестовима знања - Ученици трећег разреда су радили полугодишње тестове
из српског језика (28. 1. 2020. године) и математике (24. 1. 2020.године). Урађена је детаљна анализа
тестова, која је прослеђена руководиоцу Стручног већа млађих разреда.
Ућеници (III2) нису радили тест из српског због великог броја одсутних ученика.
Ученици са слабијим резултатима су упућени на допунску наставу.
8. Школско такмичење из шаха - Дечаци: Васић Стефан (III3) 1. место, Тојчић Александар (III3) 2.
место, Матеја Дугачки (III1) 3. место;
Девојчице: Мољковић Хана (III3) 1. место, Сердаревић Ана (III3) 2. место
Димитријевић Јана (III3) 3. место
9. Литерарни конкурс у оквиру Дечје недеље "Да право свако- дете ужива лако" - Сунчица Пишчевић
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(III1) је освојила друго место.
Напомена: Руководилац разредног већа током полугодишта/школске године прикупља податке на
нивоу већа које прослеђује стручним активима и тимовима. Прикупљају се подаци о: структури
одељења на нивоу разреда и евиденцији (не)одржаних часова по одељењима на крају полугодишта,
посети редовних и угледних часова, евиденцији часова које држе предметни наставници, семинарима
и трибинама којима су присуствовали учитељи, учешћу ученика на приредбама, такмичењима,
конкурсима и у другим манифестацијама.
5. Активности које су планиране Годишњим планом рада стручног актива, а нису реализоване
Кроз кратак опис, навести нереализоване активности Стручог већа и разлоге одступања од плана:

Током првог полугодишта од планираних активности једино није реализована активност посете
вртића школи због изостанка пропратног писма које упућује вртић.
6. Да ли су реализоване активности које нису планиране Годишњим планом рада стручног
актива? Ако јесу, наведите реализоване активности и време њихове реализације (додајте
одговарајући број редова):
Ред. бр.

Реализована активност

Време реализације

Током првог полугодишта школске 2019/2020. Године нису
реализоване активности које нису планиране Годишњим
планом рада разредног већа.
7. Најважнији закључци стручног актива
Кроз кратак опис, навести најважније закључке стручног актива:

– Наставити са израдом иницијалних и полугодишњих тестова из српског језика, математике и света
око нас, као и са њиховом детаљном анализом.
– Наставити са евалуацијом постигнућа ученика усаглашеним критеријума вредновања писмених
провера, чиме се добија објективнији приказ нивоа знања ученика.
– Наставити са планирањем писмених провера на полугодишњем нивоу, будући да то оставља
ученицима могућност благовремене припреме.
– Наставити са радом на читању са разумевањем како би се умањиле грешке у раду изазване
неразумевањем прочитаног или непажњом у току читања.
– Планирати тематске недеље и обележавања важних датума, што позитивно утиче на развој
интересовања ученика, повезивање знања из различитих предмета и целовитог погледа на свет.
– Подстицати ученике да узму учешће у културним и спортским активностима школе било као
учесници или посматрачи.
– Наставити са подстицањем и припремом ученика за учешће на конкурсима и такмичењима.
– Наставити са реализацијом ученичких посета ван школе, а посебно установама културе.
– Планирати и организовати и у будуће радионице са родитељима, због оснаживања сарадње међу
родитељима, а посебно на релацији родитељ – учитељ – школа.
– Подстицати ученике да развијају хуман однос према другима учешћем у хуманитарним акцијама.
8. Предлози за даље унапређење рада стручног актива
Навести конретне предлоге који су у ф-ји унапређења рада актива за наредни период:

– Наставити са редовним одржавањем састанака и анализом планираних тачака дневног реда.
– Детаљно анализирати ситуације које се препознају као негативни узрочници квалитета рада школе.
– Укључивање ученика у избор тематске недеље, као и тема за часове пројектне наставе и часа
одељењског старешине.
1.
Назив разредног већа:

Име и презиме председника разредног већа:

Разредно веће 4. разреда

Едита Фабри Кошутић
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2.
Чланови разредног већа:
Ред. бр.

Презиме и име наставника

1.

Фабри Кошутић Едита – учитељица 4/1

2.

Илић Надежда – учитељица 4/2

3.

Алимпић Љиљана – учитељица 4/3

4.

Милошевић Љиљана – наставница енглеског језика

5.

Ацковић Петар - вероучитељ

3.
Број планираних састанака за прво полугодиште шк.

Број одржаних састанака у првом полугодишту шк.

2019/20. год.

2019/20. год.

4 (четири)

4 (четири)

4.
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У оквиру прве седнице одржане 6. 9. 2019. године, чланови су дискутовали о:
1. Распоређивање новоуписаних ученика - У одељењу IV1 је 21 ученик ( 7 дечака и 14 девојчица ), у одељењу IV2
је 20 ученика ( 7 дечака и 13 девојчица ), а у одељењу IV3 је 18 ученика ( 7 дечака и 11 девојчица ).
Један ученик је уписан у одељење IV2.
2. Месечно планирање наставног градива - Учитељи на месечном нивоу усаглашавају планове, ради
усклађивања планираних активности и провера, које се раде на нивоу већа.
3. Израда планова рада ОС - План рада одељенског старешине је урађен и приложен у годишњем плану.
4. Утврђивање распореда часова - Распоред часова је, за свако одељење, састављен пре 1. септембра. Након
почетка наставе није било промена у припремљеним распоредима часова. Ученици у току недеље имају по пет
часова, осим једном недељно када имају и драмску секцију као 6. час. Настава се реализује у две смене (промена
на недељном нивоу). Сва одељења четвртог разреда похађају наставу у истој смени.
5. Планирање наставних и ваннаствних активности - Наставне и ваннаставне активности су планиране
Годишњим планом. У четвртом разреду уводи се и додатна настава из математике.
6. Израда иницијалних тестова - Иницијални тестови из српског језика, математике и природе и друштва су
припремљени на нивоу већа. Договорен је и начин бодовања као и бодовна скала, како би резултати били што
објективнији. Планирани су месечним планом, и реализовани су у току прве наставне недеље. Ученици и
родитељи су на почетку недеље обавештени о терминима израде иницијалних тестова.
Распоред иницијалних провера: српски језик - 4. 9. 2019. године, природа и друштво - 5. 9. 2019. године,
математика - 6. 9. 2019 . године.
7. Распоред писмених задатака и писмених провера знања - Распоред писмених и контролних вежби је усклађен
тако да се испоштује да у току једне седмице не буде више од две писмене провере. Планирано је и да у сваком
полугодишту буду по два писмена задатка из српског језика и математике. Сви подаци ће бити унети у дневник
образовно-васпитног рада.
Распоред планираних писаних провера за прво полугодиште се поставља на сајт школе, као и на огласној табли
у холу. Такође, распоред планираних писмених провера се истиче на видном месту у учионици, на месечном
нивоу. Родитељи се обавештавају и електронским путем.
8. Усклађивање заједничких критеријума оцењивања - Учитељи четвртог разреда активно сарађују у припреми
провера, као и критеријуму оцењивања, како би провера усвојености знања била што објективнија.
9. Наставак учешћа у пројекту „Покренимо нашу децу“ - Ученици ће и у току школске 2019/2020. године
учествовти у пројекту „Покренимо нашу децу“, који позитивно утиче на њихов физички развој и развијање
свести о важности физичких активности и здравог живота.
10. Програм „ Основи безбедности деце“ - МУП Србије ( начин реализације) - Програм ће се реализовати осам
пута у току године, у договореним терминима, за време ЧОС-а.
11. Међународни дан писмености - У понедељак, 9. 9. 2019. године, у нашој школи, писац Владан Зец ће
представити своју књижевност за децу кроз представу, коју ће посетити и ученици четвртог разреда. Посета
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Кроз кратак опис навести реализоване садржаје и/или активности током првог полугодишта шк. 2019/20. год.
писца је организована у циљу обележавања Међународног дана писменсти.
12. Обележавање Међународног дана музике (1. октобар) - Међународни дан музике ће се обележити концертом
у школском дворишту или холу школе, у зависности од временских услова.
13. Месец књиге - сусрет са песником /писцем - За октобар месец, у знак обележавања Месеца књиге, планира се
посета школској библиотеци, посета писца и презентовање омиљених књига у оквиру одељења четвртог разреда.
14. Пројекат ,,Cool Kids for Eco Beats" усмерен је на едукацију ђака у основним и средњим школама ради
њиховог бољег разумевања значаја екологије и формирања идеја и иницијатива које ће им помоћи да
свакодневно доприносе здравијој животној средини.
Током четири недеље, једанпут недељно, ученици присуствују интерактивним и креативним радионицама на
којима стичу нова сазнања о загађењу животне средине, угроженим врстама, климатским променама,
обновљивим изворима енергије, рециклажи и пластици, али и о бројним еко-актуелностима.
На другој седници одржаној 14. 11. 2019. године, тачке дневног реда биле су:
1. Успех и дисциплина на крају првог тромесечја - Након одржаних одељењских већа у оквиру ког су утврђене
оцене, констатује се да сви ученици четвртог разреда имају позитиван успех и примерно владање. Ова тачка је
детаљно описана у записнику Одељењског већа сваког одељења 4. разреда.
2. Резултати допунске наставе - Ученици који се упућују на допунску наставу и редовно је похађају показују
позитивне помаке у раду. Доласци и ангажовање ученика се евидентирају у оквиру активности у есДневнику.
3. Дани науке ,,Jaje'' - У периоду 25 – 29. новембра 2019. године ће се реализовати планирана тематска недеља на
тему „Јаје“. У оквиру тематске недеље ће се реализовати планиране наставне јединице које су предвиђене
годишњим планом рада.
4. Посета вртића нашој школи (сарадња) - У току тематске недеље се очекује посета предшколаца из неколико
вртића. Присуствоваће програму који припремају ученици наше школе у оквиру тематске недеље „Јаје“.
5. Анализа резултата иницијалног тестирања ученика - Анализа иницијалних тестова се налази у записнику
Стручног већа млађих разреда. Ниво постигнућа ученика је представљен и на родитељском састанку одржаном
5. септембра 2019. године.
6. Индивидуализација рада ученика - У оквиру наставе се планира и спроводи индивидуализација рада ученика.
7. Недеља спорта, Дан школе (извештај) - Ученици четвртог разреда су се такмичили у игри „Између две ватре“,
у оквиру недеље спорта.Ученици IV2 освојили су прво место, ученици IV3 друго, а ученици IV1 освојили су
треће место. Препорука је да се задржи овакав вид обележавања недеље спорта у корист промовисања здравих
навика и развијања спортског духа.
8. Међународни дан толеранције (16. новембар) - Планирана је посета бивше ученице школе која болује од
церебралне парализе. Ученица ће разговарати са ученицима на тему важности толеранције. Такође, промовисаће
и своју књигу песама.
У оквиру децембарске седнице, треће по реду, одржане 30. 12. 2019. анализиране су следеће тачке дневног реда:
1. Израда контролних вежби и тестова знања - Контролне вежбе и тестови знања израђују се на нивоу већа
четвртог разреда, при чему се усклађују критеријуми оцењивања и бодовне скале. Распоред планираних провера
за прво полугодиште је на почетку школске године истакнут на сајту школе, а на месечном нивоу се
електронским питем шаље родитељима. Распоред писмених провера за друго полугодиште ће бити истакнут у
току зимског распуста, пре почетка другог полугодишта.
2. Новогодишњи празници - Поводом новогодишњих празника декорисане су учионице, припремњени радови за
изложбу у холу школе, организоване су планиране радионице са родитељима (16.децембра), а 27. децембра
организован је и маскенбала за ученике четвртог разреда.Ученици су учествовали и у хуманитарној акцији
Црвеног крста ,,Један пакетић – много љубави“, у оквиру које су доносили кекс и грицкалице.
3. Обележавање Светог Саве-договор - Договорена су задужења поводом обележавање Светог Саве. Ученици
млађих разреда припремају песме за наступ у оквиру хора, а три ученице ће свирати виолине. Два ученика
четвртог разреда, који су победили на литерарном и рецитаторском такмичењу, ће рецитовати песме.
4. Тематско планирање „Зима“ - У току последње недеље децембара реализована је тематска недеља „Зима“
планирана годишњим и месечним планом рада. Наставни садржаји свих предмета су прилагођени тако да
одговарају договореној теми. Декорисана је учионица и радови ученика су истакнути у холу школе.
5. Радионица са родитељима - Ученици четвртог разреда су учествовали у радионици са својим родитељима под
називом „Зимска чаролија“, реализованој 16. 12. 2019. године. Радионица је инспирисана зимом и предстојећим
празницима. Радови ученика и родитеља су украсили учионицу или су припремљени у сврху празничних
поклона.
Фебруарска седница је одржана 3. 2 .2020. године и анализиране су тачке дневног реда:
1. Успех и владање ученика на крају првог полугодишта - Након одржаног одељенског већа, констатује се да сви
ученици четвртог разреда, на крају првог полугодишта, имају позитиван успех и примерно владање и није
изречена ни једна дисциплинска мера. Успех ученика по одељењима:
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* IV1 има 20 ученика од којих је 15 одличних и 5 врло добрих са укупном средњом оценом одељења 4,76 и 448
оправдана изостанака, док неоправданих изостанака нема. Једна ученица наставу похађа по ИОП1.
* IV2 има 20 ученика од којих је 11 одличних, 8 врло добрих и 1 добар са укупном средњом оценом одељења
4,53 и 952 оправдана и 5 неоправданих изостанака. Један ученик наставу похађа по ИОП1.
* IV3 има 20 ученика од којих је 15 одличних, 4 врло добра и 1 добар са укупном средњом оценом одељења 4,76
и 765 оправдана изостанака, док неоправданих изостанака нема. Једна ученица наставу похађа по ИОП1.
2. Мере за побољшање успеха и дисциплине ученика - Потребно је наставити са радом на разумевању
прочитаног текста како би се умањиле грешке у раду изазване неразумевањем прочитаног или непажњом у току
читања.Побољшање дисциплине у виду смањења непотребног разговора у току часа ће се регулисати јаснијим
правилима, додатним активностима и чешћим укључивањем родитеља у проблем.
3. Резултати разумевања прочитаног - Провера разумевања прочитаног, у сва три одељења четвртог разреда,
реализована је 29. 1. 2020. године, са средњом оценом 4,33 у IV1, 3,84 у IV2 и 4,31 у IV3. Након анализиране
провере, закључује се да је потребно да ученици пажљивије приступе самом читању текста, као и одговарању
пуном реченицом на захтеве задатака.
4. Обележавање Светог Саве (извештавање) - Учествовали су ученици четвртог разреда који певају у хору
млађих разреда, ученице Исидора Мисита (IV3) и Мила Станковић (IV3) су свирале виолину, а ученица
Анастасија Чоловић (IV1), која је освојила 2. место на Општинском литерарном такмичењу је требала да
рецитује своју песму, али је изостала због болести, па је то у њено име учинила Елена Баћанин (IV1).
5. Реализација програмских садржаја - Сви планирани наставни садржаји су реализовани у предвиђеном
периоду.
У сва три одељења 4. разреда су одржани сви планирани часови у току првог полугодишта.
Предмет 4/1; 4/2; 4/3
Српски језик 101; 101; 101; неодржано - 0
Енглески језик 40; 40; 40; неодржано - 0
Математика 101; 101; 101; неодржано - 0
Природа и друштво 40; 40; 40; неодржано - 0
Ликовна култура 40; 40; 40; неодржано - 0
Музичка култура 21; 21; 21; неодржано - 0
Физичко васпитање 61; 61; 61; неодржано - 0
Грађанско васпитање 21; 21; 21; неодржано - 0
Верска настава 21; 21; 21; неодржано - 0
Рука у тесту 20; 20; 20; неодржано - 0
ЧОС 20; 21; 20; неодржано - 0
Допунска настава 20; 20; 20; неодржано - 0
Математика (додатни рад) 20; 20; 20; неодржано - 0
Драмска секција 21; 21; 21; неодржано - 0
6. Припрема ученика за школско такмичење из математике - Школско такмичење из математике је одржано 8.
11. 2019. године. Ученици Петар Бабић (IV2), Нађа Максимовић (IV3) и Урош Михаиловић (IV3) пласирају се за
учешће на општинском такмичењу. Учешћем на општинском такмичењу из математике (7. 12. 2019) ученик
Петар Бабић (IV2) се пласирао на градско такмичење.
7. Отворена врата- промоција школе (договор) - Промоција школе је планирана за 25. 3. 2020. године. Договорен
је концепт и подељена су задужења.
8. Анализа постигнућа на тестовима знања - Ученици четвртог разреда су радили полугодишње тестове из
српског језика (17. 1. 2020. године), математике (24. 1. 2020.године) и природе и друштва (25. 12. 2019.године).
Урађена је детаљна анализа тестова, која је прослеђена руководиоцу Стручног већа млађих разреда.
Ученици са слабијим резултатима су упућени на допунску наставу.
9. Занимања људи (припрема) - Изложба радова на тему „Занимања људи“ је планирана за фебруар.
***Руководилац разредног већа у току полугодишта/школске године прикупља податке на нивоу већа које
прослеђује стручним активима и тимовима.
Прикупљају се подаци о: структури одељења на нивоу разреда и евиденцији (не)одржаних часова по
одељењима на крају полугодишта, посети редовних и углених часова, евиденцији часова које држе предметни
наставници, семинарима и трибинама којима су присуствовали учитељи, учешћу ученика на приредбама,
такмичењима, конкурсима и у другим манифестацијама.
5. Активности које су планиране Годишњим планом рада разредног већа, а нису реализоване
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У току првог полугодишта нису реализоване следеће активности:
посета музеја, позоришта, ДКЦ – због неусклађености понуде и одговарајућих термина;
- професионална пракса студената Учитељског факултета – студенти нису распоређени у одељења 4.
разреда;
- посета вртића - због изостанка пропратног писма од стране вртића.
6. Да ли су реализоване активности које нису планиране Годишњим планом рада разредног већа? Ако
јесу, наведите реализоване активности и време њихове реализације.
Ред. бр.

Реализована активност
У току 1. полугодишта школске 2019/2020. године није било активности које
нису планиране Годишњим планом рада разредног већа, а реализоване су.

Време реализације

7. Најважнији закључци разредног већа:
Кроз кратак опис, навести најважније закључке разредног већа:
* Наставити са реализацијом и детаљном анализом иницијалних и полугодишњих тестова из српског језика,
математике и природе и друштва, као објективним приказом нивоа знања и смерницом за даљи рад.
* Планом реализације писмених провера за цело полугодиште, детаљније на месечном нивоу, ученици имају
могућност благовремене припреме.
* Усаглашавањем критеријума процене рада ученика, писмених провера и начина вредновања добија се
објективнији приказ нивоа знања ученика.
* Потребно је наставити са радом на разумевању прочитаног текста како би се умањиле грешке у раду изазване
неразумевањем прочитаног или непажњом у току читања.
* Тематске недеље и обележавање важних датума позитивно утичу на развој интересовања ученика, повезивање
знања из различитих предмета и на развој њихове свестраности.
* Програм „ Основи безбедности деце“ (МУП Србије) кроз различите теме упознаје ученике са новим
информацијама, конкретним ситуацијама и практичним саветима.
* Подстицати ученике да буду део културних активности школе – као учесници или посматрачи, и као такви,
својим сугестијама, могу утицати на унапређивање квалитета рада.
* Запажен је позитиван однос ученика према спортским дешавањима и турнирима у којима учествују.
* Наставити са подстицањем ученика за учешће на конкурсима и такмичењима.
* Важност реализације радионице са родитељима се огледа у развијању пријатне климе и сарадње међу
родитељима, као и на релацији родитељ – учитељ – школа.
* Подстицати ученике да развијају хуман однос према другима учешћем у хуманитарним акцијама.
8. Предлози за даље унапређење рада разредног већа:
Навести конретне предлоге који су у ф-ји унапређења рада већа за наредни период:
* Наставити са редовним одржавањем састанака у оквиру којих се анализирају предвиђене тачке дневног реда и
размењују корисни савети и искуства колега.
* Детаљно анализирати ситуације које се препознају као негативни узрочници квалитета рада школе.
* Реализација посета ван установе.
* Развијање такмичарског духа чешћим организовањем међуодељенских спортских такмичења.
* Укључивање ученика у избор тематске недеље и тема за час одељењског старешине.

3.3.2. ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА СТАРИЈИХ РАЗРЕДА,
Руководилац: Љиља Абу Самра
Руководилац: Илијана Опачић
Полугодишњи записник већа седних разреда:
Записник са треће седнице Разредног већа 7. разреда, одржано 3.2.2020.
1.Утврђивање успеха и владања ученика на крају првог полугодишта
2.Разно
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1. У разреду 7/1 има 24 ученика, од тога 13 дечака и 11 девојчица. Од тога 21 ученик је
остварило позитиван успех -8 одличних, 9 врло добрих, 4 добра , 2 ученика су неоцењена и
1 ученик има слабу оцену. Просек одељења је 4,03.
Када је реч о васпитним мерама jедном ученику је изречена мера - укор разредног
старешине и оцена из владања је врло добро (4 ) због непримереног понашања.
Једном ученику је изречена дисцоплинско васпитно мера- укор директора и владање
смањено на задовољавајуће (2), због непримереног понашања према ученицима,
наставницима, не обављању школских обавеза и великог броја уписа у дисциплинску
свеску.
Остали ученици имају примерно (5) владање.

У 7/2 има 21 ученик, од тога 9 девојчица и 12 дечака. Од тога је 20 ученика остварило
позитиван успех,а један ученик има 4 слабе оцене.
У разреду има 10 одличних, 8 врло добрих, 2 добра ученика и 1 са негативним
оценама.Просек одељења је 4,27.
Када је реч о васпитним мерама- укор разредног старешине и врло добро (4) владање
изречено је за пет ученика. Мере су изречене због непримереног понашања ученика и већег
броја уписа у дисциплинску свеску.
Васпитно дисциплинска мера - укор директора и задовољавајуће (2) владање изречено је
једном ученику због непримереног понашања према наставницима, деци, не извршавања
школских обавеза и великог броја уписа у дисциплинску свеску.
Васпитне мере- опомена разредног старешине укинуте су за два ученика јер су поправили
понашање и обавили су своје задатке у оквиру друштвено корисног рада.
Са ученицима који имају ,васпитне и дисциплинско васпитне мере, ће се наставити са
појачаним васпитним радом и спровођењем друштвено корисног рада у сарадњи тима,
наставника и родитеља ученика којима су изречене мере.
Када је реч о изостанцима у протеклом периоду ученици су направили:
7/1 укупно 1679 изостанка, од тога 1672 оправдана и 7 неоправданих изостанака.
7/2 укупно 1245 изостанка, од тога 1181 оправдани и 64 неоправданих изостанака.
Просечна оцена седног разреда на крају првог полугодишта је 4,14.
Укупно изостанака у 7.разреду: 2924, од тога 2853 оправданих и 71 неоправданих
изостанака.
2.Није било додатних коментара ни питања.
Руководилац већа седмих разреда:
Тијана Јуришић

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 8. ЗА ШКОЛСКУ 2019/20.ГОДИНУ
1.
Назив стручног актива:

Разредно веће осмих разреда

Име и презиме председника стручног актива:

Весна Барашин
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2.
Чланови стручног актива (додајте одговарајући број редова):
Ред. бр.

Презиме и име наставника

1.

Весна Барашин

2.

Дарко Шапић

3.
Број планираних састанака за прво полугодиште шк.

Број одржаних састанака у првом полугодишту шк.

2019/20. год.

2019/20. год.

2

2

4.
Кроз кратак опис навести реализоване садржаје и/или активности током првог полугодишта шк. 2019/20. год.

Све активности планиране за ово полугодиште су реализоване. У оквиру Ученичког парламента смо
посетили Свратиште НБГ и Специјалну школу НБГ. Дани науке и Дан школе су одржани по плану,
као и Светосавска приредба.
5. Активности које су планиране Годишњим планом рада стручног актива, а нису реализоване
Кроз кратак опис, навести нереализоване активности Стручог већа и разлоге одступања од плана:

Нема.
6. Да ли су реализоване активности које нису планиране Годишњим планом рада стручног
актива? Ако јесу, наведите реализоване активности и време њихове реализације (додајте
одговарајући број редова):
Ред. бр.
1.

Реализована активност
Посета фабрици сладоледа Нестле

Време реализације
Октобар 2019.

7. Најважнији закључци стручног актива
Кроз кратак опис, навести најважније закључке стручног актива:

Децу освешћујемо о значају похађања припремне наставе и у великој мери је испуњен задатак.
Успостављена је сарадња у оквиру васпитно-дисциплинских мера са родитељима и ПП службом, на
добром смо путу да сузбијемо неозбиљност и подстичемо свест деце да је лепо понашање једнако
важно као и добар успех.
8. Предлози за даље унапређење рада стручног актива
Навести конкретне предлоге који су у ф-ји унапређења рада актива за наредни период:

На разредним часовима кроз презентације и разговоре припремати децу за завршни испит, средњу
школу, појачати улогу родитеља/хранитеља у појачан васпитни рад. Деци давати више одговорности
како би се осећали као део заједнице.

Датум предаје: 10. 02. 2020.год

Потпис председника стручног актива
Весна Барашин

3.4.СТРУЧНА ВЕЋА И АКТИВИ
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3.4.1. СТРУЧНО ВЕЋЕ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ
1.
Назив стручног актива:

Име и презиме председника стручног актива:

Разредно веће првог циклуса

Милина Кораћ

2.
Чланови стручног актива (додајте одговарајући број редова):
Ред. бр.

Презиме и име наставника

1.

Симишић Милена

2.

Мозетић Оливера

3.

Поморишац Ненад

4.

Тадић Милојка

5.

Ђорђић Миломирка

6.

Симић Урош

7.

Кораћ Милина

8.

Драгојловић Весна

9.

Катић Милина

10.

Илић Милан

11.

Ковачевић Дејан

12.

Кошутић Фабри Едита

13.

Илић Надежда

14.

Алимпић Љиљана

15.

Манчић Земановић Антонела

3.
Број планираних састанака за прво полугодиште шк.

Број одржаних састанака у првом полугодишту шк.

2019/20. год.

2019/20. год.

5

5

4.
Кроз кратак опис навести реализоване садржаје и/или активности током првог полугодишта шк. 2019/20. год.
Први састанак одржан је 26.9.2019.год. са следећим активностима:
1.Читалачка значка- Библиотекар је обавестио учитеље о начину вођења читалачког дневникаи које књиге треба
прочитати.
2. Наставна средства – Наведена средства која треба купити прослеђена директору.
3. Пријем првака у организацију ,,Пријатељи деце'' – Приредбу припремају ученици другог разреда са својим
учитељима.
4. Дан школе- Договарање и припрема за прославу
5. Испитивање познавања слова – Реализовано 24.9. и 25.9.2019. године у одељењу 1/1 и 18.9. и 19.9.2019.
године у одељењу 1/2.
6. Даљи рад на побољшању разумевања прочитаног од 1. до 4. разреда - Договорено је да се ради провера два
пута у сваком полугодишту од другог до четвртог разреда, а први разред прву проверу да реализује у мају
месецу.
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7. Приредба за пријем првака - Одржана је 2.9.2019. год. у 17.00 часова.
8. Иницијални тестови -У току прве недеље септембра урађени су иницијални тестови из српског језика,
математике и природе и друштва од другог до четвртог разреда.
9. ,,Покренимо нашу децу'' - Лепа замисо, али тешко изводљива.
10. Методичка пракса II студената Учитељског факултета у Београду - Обављена је у периоду од 26.8. до
23.9.2019. године у одељењима 2/1, 3/1, 3/2 и 3/3.
11. Презентовање награђеног рада на конкурсу „Дигитални час“- Урош Симић је презентовао свој награђени рад
Примена технологије проширене реалности на часу обраде песме модела „Ми идемо преко поља“.
12. Међународни дан писмености - Обележен је 9.9.2019. године дружењем с песником Владаном Зецом.
13. Разно - У боравку трећег разреда од 11.9.2019. године ради Зорица Благојевић.
Планирано је обележавање Интрнационалног дана музике - 1. октобар.
Потребно је реализовати активности које су усмерене на развој дигиталних компетенција ученика, а у сарадњи
са родитељима (први и други разред).
Други састанак одржан је 29.10.2019.год. са следећим активностима:
1.Пријатељи деце (приредба) - 1. 28.10. реализована је приредба ученика другог разреда поводом пријема првака
у организацију ,,Пријатељи деце“.
2. Дан школе (приредба и изложба) – Приредба није одржана. Изложба је постављена у холу школе.
3. Недеља спорта - Први и други разред такмичио се у штафетним играма, а трећи и четврти разред између две
ватре.
4. Приредба за баке и деке - Разредно веће трећег разреда добило је задужење да припреми приредбу за баке и
деке у новембру месецу.
5. Позориште, биоскоп, музеј, излети, ДКЦ током године - Посете културним установама зависе од понуде коју
школа добије током године.
6. Анализа резултата са иницијалних тестова - Анализирани су иницијални тестови од 2 - 4. разреда. Извештаји
су послати педагогу школе и у ел. форми се налазе код руководиоца Стручног већа.
7. Интернационални Дан музике - Обележен је 1.10. 2019. у свим одељењима од 1-4.разреда певањем и
слушањем музике различитог жанра.
8. Месец књиге -Планирани Месец књиге у библиотеци, због радова у школи, обележен је у свим одељењима, у
учионици, представљањем омиљене књиге.
9. Разно
Сунчица Пишчевић 3/1 освојила је 2. место на општинском такмичењу литерарног конкурса "Дечје недеље
2019." - „Да право свако - дете ужива лако" у организацији Пријаатељи деце општине Нови Београд“
Током октобра у одељењима 4. разреда рађене су еколошке радионице:
Пројекат ,, Cool Kids for Eco Beats"
Обновљиви извори енергије
Ретке и угрожене животињске врсте
Рециклажа
Трећи састанак одржан је 22.11.2019.год. са следећим активностима:
1.Приредба за баке и деке - Задужења су подељена ученицима. Припреме су току.
2. Дани науке - ,,Јаје'' ( 25. - 29.11.2019. ) - Учитељи и ученици млађих разреда припремиће изложбу радова у
холу школе и учионицама. Разредно веће другог разреда планира 26.11.2019. одлазак у ДКЦ поводом Дана
науке.
3. Договор о математичким такмичењима ,,Мислиша” и ,,Кенгур без граница''- Координатори математичких
такмичења.„Мислиша 2020“ - Милина Катић и „Кенгур без граница 2020“ - Урош Симић.
4. Књижевни сусрет - Књижевни сусрет је одржан у оквиру обележавања Међународног дана толеранције
(16.11.) са младом песникињом Тањом Малетић, бившом ученицом наше школе.
5. Посета вртића – Није реализована за Дане науке.
6. Предавање за родитеље,,Оцењивање ученика млађих разреда'' и „Радне навике”- Предавање за
родитеље,,Оцењивање ученика млађих разреда'' одржано је 20.11.2019. у одељењима 2-1 и 2-2.Предавање за
родитеље „Радне навике” одржано је 20.11.2019. у одељењима 1-1 и 1-2.
7. Међународни дан толеранције (16.11.) - Обележен је 19.11.2019. у одељењима 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2, 3-3
дружењем са младом песникињом Тањом Малетић, бившом ученицом наше школе, а 26.11. 2019. у одељењима
4-1, 4-2, 4-3.
8. Разно - Спољашњи евалуатори посетили су нашу школу 6. и 7.11.2019. год. У млађим разредима посетили су
одељења 1-1, 1-2, 2-2, 3-1, 3-2, 3-3, 4-2.
Школско такмичење из математике одржано је 8.11.2019. године. Учествовало је по пет ученика трећег и
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четвртог разреда из сваког одељења.
На општинском такмичењу ,,Ђачки песнички сусрет“, у организацији Пријатељи деце општине Нови Београд Анастасија Чоловић IV1 освајила је 1. место.
На општинском такмичењу ,,У част Драгану Лукићу - Лукићев лист“ у организацији Пријатељи деце општине
Нови Београд
Катарина Димић IV1 освојила је 2. место, а Мила Милентијевић IV1 3. место.
На општинском такмичењу Црвеног крста- ликовни и литерарни радови на тему „Сунчана јесен живота“литераарни рад Крстић Љиљана IV2 1.место, ликовни рад 2.место Дуња Савковић II1.
Четврти састанак одржан је 26.12.2019.год. са следећим активностима:

1.Договор о приредби поводом Светог Саве – Извршена подела задужења учитељима и ученицима.
2. Сарадња са Црвеним крстом – Сакупљене су грицкалице и кекс за децу којима је помоћ потребна.
3. Посета вртићима – Није реализована.
4. Тематско планирање ,,Зима'' - Реализовано је у периду од 23. до 27.12.2019. године у свим
одељењима млађих разреда.
5. Изложба ,,Зима”- Изложени су радови ученика од првог до четвртог разреда у холу школе.
6. Читање са разумевањем - Током новембра и децембра, у свим одељењима, од другог до четвртог
разреда, урађена је провера разумевања прочитаног.
7. Разно - Педагог школе је упознао учитеље са новим правилником везано за ИОП и начином вођења
документације.Учитељи Милина Кораћ, Миломирка Ђорђић и Милена Симишић похађале су 23.24.11.2019. год. семинар "Васпитни проблеми ученика и како их превазићи".
Ученици 2-1 и 2-2 посетили су 26.11.2019. год. ДКЦ поводом Дана науке.
Радионица са родитељима реализоване у одељењима:
2-2 23.11.2019. год.2-1 25.12.2019. год.4-1 16.12.2019. год.4-2 16.12.2019. год.4-3 16.12.2019. год.
Предавање представника Црвеног крста - Трговина људима 9.12.2019. год. у одељењима 4. разреда.
28. 11. 2019 одржане су радионице за ученике 3 . разреда у оранизацији Црвеног крста.
Семинар "Стратегије превазилажења неуспеха у школском учењу ученика у школи", који је одржан 13.14.12.2019. год. похађали су учитељи: Милан Илић, Урош Симић, Едита Фабри Кошутић, Миломирка Ђорђић,
Милина Кораћ, Милена Симишић и Милина Катић.

Општинско такмичење из математике одржано је 7.12.2019. год. Учествовало је шест ученика 3.
разреда и три ученика 4. разреда. Један ученик 4. разреда се пласирао на градско такмичење.
На Градском такмичењу ( 7.12. 2019.год.) ,,45. Песничка сусретања деце и младих“ - Анастасија
Чоловић IV1 освајила је 2. место.
Пети састанак одржан је 29.1.2020.год. са следећим активностима:
1.Свети Сава -Приредба је изведена 27.1.2020. године у фискултурној сали.
2. Полугодишњи тестови знања – Реализовани у свим одељењима од другог до четвртог разреда.
3. Извештај о реализацији угледних часова учитеља и плана рада стручног већа–У првом полугодишту
реализовано је 7 угледних часова учитеља.
4. Извештај о реализацији угледних часова предметне наставе – Реализован по 1 час математике у сва три
одељења четвртог разреда и 1 час српског језика у одељењу 4-2.
5. Предавање за родитеље,,Мотивација ученика'' –Реализовано 4.2.2020. године у одељењу 2-2, а у одељењу 2-1
5.2.2020. године.
6. Разно
Школско такмичење рецитатора одржано је 10.1.2020. године. Велики број ученика млађих разреда је узело
учешће. Ученик Симић Стефан 4-2 се пласирао на општинско такмичење.
Општинско такмичење соло певача „Златна сирена“ у оквиру циклуса Дечје музичке свечаности – ДЕМУС
2019/2020 - Станчић Дуња II1 освојила је 1.место, а Миленковић Марија II2 1.место и припремају се за градско
такмичење.

Јанковић Дарија IV3 освојила је 2.место.
Општинско такмичење малих вокалних састава (дует, терцет, квартет), у оквиру циклуса Дечје музичке
свечаности – ДЕМУС 2019/2020 Исидора Мисита IV3 и Мила Станковић IV3 освојиле су 2.место.
Учитељи: Ненад Поморишац, Миломирка Ђорђић, Милина Кораћ, Дејан Ковачевић, Милина Катић,
Едита Фабри Кошутић, Надежда Илић су похађали Зимске сусрете учитеља 25.1.2020. год.
У одељењу 3-3 је 22.1.2020. год. одржана радионица за родитеље и децу.
Од септембра 2019. до краја јануара 2020. године реализован је у 4. разреду програм „ Основи
безбедности деце“- МУП Србије са темама: Техничко насиље, Безбедно коришћење интернета и
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друштвених мрежа, Превенција и заштита деце од злоупотребе опојних дрога и алкохола , Безбедност
деце у саобраћају, Ватрогасна служба, Полиција у служби грађана, Насиље као негативна друштвена
појава.
Светосавски турнир у шаху одржан је 24.1.2020. године.
Девојчице 1. разред:
1. место - Васић Уна I2
2. место - Димић Марија I1
3. место - Стошић Катарина I2
Дечаци 1. разред:
1. место - Јовановић Немања I1
2. место - Трајчески Коста I2
3. место - Синић Алекса I1
Девојчице 2. разред:
1. место - Миљковић Уна II1
2. место - Лукић Петра II1
3. место - Колински Дуња II2
Дечаци 2. разред:
1. место - Миливојевић Јован II1
2. место - Маринковић Вукашин II2
3. место - Димитријевић Дамјан II2
Девојчице 3. разред:
1. место - Мољковић Хана III3
2. место - Сердаревић Ана III3
3. место - Димитријевић Јана III3
Дечаци 3. разред:
1. место - Васић Стефан III3
2. место - Тојчић Александар III3
3. место - Дугачки Матеја III1
Девојчице 4. разред:
1. место - Мисита Исидора IV3
2. место -Савковић Милица IV1
3. место - Станић Катарина IV1
Дечаци 4. разред:
1. место - Бабић Петар IV2
2. место - Ђурић Никола IV1
3. место - Шекуларац Душан IV2

5. Активности које су планиране Годишњим планом рада стручног актива, а нису реализоване
Кроз кратак опис, навести нереализоване активности Стручог већа и разлоге одступања од плана:
1.Приредба поводом Дана школе - Због радова на поправци ел. инсталација приредбе поводом Дана школе није
било, већ је Дан школе обележен животом и радом чувене сликарке 11.10. на часовима српског језика и ликовне
културе.
2.Посета вртића нашој школи за Дане науке није реализована због грађевинских радова у школи.
3. Посета вртићима није остварена ове године због изостанка пропратног писма од стране вртића.

6. Да ли су реализоване активности које нису планиране Годишњим планом рада стручног
актива? Ако јесу, наведите реализоване активности и време њихове реализације
Ред. бр.

Реализована активност
/

Време реализације
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7. Најважнији закључци стручног актива
Кроз кратак опис, навести најважније закључке стручног актива:
Урађена је анализа иницијалних тестова, и даље се ради разумевање прочитаног од 1 -4, остварена је сарадња са
студентима Учитељског факултета, презентован је награђен рад, обележени су сви празници, остварена је
сарадња са родитељима кроз предавања и радионице, упознати смо са новим правилником и начином вођења
ИОП-а.
Ученици од 1. до 4. разреда учествовали су на разним такмичењима у току првог полугодишта. Њихова
постигнућа се налазе у записницима Стручног актива за разредну наставу.
Учитељи су похађали семинаре што је евидентирано у записнику Стручног већа за разредну наставу и у
полугодишњем извештају за стручно усавршавање.

8. Предлози за даље унапређење рада стручног актива
Навести конретне предлоге који су у ф-ји унапређења рада актива за наредни период:

Направити базу података за угледне часове, анализу и резултате тестова и такмичења.

Руководилац Стручног већа: Милина Кораћ.

3. СТРУЧНО ВЕЋЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА
1.
Назив стручног актива:

Име и презиме председника стручног актива:

Стручно веће страних језика

Љиљана Милошевић

2.
Чланови стручног актива (додајте одговарајући број редова):
Ред. бр.

Презиме и име наставника

1.

Драгана Николашев

2.

Љиљана Милошевић

3.

Душица Цветковић

4.

Весна Барашин

3.
Број планираних састанака за прво полугодиште шк.

Број одржаних састанака у првом полугодишту шк.

2019/20. год.

2019/20. год.

4

4

4.
Кроз кратак опис навести реализоване садржаје и/или активности током првог полугодишта шк. 2019/20. год.

Реализовани су сви предвиђени садржаји. Школско такмичење одржано је 14.12.2019. Општинско
такмичење из немачког ће бити 22.2.2020. (Ања Петровић). Општинско такмичење из енглеског ће
бити 23.2.2020. (Ана Тојчић, Ања Петровић)
5. Активности које су планиране Годишњим планом рада стручног актива, а нису реализоване
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Кроз кратак опис, навести нереализоване активности Стручог већа и разлоге одступања од плана:

6. Да ли су реализоване активности које нису планиране Годишњим планом рада стручног
актива? Ако јесу, наведите реализоване активности и време њихове реализације (додајте
одговарајући број редова):
Ред. бр.

Реализована активност

Време реализације

7. Најважнији закључци стручног актива
Кроз кратак опис, навести најважније закључке стручног актива:

Један од битних закључака овог Стручног већа је да је учињена неправда ученицима који имају
изузетно знање из страног језика а онемогуће им је да учествују јер пропозиције налажу да само један
ученик по одељењу може да учествује.
8. Предлози за даље унапређење рада стручног актива
Навести конретне предлоге који су у ф-ји унапређења рада актива за наредни период:

Наставници ће кроз адекватан план стручног усавршавања, и путем извештавања колега из већа о
похађаним семинарима, допринети унапређењу рада стручног актива.

Датум предаје: 5.2.2020.

Потпис председника стручног актива
Љиљана Милошевић

3.4.2. СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА
Руководилац: Илијана Опачић
1.
Назив стручног актива:
Стручно веће наставника друштвених наука

Име и презиме председника стручног актива:
Илијана Опачић

2.
Чланови стручног актива (додајте одговарајући број редова):
Ред. бр.

Презиме и име наставника

1.

Панковић Нада-географија

2.

Вранић Звонко-географија

3.

Милин Слађана-грађанско васпитање

4.

Ацковић Петар-верска настава

5.

Опачић Илијана-историја
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3.
Број планираних састанака за прво полугодиште шк.

Број одржаних састанака у првом полугодишту шк.

2019/20. год.

2019/20. год.

три

три

4.
Кроз кратак опис навести реализоване садржаје и/или активности током првог полугодишта шк. 2019/20. год.
Реализовани су планови одржавања додатне,допунске наставе и слободних активности и евидентирани су
ученици за ИОП као и планови индивидуализације.
Припремна настава је одржавана од почетка школске године једанпут недељно и тече по плану као и припрема
ученика за школско и општинско такмичење.
Дан школе је обележен на часовима историје кро презентације о животу и делу Надежде Петровић.

5. Активности које су планиране Годишњим планом рада стручног актива, а нису реализоване
Кроз кратак опис, навести нереализоване активности Стручог већа и разлоге одступања од плана:
Допунска настава из историје није реализована због незаинтересованости ученика.

6. Да ли су реализоване активности које нису планиране Годишњим планом рада стручног
актива? Ако јесу, наведите реализоване активности и време њихове реализације (додајте
одговарајући број редова):
Ред. бр.

Реализована активност

Време реализације

7. Најважнији закључци стручног актива
Кроз кратак опис, навести најважније закључке стручног актива:
Закључак:Инсистирати на допунској настави код оних ученика који тешко савладавају градиво и наставити
интезиван рад са осмим разредом који у већем броју долази на ове часове.

8. Предлози за даље унапређење рада стручног актива
Навести конретне предлоге који су у ф-ји унапређења рада актива за наредни период:
Мере за унапређење рада актива:1.интезивнија међупредметна повезаност
2.појачан тимски рад
3.стручно усавршавање
4.примена диференцираних задатака
5.индивидуализовани пристуо ученицима(истраживачки рад ученика,квизови)

Датум предаје:
5.2.2020.

Потпис председника стручног актива
Илијана Опачић

3.4.3. СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА
Руководилац: Вида Петровић
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Полугодишњи извештај за веће природних наука
Чланови већа:
Видосава Петровић -руководилац
Мира Богојевић - хемија
Љиљана АбуСамра - биологија
Марта Петровић –техника и информатика
Александра Стефановић – физика и хемија
Биљана Чегар – математика
Драгица Ћук – математика

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ
СЕПТЕМБАР:У првој недељи септембра одржани су иницијални тестови из:
Физике, биологије, хемије,математике, Технике и технологије у свим разредима и свим
одељењима.
Извештај је на посебном обрасцу послат педагогу .
Утврђен је распоред часова за додатну, допунску и припремну наставу , избор ученика за
секције, као и време одржавања секција.
Евидентирани су ученици који раде по ИОП-у и направљен план рада са тим ученицима.
ИОП је одређен за све предмете осим за Технику и технологију и Информатику.
Анализирали смо успех ученика на тестирању на крају прошле године и поводом тога,
усвојен је договор да оцењивање буде уједначено и строго да би се постигли бољи
резултати.
Дан школе је 12.октобар и понудили смо своје учешће у припреми и организацији
прославе.
Планирали смо угледне часове у првом полугодишту и посете у циљу унапређења наставе .
ОКТОБАР:У октобру је урађена је анализа иницијалних тестова , добили смо
извештај педагога и донели нове мере за побољшање успеха ученика и њихово трајно
знање.
Детектовали смо проблеме у настави и предложили решавање истих.
Дан школе је прослављен скромно , прилагођен условима који су тренутно у школи због
грађевинских радова.Дани науке ће се одржати у новембру и време је да се почне са
припремама.
Разменили смо идеје шта би ко могао да припреми из свог предмета.
Тема је ЈАЈЕ.
НОВЕМБАР: Донели смо одлуку да ДАНИ НАУКЕ буду одржани у последњој
недељи новембра.
Због радова у школи ,неће бити посета као ранијих година, већ ће свако у оквиру свог
предмета одржати предавања или радионице на тему ЈАЈЕ.
Наставница физике Александра Стефановић је изразила жељу да ипак иде код нижих
разреда и покаже експерименте које су ученици старијих разреда припремили.
Ученици нижих разреда су били одушевљени експериментима које су им показали ученици
старијих разреда.
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Наставница биологије Љиљана АбуСамра је припремила дигитални час на тему ЈАЈЕ који
ће извести за Дан науке. Час је успешно изведен у сарадњи са В.Петровић која је направила
квиз „ЈАЈЕ“ у Кахоту и тако остварила корелацију биологија-информатика.
Наставница хемије Мира Богојевић је припремила предавање о хранљивој вредности
јајета.
Наставнице технике и технологије М.Петровић и В. Петровић су организовале радионице
„израда кућице за птице“ и придружиле се изложби у холу коју су припремили учитељи и
наставница ликовне културе Тијана Јуришић.
Дешавања за Дане науке су ,у виду клипа, објављена у блогу који води В.Петровић на
адреси
https://vidosavapet.wordpress.com
ДЕЦЕМБАР: Анализирали смо успех ученика у претходном периоду и разматрали
могућности за његово побољшање. Дошли смо до закључка да се побољшањем дисциплине
може побољшати и успех ученика. Потребно је казнити строго ученике који ремете ред и
рад на часовима.
За Нову годину направљена је изложба у холу у корелацији ликовне културе, музичке
културе ,техничког образовања и информатике. (Слика објављена на горе поменутом
блогу)
У децембру је планирана изрaдa сeминaрских рaдoвa и њихoвa прeзeнтaциja као начин
међусобне кoмуникaциje измeђу учeникa и учeникa и нaстaвникa: Наука у свакодневном
животу. Тим поводом су ученици правили презентације из различитих предмета и тако на
сликовит и савремен начин приказали своје идеје.
ЈАНУАР:У јануарским данима просветних радника одржан је семинар у нашој
школи
„ Дијагностика ,превенција и отклањање узрока неуспеха у школском учењу“.
Љ.АбуСамра , В.Петровић и М.Богојевић одрадиле су анкету са осмацима помоћу које се
утврђује разлог њиховог лошег успеха .Анализа анкете ће нам помоћи у даљем раду јер
нам показује које проблеме имају осмаци и шта им смета у раду школе.Ова анкета се може
употребити и за друге разреде .
Одржана је приредба поводом школске славе Светог Саве и одушевила све присутне
својим садржајем , организацијом и изведбом.
Закључене су све оцене на крају јануара , извршена је анализа успеха и донете су потребне
мере за побољшање успеха ученика.
У циљу побољшања стандарда квалитета школе постигли смо договор о мерама које треба
увести у даљи рад.
Руководилац већа:
Видосава Петровић

3.4.4. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЕСТЕТСКИХ ДИСЦИПЛИНА
Руководилац актива: Тања Полети.
ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЕСТЕТСКИХ ДИСЦИПЛИНА
ЗА ШКОЛСКУ 2019/20.ГОДИНУ
1.
Назив стручног актива:

Стручно веће естетских дисциплина

Име и презиме председника стручног актива:

Тања Полети
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2.
Чланови стручног актива
Ред. бр.

Презиме и име наставника

1.

Дарко Шапић

2.

Тијана Јуришић

3.

Тања Полети

3.
Број планираних састанака за прво полугодиште шк.

Број одржаних састанака у првом полугодишту шк.

2019/20. год.

2019/20. год.

3

3

4.
Кроз кратак опис навести реализоване садржаје и/или активности током првог полугодишта шк. 2019/20. год.

Реализоване су припредбе за пријем првака, док је Дан школе из објективних разлога обележен на
часовима који су били посвећени Надежди Петровић. Врло успешно је реализована Светосавска
академија. Хор млађих разреда је учествовао на Ревији стваралаштва младих Новог
Београда.Реализовано је и учешће на општинском такмичењу соло певача у организацији Пријатеља
деце (Милица Милијашевић 6/2 – 2. место)
Реализација радова за такмичење „Дани гљива“, радова за Дан школе, радова за Дане наука – тема
„Јаје“ и изложба у холу школе, радова и учећше на ликовном општинском такмичењу „Сунчана јесен
живота“, радова за општинско такмичење „У част Драгану Лукићу“ ( освојене награде: 2 место
Стефан Здравковић 5/1 и 2. место Соња Николић 5/1 ) и изложба награђених радова у Општини Нови
Београд, радови и изложба поводом Светог Саве.
Реализован одлазак у позориште (7. разред)
Реализовано је општинско такмичење из кошарке (2. место девојчице, 6. разред), као и општинско
такмичење из одбојке (3. место – девојчице, 6. разред).
5. Активности које су планиране Годишњим планом рада стручног актива, а нису реализоване
Кроз кратак опис, навести нереализоване активности Стручог већа и разлоге одступања од плана:

Нису реализовани угледни часови у 4. разреду из предмета Музичка култура из објективних разлога.
биће реализовани у 2. полугодишту. Хор старијих разреда није учествовао на Фестивалу науке због
обавеза у другој школи.

6. Да ли су реализоване активности које нису планиране Годишњим планом рада стручног
актива? Ако јесу, наведите реализоване активности и време њихове реализације (додајте
одговарајући број редова):
Ред. бр.
1.

2.

Реализована активност

Хор старијих разреда је учествовао на манифестацији „И ја
сам дете са ове планете“ у организацији Удружења за помоћ
ментално недовољно развијеним особама Нови Београд
Хор старијих разреда је такође учествовао на Манифестацији

Време реализације
4. ОКТОБАР 2019.

6. НОВЕМБАР 2019.
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оснаживања младих у организацији Министарства спорта и
омладине
7. Најважнији закључци стручног актива
Кроз кратак опис, навести најважније закључке стручног актива:

Сви планирани садржаји (приредбе, такмичења, изложбе, конкурси, посете...) су успешно
реализовани. Више пажње убудуће посветити реализацији планираних угледних часова.
8. Предлози за даље унапређење рада стручног актива
Навести конретне предлоге који су у ф-ји унапређења рада актива за наредни период:

Побољшати међупредметну повезаност. Нарочито посветити пажњу креирању диференцираних
задатака на часовима и и осмислити стимулативнију помоћ у раду оним ученицима којима је помоћ
потребна. Такође, више примењивати стечена знања на стручном усавршавању у настави.

Датум предаје:

Потпис председника стручног актива
Тања Полети

3.4.5. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Руководилац Драгана Ивковић
3.4.6. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
Руководилац Ивана Стјепановић
Чланови Стручног актива за развојно планирање (САРП) су:
• Представници Школе:

1. Љиљана Абу Самра
2. Дејан Ковачевић
4. Марта Петровић
5. Милан Илић
6. Ивана Стјапановић, руководилац
7. Биљана Чегар
8. Тијана Јуришић
9. Председник Савета родитеља
10. Председник Ученичког парламента
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Основни задаци САРП остварени у првом полугодишту:
• Систематско континуирано праћење напредовања Пројекта током 2019/2020. године у односу на
његове циљеве, задатке, активности, исходе и планирана улагања;
• Анализа прикупљених података и процена успешности при реализацији пројектних активности;
• Координација рада формираних тимова;
• Вредновање;
• Извештај о резултатима промене рада школе у области наставе и ваннаставних активности, као и
анализа извештаја Тима за самовредновање рада школе.
Време

Садржај рада / активности

Начин реализације

Носиоци посла

XII

Израда плана и програма рада
наставника

Увидом у педагошку
документацију

Сви наставници

IX - VI

Преглед плана и програма рада
наставника

Увидом у педагошку
документацију

Директор, Педагог,
Тим

Формирање тима за израду
огледне припреме за час у
оквиру сваког стручног већа

На састанку Стр. већа

Директор, Педагог,
Стручна већа

IX - VI

Израда огледних припрема за
час

На састанку стр. већа

Тимови стручних
већа

IX - VI

Презентовање огледних
припрема за час члановима
Наставничког већа

На састанку наст. већа

Представници
тимова стручних
већа

IX - VI

Израда припреме за час у
складу са огледним
припремама

Индивидуалna
припрема

Сви наставници

Преглед припрема за час

Увидом у педагошку
документацију

Директор, Педагог,
Тимови стручних
већа

Израда планова и програма
рада за допунску, додатну и
припремну наставу

Индивидуална
припрема

Предметни
наставници

IX - VI

Израда припрема за час за
допунску, додатну и припремну
наставу

Индивидуална
припрема

Предметни
наставници

IX - II

Прегледани планови, програми

Увидом у педагошку

Директор, Педагог,

IX

IX - VI

IX
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Време

Садржај рада / активности
и припрема рада за допунску,
додатну и припремну наставу

IX

IX - II

II

Начин реализације
документацију

Носиоци посла
Тимови стручних
већа

Одређени наставници који су
члановима Наставничког већа
презентовали огледне часове

договор

Директор Педагог и
руководиоци
стручних већа

Посета огледних часова

Увидом у педагошку
документацију

Директор, Педагог и
руководиоци
стручних већа

Евалуација посећених огледних
часова

извештавање

Наставници на
Наставничком већу

договор

Директор, Педагог и
руководиоци
стручних већа

IX - II

Припрема за тестирање
ученика по стандардима

IX - II

Анализа тестова по
стандардима

Увидом у извештаје

Директор, Педагог и
руководиоци
стручних већа

IX - II

Праћене примене савремених
планова, програма и припрема
за рад наставника (одрживост)

Увидом у педагошку
документацију

Тим за праћење

Увидом у педагошку
документацију

Чланови Тима

II

Анализа искоришћености
постојећих наставних средстава
и опреме који су у функцији

XI

Сачињена листа неопходних
наставних средстава и опреме

Увидом у педагошку
документацију

Директор, Стручно
веће

XII - II

Успостављен контакт са
локалном заједницом у циљу
обезбеђивања финансијских
средстава за набавку
неопходних наставних
средстава и опреме

Сарадња са лок.
заједницом

Директор

Набавка неопходних наставних
средстава и опреме

Листа за набавку

Директор, Шеф
рачуноводства,
председник Савета
родитеља и
председник
Школског одбора

Одржавање наставних
средстава и опреме

Техничко одржавање

Директор, домар,
Сервиси рачунарске

XII

IX - II
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Време

Садржај рада / активности

Начин реализације

Носиоци посла
опреме

IX

Обезбеђена финансијска
средства за стручно
усавршавање наставника

Потраживање средстава

Директор, шеф
рачуноводства,
Градски
секретаријат за
образовање и дечију
заштиту

IX

Информисање наставника о
акредитованим програмима из
Каталога Завода за
унапређивање образовања и
васпитања

Обавештавање

Директор Педагог

XI

Организација семинара који се
реализују у школи

План семинара

Директор, шеф
рачуноводства,
педагог

IX - II

Праћење и евалуација примене
стечених знања и вештина у
настави

Присуство часовима

Директор, Педагог и
председници
Стручних већа

IX - II

Посета огледних и редовних
часова

Присуство часовима

Директор, Педагог и
председници

IX - VI

Практиковање тимских часова у
наставном процесу (одрживост)

реализација

Сви наставници

IX - II

Презентовање ученичких
радова

Излозбе или приредбе

Тимови ученика

IX - II

Организовани разговоре са
појединцима и групама код
којих је идентификовано
одсуство или недовољна лична
одговорност

Рад са ученицима

Директор Педагог,
одељенске
старешине и
ученици

Рад са ученицима

Одељенске
старешине,
Педагог, предметни
наставници

IX - II

Пратићен процес
самовредновања ученика

3.5. СТРУЧНИ ТИМОВИ
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3.5.1. СТРУЧНИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,
НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
Руководилац: Дарко Шапић
У току првог полугодишта смо имали велики број редовних и ванредних састанака ради
превенције и решавања постојећих проблема.
3.5.2. СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
1.
Назив тима:

Име и презиме координатора Тима:

Тим за инклузивно образовање

Милена Симишић

2.
Чланови Тима за инклузивно образовање (додајте одговарајући број редова):
Ред. бр.

Презиме и име наставника

1.

Симишић Милена – координатор Тима

2.

Алимпић Љиљана

3.

Ивковић Драгана - педагог

4.

Драгојловић Весна

5.

Тадић Милојка

3.
Број планираних састанака за прво полугодиште шк.

Број одржаних састанака у првом полугодишту шк.

2019/20. год.

2019/20. год.

шест

седам

4.
Кроз кратак опис навести реализоване садржаје и/или активности током првог полугодишта шк. 2019/20. год.
- У току првог полугодишта школске 2019/20. донет је План и програм рада са истакнутим задацима.
Анализирана је актуелна ситуација и евидентирани ученици који су обухваћени ИОП-ом, као и
усвајање ИОП-а од стране Педагошког колегијума.
Стручни мобилни тим ОШ „ Сава Јовановић Сирогојно“ је извршио дефектолошку тријажу за предложене
ученике, 23.9. 2019. И то: Л.З. 2/1, А.Ш. 2/1, З.К. 2/2 и П.М. 3/1.
- Извршена је анализа напредовања евидентираних ученика од трећег до осмог разреда, као и евиденција
ученика са којима се ради на индивидуализован начин, као и предлози разредних старешина, који су
потенцијални ђаци за ИОП.
- Сви наставници су направили евалуацију ИОП-а и израдили персонализовани програм наставе и учења
за 1. полугодиште. На даље је потребно праћење и спровођење еавлуације (сва документација се налази
у ПП служби и код координатора Тима)

5. Активности које су планиране Годишњим планом рада стручног актива, а нису реализоване
Кроз кратак опис, навести нереализоване активности Стручог већа и разлоге одступања од плана:
Све планиране активности су реализоване.

6. Да ли су реализоване активности које нису планиране Годишњим планом рада Тима за
инклузивно образовање? Ако јесу, наведите реализоване активности и време њихове
реализације (додајте одговарајући број редова):
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Ред. бр.

Реализована активност

Време реализације

7. Најважнији закључци Тима за инклузивно образовање
Кроз кратак опис, навести најважније закључке стручног актива:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Потребна сарадња са интересорном комисијом
Идентификација деце са потешкоћама и потреба за додатном подршком
Помоћ у изради и примени ИОП-а
Праћење реализације и евалуација
Вођење евиденције
Пружање додатне подршке ученицима, родитељима и наставницима
7. Реализација стручног усавршавања

8. Предлози за даље унапређење рада Тима за инклузивно образовање
Навести конретне предлоге који су у ф-ји унапређења рада актива за наредни период:
Боља узајамна сарадња Тима и ПП службе са разредним старешинама и предметним наставницима.
Да се у наредном периоду израде упутства за све колеге о начину прикупљања података и документације, а у
сврху пружања одговарајуће подршке у образовању и васпитању деце.

Датум предаје:

Потпис председника стручног актива

4.2.2020.

Руководилац: Милена Симишић
3.5.3.СТРУЧНИ ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ
Рукаоводилац: Ивана Стјепановић
ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА
УСТАНОВЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2019/20.ГОДИНУ
1.
Назив тима:

Име и презиме председника тима:

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА
УСТАНОВЕ

Ивана Стјепановић

2.
Чланови стручног актива (додајте одговарајући број редова):
Ред. бр.

Презиме и име наставника

Дарко Шапић
Надежда Илић
Весна Дабижљевић
Ивана Стјепановић- кординатор
Драгана Ивковић
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Представник родитеља
Предсавник локалне самоуправе
Представник Ученичког парламента

3.
Број планираних састанака за прво полугодиште шк.

Број одржаних састанака у првом полугодишту шк.

2019/20. год.

2019/20. год.

2

2

4.
Кроз кратак опис навести реализоване садржаје и/или активности током првог полугодишта шк. 2019/20. год.

• Анализа стања у установи и израда плана обезбеђења средстава за унапређење квалитета рада
(наставна помагала, средстава за рад, реконструкције, набавке и сл.);
Анализа потреба за наставним особљем (разговори са кандидатима за посао и сл.);
•
•
•
•

Анализа остваривања Школског програма;
Анализа остварености циљева и стандарда постигнућа
Вредновање резултата рада наставника, стручних сарадника, ученика и осталих запослених;
Утврђивање нивоа развоја компетенција запослених током полугодишта са предлогом плана за
њихово унапређење током следеће шк. године;

5. Активности које су планиране Годишњим планом рада стручног актива, а нису реализоване
Кроз кратак опис, навести нереализоване активности Стручог већа и разлоге одступања од плана:

6. Да ли су реализоване активности које нису планиране Годишњим планом рада стручног
актива? Ако јесу, наведите реализоване активности и време њихове реализације (додајте
одговарајући број редова):
Ред. бр.
1.

Реализована активност
Анализа резултата спољашњег вредновања

Време реализације
јануар

7. Најважнији закључци стручног актива
Кроз кратак опис, навести најважније закључке стручног актива:

Утврђено је стање у уставнови, радиће се на обезбеђењу средстава за унапређење квалитета рада.
Ангажовано је наставно особље за којим се указала потреба у складу са Законом.
Школски програм се реализује по плану.
Код одређеног броја наставника потребно омогућити додатно стручно усавршавање везано за
одржавање дисциплине.
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8. Предлози за даље унапређење рада стручног актива
Навести конретне предлоге који су у ф-ји унапређења рада актива за наредни период:

Извршити истраживање квалитета рада у циљу побољшања, додатно стручно усавршавање
запослених.

Датум предаје:

Потпис председника стручног актива

3.5.4.ТИМ ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Руководилац: Мира Ђорђић

3.5.5. СТРУЧНИ ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ
Руководилац Драгана Ивковић

3.6. ШКОЛСКИ ОДБОР
Школски одбор је у првом полугодишту одржао 5 редовних седница и две ванредне
седнице (1 телефонска, 1 електронска).
У свом раду је:
- Донео Годишњи план рада школе и измене и допуне истог, Измене и допуне
финансијског плана за 2019. годину, Измене и допуне Школског програма,
Измене и допуне Плана јавних набавки за 2019. годину, Финансијски план за
2020. годину, Плана набавки и План јавних набавки за 2020. годину,
Правилник о давању на коришћење школског простора, Правилник о стицању
и расподели сопствених прихода, Правилник о репрезентацији, Правилник о
накнади трошкова за долазак и одлазак са рада запослених, Правилник о
начину обрачуна сталних трошкова, Правилник о организацији
рачуноводственог система, Правилник о благајничком пословању, Одлуку о
давању на коришћење простора школе, Одлуку о спровођењу пописа.
- Усвојио: Извештај о реализацији екскурзија и излета у 2018/2019. години,
Извештај о раду директора школе у 2018/2019. години, Извештаја о раду школе
за школску 2018/2019.год. Извештај о успеху ученика и владању на крају
2018/19. године , Извештај о извршеним припремама за почетак школске
2019/2020. године, Извештај о попису.
- Упознат је са записницима комуналне и противпожарне инспекције,
извештајем о спољашњем вредновању школе, извештајем о реаизацији
реконструкције електричне инсталације
3.7. САВЕТ РОДИТЕЉА ШКОЛЕ
ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ
2019/2020.ГОДИНУ
Током првог полугодишта 2019/2020. године је одржано 3 седница Савета родитеља Одзив
родитеља је био на завидном нивоу.

57

1. Седница Савета родитеља одржана 13. 09. 2019.
Присутно 16 од укупно 18 родитеља.
Дневни ред:
1.Конституисање Савета родитеља и избор председника и заменика СР
Усвајање Пословника о раду Савета родитеља
2.Усвајањепрограма рада Савета родитеља за шк. 2019/2020.год.
3.Разматрање Годишњег плана рада Школе за 2019/20.год.
4.Извештај о раду директора за школску 2018/2019.
5. Извештаја о раду школе за школску 2018/19.год.
6.Извештај о успеху ученика и владању на крају 2018/19. године
7.Извештај о извршеним припремама за почетак школске 2019/2020.године
8.Ангажовање чувара
9. Разматрање, предлога и давање сагласности за извођење наставе у природи, излета и екскурзија
(тендери)
10.Акције Савета родитеља на уређењу школе
11. Осигурање ученика-избор осигуравајуће куће
12. Избор чланова за општински Савет родитеља
13. Анекс школског програма
14. Разно
Закључци:
1.Чланови Савета родитеља су јавним гласањем, за председника Савета родитеља изабрали
Мирчетић Зорана , а за помоћник једногласно Били Дубајић Јовану.
Усвојен је Пословник о рада Савета родитеља за школску 2019/2020. једногласно.
2.Усвојен је програм рада Савета родитеља за школску 2019/2020.годину, родитељи добили
одштампан програм СР
3. Родитељи су упознати са Годишњим планом школе за 2019/2020.
4. Директорка је поднела извештај о раду директора за школску 2018/19.
5. Директорка је поднела извештај о раду школе за 2018/2019. Године и све планирано годишњим
планом и програмом рада за школску је остварено , осим рекреативне наставе за ученике ос 14.разреда на Гочу која није реализована.
6.Педагог школе је упознала Савет родитеља са успехом и владањем ученака на крају школске
године 2018/2019.
7. Директорка је поднела извештај и обавестила родитеље да су извршене све припреме
припремама за почетак школске 2019/2020. године.
8. Савета родитеља је једногласно јавним гласањем изабрао да да и ове школске године ангажује
Мићу Дерету за чувара у школи. Цена чувара за прво полугодиште је 900 динара. Ако родитељи
имаји два детета плаћају по 450 динара а троје по 300.Ова одлука није обавезујућа.
9. Родитељи су упознати са предлогом дестинација за екскурзије и извођење наставе у природ.
Дестинације су : I- IV- Гучево , V разред-Иришки венац(1 дан), VI разред- Ресавска пећина (1
дан), VII разред- Крагујевац (1 дана), VIII разред - Лепенски Вир, ( 2дана).Родитељи су
једногласно, јавним гласањем сагласни са извођењем наставе у природи, излетима и екскурзијама.
Изјашњавање за накнаду за бригу о деци биће на следећој седници СР
10.На СР вођена је дискусија о ангажовању родитеља на уређењу школе.
Предлог родитеља је да се настави са прикупљањем Ђачког динара. Родитељ ће добити уплатници
и могу уплатити колико желе.Уплате за дечје организације организаци: Зелени динар 100 динара,
Пријатељи деце 100 динара, Чланарина и Ц. крист је 50 динара и Трка за срећније детењство је 50
динара. Укупно 300 динара само ко жели. Уплате за Ђачки динар и дечје организације су на
добровољној бази .
11.Председник је упознao Савет родитеља о понудама које су приспеле за осигурање учениказа
осигурање ученика. Родитељи су једногласно, јавним гласањем изабрали осигуравајућу кућу
„АМСС “.Цена осигурања је 400динара је за школску 2019/20. Уплате су преко признаница.
12. СР је изабрао за општинског члана СР Сандру Томић 6/1..
13. Родитељи су упознати са садржајем школског програма и Анексом школског програма – мења
се програм за 2.6. и7.разреда.
14. Директорка је упознала СР о приспелим понудама за фотографисање ученика. Родитељи су
једногласно, јавним гласањем изабрали Фото „Тренд“. Цена слике је 100 динара, а комплет је 980
динара.
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- Директорка је упознала родитеље са потреабама отварањ још једе групе боравка за 3.разред.
Предлог једногласно прихваћен.
- Директорка је обавестила чланове СР да ће у октобру и новембру од 7.10. до 25.11. 2019.у школи
бити изведени радови на реконструкцији електро инсталација. Настава ће почињати у 7:45 часова.
2. Седница Савета родитеља одржана 19. 11. 2019.
Присутно 17 од 18 чланова Савета родитеља.
Дневни ред:
1.Анализа успеха и владња на тромесечју
2.Анализа резимеа спољашњег вредновања
3.Настава у природи- рекреативна настава
4. Разно
Закључци:
1.Директорака је упознала Савет родитеља са успехом и владањем ученика на тромесечју, као и
препорукама за побољшање постигнућа, као и припремној настави за ученика 8 разреда. Директор
је обавестила родитеље да имамо новог педагога у школи, Драгану Ивковић, која је почела са радом
у понедељак 18.11.2019.
2. Директорка је обавестила и упознала родитеље о спољашњем вредновању школе које је
обављено у нашој школи 6. и 7.11.2019. Директорка је нагласила да жели одмах да обавести
родитеље о резимеу , а рок за добијање извештаја је 60 дана . Школа је већ да приступила
исправљању и унапређивању оног што ми сви заједничким снагама можемо и што је у корист наше
деце.
- Родитељи су причали о чему су разговарали са саветницима , шта су чули од њих и о томе
какви су њихови утисци приликом разговора са њима.
- Родитељи су упознати са пропустима на које су саветници указали у раду школе и раду
наставника. Родитељима су саопштене мере које школа предузима у отклањању недостатака
приликом спољашњег вредновања школе.
- Директорка је упознала родитеље о тренутном стању у школи, шта треба да побољшамо, а да су и
они ту да дају своје пределоге и сугестије. Члановима Савета родитеља скренута је пажња да
обавесте остале родитеље за припремну наставу која се одржава од месеца септембра 2019. у нашој
школи, али да је ученици редовно не похађају.
- Педагог је позвао родитеље да могу доћи код ње на разговор за било шта и нагласила да смо сви
ту да заједничким снагама допринесемо да наша деца буду што боља, јер живимо у времену кад су
нам доступне многе технологије које могу да нам пуно помогну, али и да одвуку деци пажњу и
време.
- Просветни саветници су нагласили да имамо дивне родитеље који желе да сарађују и помажу
школи и њиховој деци, али да нису довољно укључени у рад школе.
3. Директорка је обавестила родитеље да је 25.11.2019. отварање понуда за рекреативну наставу.
Позвани су родитељии да присуствују отварању понуда у 14:30. ( Чоловић Виолета, Миречетић
Зоран, Срђан Филиповски, Сандра Томић....).
- Родитељи су јавним гласањем , једногласно, изгласали да накнада за бригу о деци, за учитеље,
износи 500 динара нето.
4. Директорка је обавестила родитеље да су радови на реконструкцији електро инсталација при
самом крају и да се од 25.11.2019. настава одвија по устаљеном распореду.
- Што се тиче крпљења рупа и кречења, директорка је обавестила родитеље да јој се да простора
до зимског распуста да би се прикупио новац за то.
- Водила се дискусија и родитељи су предложили да се родитељи међу собом сами организују око
кречења и санације рупа по плафону , а да ће материјал да обезбеди школа.
- Председник ШО Сандра Томић обавестила је родитеље да ће новац од издавања простора према
најновијим информацијама од јануара бити уплаћиван на рачун Градског секретаријата.
- Вођена је дискусија шта је најпотребније урадити за школу и родитељи су предложоли да су то
прозори на фискултурној сали.
- Савет родитеља је једноглсасно донео одлуку да се прикупе средстава за реновирање прозора на
сали уплатом на позив за Ђачки динар. Ова одлука није обавезујућа и родитељи треба да је пренесу
на родитељском састанку.
- Директорка школе је изричито била против овог вида решавања проблема прозора на
фискултурној сали. Упознала је присутне да је тражила донације од амбасада, да се обраћала
Општини Нови Београд и Градском секретаријату. Родитељима је рекла да је много ефикасније
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обратити се друштвено одговорним фирмама и од њих тражити донације за замену прозора, а не
прикупљати новац од родитеља.
3. Седница Савета родитеља одржана 13. 12. 2019.
Присутно 14 од 18 родитеља
Дневни ред:
1 Санација рупа и кречење
2. Рекреативна настава
3. Разно
Закључци:
1. Директорка је обавестила Савет родитеља да се обратила Градскиом секретаријату за образовање
за средства за крпљење рупа, кречење плафона, санацијау крова који прокишњава и прозоре за
салу и да ће средства бити одобрена од стране Канцеларије за управљање пројектима.
- Директорка је обавести родитеље да је Школски одбор донео одлуку да се крене са израдом
пројекта и да се ангажује архитекта. Ако неко од родитеља познаје некога ко би урадио Пробоно
може да предложи или позове.
- Родитељи су обавештени да ће се прикупити три понуде за извођење пројекта. Договорено је да
понуда тј. Пројекат садржи детаљан опис радова у школи који треба да се уради. Родитељи су
предложили да се прегледaју понуде које су достављене школи како не би дошло до пропуста .
- Процедура око израде Пројекта, добијање грађевинске дозволе, расписивање тендера за извођача
радова траје око 4 месеца , па је предлог да се сачека летњи распуст,како се не би уводили
извођачи пред крај школске године и тиме реметили ученике приликом закључивања оцена. У том
случају до септембра би сви радови били завршени. Тако не би ометали рад ваше и наше деце и
наставника.
- Директорка је обавестила Градски секретаријат да постоје родитељи који желе сами да среде
учионице у којима бораве њихова деца, а у циљу побољшања сарадње и доприноса школи.
Похвалила је родитеље 2. разреда који су се организовали и сами средили своју учионицу.
- Родитељ је упозорио директорку да је пукло стакло на сали и да то представља опасност за децу.
Директорка је објаснила родитељима да се то дешава, јер деца се играју напољу , ударе у прозор и
он пукне. У најкраћем року , позива се стаклорезац и то се поправи. Директорка је нагласила да се
новац за прозоре тражи дуже времена од надлежних институција и да сви одговорни прелазе преко
тога. Школа је тражила средства и од неколико амбасада. Родитељи су предложили да се ставе
заштитне фолије на прозоре ради сигурности и да се види колико то кошта. Директорка је била
против тога да се скупља било какав новац од стране родитеља.
- Директорка је нагласила да је урађен План безбедности и док се радило на електро
инсталацијама(пре, после и у току радова и да је цела екипа проверавала безбедност деце, а
мајсторе је проверавала инспекција, као и да је био надзорни орган током извођења радова.)
2. Директорка је обавестила родитеље да се консултовала са представником Министарства
просвете и да је дозвољено да у изузетним околностима деца иду на рекреативну наставу где има
преко 60 посто пријављених ученика од укупног броја ученика у одељењу . Директорка је
обавестила Министарство да у неколико разреда недостаје по 2-3 ученика. Министарство је
одговорило да у изузетним случајевима дозвољавају да иде преко 60% умето 80% ученика где нема
довољно потписа како би се извела рекреативна настава.
3. Није било дискусије.
Датум предаје:
11.2. 2020.

Секретара Савета родитеља
Миломирка Ђорђић

3.8. ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
Извештај о раду директора школе у првом полугодишту разматран је и усвојен на
седници Наставничког већа одржаној 4.2.2020. године и усвојен на седници Школског
одбора одржаној 27.2.2020. и одштампан је као посебан документ.
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4. СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
4.1. Педагог школе
4.2. БИБЛИОТЕКАР
Слађана Милин
У септембар обвљена је подела бесплатних уџбеника
У октобру: Припрема за радове у школи, зашита књижног фонда библиотеке
Децембар – рад са ученицима за Читалачку значку, померен је за децембар због
радова на реконструкцији
Децембар: поклон родитеља школској библиотеци од 28 књига.
Библиотекар је присуствовао састанку Школских библиотекара у библиотеци
„Владан Десница“ у Сава центру, 22.12.2019.
Библиотекар је, као и остале колеге, присуствовала семинару, који је одржан у
Школи „Дијагностика, превенција и отклањање узрока неспеха у школском учењу“ у
трајању од 2 дана.
У току децембра и јануара Школи су достављени уџбеници за трећи и седми разред,
ради упознавање са садржином за следећу школску годину и подељени наствницим
ради лакшег избора за наредну школску годину..
Средствима Министарства просвете набављено је 43 књиге ради богаћења
библиотечког фонда, у износу од 11.000,00 динара.
Дневни просек издатих књига је 12.
Око 50% ученика наше школе позајмљује књиге из школске библотеке.
Од стране колега позајмљено је око 30 књига за читање.

5. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНИХ ПРОГРАМА
5.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ФОНДА ЧАСОВА
Образовно-васпитни рад за ученике од првог до осмог разреда реализован је у току
101 наставног дана. Одржани су сви часови предвиђени планом и програмом наставе и
учења и Годишњим планом рада школе.
5.1.1. Број одржаних часова редовне и изборне наставе, одељењског старешине и
слободних активности
Разред
Предмет
Српски језик
Немачки језик
Италијански језик
Енглески језик
Ликовна култура
Музичка култура
Свет око нас
Природа и друштво
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија
Техничко
и
инф.образовање
Физичко васпитање

I

II

III

IV

I1/ I2

II1/II2

III1/III2/III3

IV1/ IV2/ IV1

101/101

101/101

101/101/101

101/101/101

38/38
20/21
21/20
40/41

40/40
42/42
20/20
41/41

37/37/37
40/40/40
20/20/20

40/40/40
40/40/40
21/21/21

40/40/40

40/40/40

101/101

101/101

101/101/101

101/101/101

58/60

60/60

61/61/61

61/61/61

V
V1

VI
V2

VI1

VII
VI2

VII1

VII2

VIII
VIII1
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VIII2

Изабрани спорт
Веронаукаправ.катихизис
Грађанско васпитање
Свакодневни живот у
прошлости
Уметничка радионица
Од
играчке
до
рачунара
Домаћинство
Информатика
и
рачунарство
Час
одељењског
старешине
Слободне активности
Рука у тесту
Пројектна настава
Самосталан
рад
српски језик Самосталан
рад
математика

20/20

20/20

21/21/21

21/21/21

20/20

20/20

21/21/21

21/21/21

/

/

/

/
/

/

/

20/20/20

/

/

/

/

/

/

/

/

/

20/20

20/20

20/20/20

20/20/20

20/19
/
20/21

20/20
/
20/20

21/21/21
/
/

21/21/21
20/20/20
/

51

50

/

/

49

50

/

/

Шах Деки 3/2 - 28 часова
5.1.2. Број одржаних часова допунске и додатне наставе у првом полугодишту
школске
Допунска настава
Предмет

I

II

III

IV

српски језик

11/

10/

10/10/10

10/

20/20/20

V

Додатна настава
VI

VII

VIII

III

IV

V

VI

VII

немачки језик
енглески језик
италијански језик
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија
Историја

5.1.3. Слободне активности
ХОР

Укупно:
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5.2. УСПЕХ УЧЕНИКА
5.2.1. Недовољне оцене по предметима на крају првог полугодишта школске 2019/2020.
године
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VIII

РАЗР/
ПРЕД.

СРП.
ЈЕЗИК

ЛИКО
ВНО

II
III
IV

/
/
/

/
/
/
/

УКУП.

/

II-IV
V
VI
VII
VIII
Укуп.
V-VIII

МАТ.

НЕМ.
ЈЕЗИК

ЕНГ.
ЈЕЗИК

ФИЗ

ИСТ

ФИЗИ
ЧКО

ТИО

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/

/

/

/

/

/

/

БИОЛ
ОГИЈА

УКУП.

/
/
/
/

-

СВЕГА

5.2.2. Успех ученика на полугодишту школске 2019/2020. године
Разред

I
II
III
IV

Број
Учен.

ОдлиЧан

Врло
Добар

21+
27+
15+

6+
2+
5+

Добар

54
57
85
59

1+

ДовоЉан

Неутврђен

позитивних

/
/
/
/

/
/
/
/

25+
57
85
59

Неоцењених

Средња
Оцена

%
Пролаз.

5.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ФОНДА ЧАСОВА
Образовно-васпитни рад за ученике од првог до осмог разреда реализован је у току
101 наставног дана. Одржани су сви часови предвиђени планом и програмом наставе и
учења и Годишњим планом рада школе.

5.2. УСПЕХ УЧЕНИКА
5.2.1. Недовољне оцене по предметима на крају првог полугодишта школске 2019/2020.
године
РАЗР/
ПРЕД.

СРП.
ЈЕЗИК

ЛИКО
ВНО

МАТ.

НЕМ.
ЈЕЗИК

ЕНГ.
ЈЕЗИК

ФИЗ

ФИЗИ
ЧКО

ИСТ

ТИО

БИОЛ
ОГИЈА

II
III
IV

УКУП.

-

УКУП.

II-IV
V
VI
VII
VIII
Укуп.
V-VIII
СВЕГА

5.2.2. Успех ученика на полугодишту школске 2019/2020. године
Разред

Број
Учен.

ОдлиЧан

Врло
Добар

Добар

ДовоЉан

Неутврђен

позитивних

Неоцењених

Средња
Оцена

%
Пролаз.

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

5.2.3. МЕРЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСПЕХА
5.3. ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА
5.3.1. Изостанци ученика на полугодишту школске 2018/2019. години
разред

број
ученика

безизостанака

саизостанцима

бр.оправд.
изостанака

бр.неопр.
изостанака

укупно
изостанака

просечно
по ученику

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

5.4. ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА
5.4.1. Владање ученика на крају првог полугодишта школске 2018/2019. године

Разред

примерно
(одличан)

вр.добро
(вр,добар
)

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

37
41
33
42
154
43
48
46
48
185
338

1
1
2
4
4

добро
(добар)

задовољ.
неоцењени
(довољан
)

1

2
2
2

1
1
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У току године било је више ученика који су кажњени опоменом и укором
одељењског старешине, али је појачан васпитни рад са ученицима дао добре резултате.
Сви ученици млађих разреда имају примерно владање. У старијим разредима је
смањена оцена из владања због изостанака и понашања

6.1.10. СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
- Ученици VIII 2 су 26.10.2019. посетили фабрику сладоледа „Фронери д.о.о.“ у
којој су практично увидели све до тадa обрађено градиво предмета Техничко и
информатичко образовање од V до VIII разреда, у трајању од 2 наставна часа. Ученике је
водила наставница ТТ -Марта Петровић.
6.2.УЧЕШЋЕ И РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА
Општинско такмичење из математике одржано је 07.12.2019. г. у основној школи
,,Борислав Пекић
Награде су освојили:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Име
и
презиме Разред и одељење
такмичара
Давидовић Ирина
III2
Тојчић Александар
III3
Стојановић Стефан
III3
Бабић Петар
IV2
Божо Комарица
VIII1
Антић Душан
VIII1

Број освојених бодова
II награда
III награда
III награда
II награда
II награда
III награда

Пласирали су се на даље такмичење из математике:

1.
2.
3.

Име
и
презиме Разред и одељење
такмичара
Бабић Петар
IV2
Божо Комарица
VIII1
Антић Душан
VIII1

Број освојених бодова
II награда
II награда
III награда

7. УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
7.1.УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ
Руководилац: Весна Барашин
Од планираних садржаја за ово полугодиште су сви испуњени: одлазак у Свратиште
НБГ, Специјалну школу НБГ и направили смо кутију за сугестије и жалбе која ће
стајати у холу школе.
У Свратиште смо однели сакупљену одећу и дружили се са децом и особљем. Сазнали
смо мало и о настанку и потреби Свратишта, што је оставило јак утисак на нас.
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У Специјалној школи смо правили јелку од купљеног материјала. Лепили смо украс
на бели хамер и окачили је на зид. Правили смо и машнице за њихову јелку коју су
они припремили. Почастили су нас соковима и слаткишима. Лепо смо се дружили као
и сваке године. Деца из Парламента су се лепо понашали, били су јако нежни и
обазриви према ученицима те школе.
Кутију су правили ученици седмог и осмог разреда на часовима техничког.
Чланови Ученичког парламента су: Наталија Илић и Александар Павловић (8-1),
Нађа Јанићијевић и Алекса Микић (8-2), Мина Анђелић и Немања Вучковић (7-1),
Симона Попадић и Страхиња Милићевић (7-2)
7.2.ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ
Руководилац: Јасмина Мићић Симеоновски
Полугодишњи извештај рада Актива „Пријатељи деце“, школска 2019/2020.година

Реализатори активности: Тања Полети, Тијана Јуришић, Милина Катић, Урош Симић, Весна
Драгојловић, Јасмина Мићић-Симеоновски-координатор.
СЕПТЕМБАР
-Усвојен је годишњи план А ктива,који је усклађен са активностима и годишњим планом
„Пријатеља деце“Новог Београда.
ОКТОБАР
-Поводом пријема првака у „Пријатеље деце“, 29.10. 2019, ученици 2.разреда приредили су
свечаност својим млађим другарима и том приликом су првацима подељени беџеви и разговарало
се о дечијим правима и обавезама.
-У оквиру обележавања „Дечије недеље“(1-7.октобра) ученици су на појединим часовима српског
језика, музичке и ликовне културе, као на ваннаставним активностима приказали своје таленте .
-На општинском такмичењу ликовних радова на тему „Да право свако- дете ужива лако“( у оквиру
„Дечије недеље“)учествовали су и ученици наше школе.
-Завршна приредба „Пријатеља деца“ одржана је 8. октобра , у сали Дома културе Студентски град,
у којој су учествовали прошлогодишњи победници на такмичењима у организацији „Пријатеља
деце“ из наше школе.
НОВЕМБАР
-Прве недеље новембра одржана су одељенска и школска такмичења: „ Златна сирена““-ДЕМУС и
литерарни и ликовни конкурси „Мој крај приче“.
- 19.11.2019. године одржано је Општинско такмичење „Ђачки песнички сусрети“, на коме је
АНАСТАСИЈА ЧОЛОВИЋ, 4/1, својом песмом „Вуку у част“, освојила 1.место и пласирала се на
Градско такмичење, где је 7. 12.2019. освојила 2. место.
-19.11.2019. године одржано је Општинско такмичење „У част Драгану Лукићу-Лукићев лист“, где
су ученице наше школе показале запажене резултате: КАТАРИНА ДИМИЋ, 4/1, песмом „Банана
двор“ узела је 2. место, а МИЛА МИЛЕНТИЈЕВИЋ,4/1, песмом „Само сад ћу да га пустим“-3.место.
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-Такође, 19.11.2019. године на Општинском такмичењу ликовних секција „У част Драгану Лукићу“
ученици 5/1, СОЊА НИКОЛИЋ и СТЕФАН ЗДРАВКОВИЋ освојили су 2. Место , а њихови радови су
изложени последње недеље новембра у холу Општине Нови Београд.
ДЕЦЕМБАР
-25.12.2019. одржано је Општинско такмичење „Златна сирена“-ДЕМУС 2019/2020,за соло певаче,
на коме су остварили запажене резултате следећи ученици наше школе: ДУЊА СТАНЧИЋ , 2/11.место, МАРИЈА МИЛЕНКОВИЋ, 2/2- 1. место, ДАРИЈА ЈАНКОВИЋ, 4/2 -2.место, МИЛИЦА
МИЛИЈАШЕВИЋ, 6/2 – 2.место.
-25.12.2019. одржано је и такмичење „Мали вокални састави“ –ДЕМУС, где су МИЛА
СТАНКОВИЋ,4/1 и ИСИДОРА МИСИТА, 4/3 освојиле 2. Место.
ЈАНУАР
-10.1.2020 одржаноШколско такмичење Рецитаторских секција. Учествовало 27 ученика млађих и
старијих разреда. Прво место и пласман на Општинско такмичење освојили: СТЕФАН СИМИЋ,4/2 и
НЕМАЊА ВУЧКОВИЋ, 7/1.
-У недељи уочи обележавања школске славе, Светог Саве учесници ликовних секција поставили
изложбу у холу школе.
-27.1.2020. приредбом, у којој су учествовали ученици музичке , литерарне и рецитаторске секције,
обележена школска слава Свети Сава.

7.3.ПОДМЛАДАК ЦРВЕНОГ КРСТА
Руководилац: Љиља Абу Самра
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ИЗВЕШТАЈ
АКТИВНОСТИ И АКЦИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА (ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ )
OШ НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ ЗА ШКОЛСКУ ГОДИНУ
2019/20

СЕПТЕМБАР
•
•
•

усвојен плана рада са календаром активности,
учлањење учесника у организацију и прикупљање чланарине, ученика одн.
Прикупљено за Чланарину 9850,00дин.
организована акције трка „За срећније детињство“ Прикупљено 6200,00дин а
100 карата по 100.00 дин. (10.000 дин.) дотирала је школа из својих средстава.

ОКОТОБАР
•
•
•

одржан пријем ђака првака у организацију Црвеног крста
учествовали у акција Трка „За срећније детињство“,
На наградном конкурсу : „За сунчану јесен живота“ освојена 1.место за
литерарни рад ученика Љиљане Крстић 4.р и 2.место. за ликовни рад
Савковић Дуње 2.р.

НОВЕМБАР
•

присуствовали подела награда за наградни темат „За сунчану јесен живота“, у
О. Н.Београд

•
ДЕЦЕМБАР
•

•
•
•

организована акција „Један пакетић много љубави“
Наши ученици су у великом броју учествовали у овој акцији и скупљено је
пуно слаткиша и других поклона.
.
Ове године нисмо имали децу за организовано зимовање која би испуњавала
дате условеод стране ЦК.
организација здравственог предавања на тему АИДС/СИДА, обележавање
„Светског дана борбе против СИДЕ“одржана у склопу часова биологије и на
часовима разредних старешина.

7.4. ВРШЊАЧКИ ТИМ
Руководилац, Имрена Ђорђев
ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ВРШЊАЧКОГ ТИМА
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Вршњачки тим састоји се од по два ученика од трећег до шестог разреда. Међутим,идеја је да у
активностима тима учествују сви ученици нижих разреда јер су изразили велику жељу за
учешћем.Ученици нижих разреда су веома комуникативни и воле да причају о вршњачким
проблемима.У договору са њиховим учитељима,одлазила сам на часове код ученика трећег и четвртог
разреда и разговарали смо о појмовима толеранције,вршњачког насиља и решењима за
превладавање актуелних проблема који их муче.
Одржано је шест оваквих часова,а на предлог ученика,састајали смо се и на великом одмору.Чланови
вршњачког тима воле тимски рад и теме које њих муче,труде се да успешно решимо конфликтне
ситуације.Мада смо одабрали по два ученика и записали њихова имена у свеску Вршњачког
тима,радо се укључују у дебате и остали ученици.То им даје осећај важности и одговорности како
према другима,тако и према себи.
Циљеви рада Вршњачког тима су: ширење позитивне атмосфере у
одељењима,толеранција,хуманост,превенција насиља,развијање другарства и осећање
заједништва.Деца воле тимски рад и изражавање,као и поштовање њихови запажања и идеја.
Дугорочно,корист је вишеструка јер ученик осећа да је важна и корисна карика заједнице,да својим
залагењем мења ствари на боље,доприноси колективу,слободно и креативно се развија.
Задатак Вршњачког тима је да се кроз низ активности током школске године залаже за промоцију
вредновање и усвајање животних вредности – другарства,пожртвовања, толеранције,ненасилних
облика комуникације,хуманости.Задатак руководиоца је да прати рад тима,да спроводи све
планиране активности,да оспособи и припреми ученике за самостално учешће у оквиру тима..
На радионицама ученици су правили паное за своје учионице на различите теме (,,Насиље-шта с
њим?'', ,,Правила лепог понашања'', ,,Бонтон за младе''...).

Руководилац тима:

Имрена Ђорђев

12. ОСТВАРИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА
12.1. ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРЈЕНТАЦИЈЕ
Током првог полугодишта радили смо на остваривању основног циља програма
професионалне оријентације је развијање способности младих да донесу и спроведу
промишљену, ваљану и самосталну одлуку о избору школе и занимања, као и да
планирају каријеру и укључе се у свет рада.
Циљеви програма су:
•

- професионално васпитање и информисање ученика

•

- развијање код ученика реалне слике о себи, својим особинама, образовним и
радним аспирацијама
-оспособљавање ученика за самостално доношење одлуке о свом
професионалном путу и рационалан избор школе и занимања

•

69

Општи задаци програма професионалне оријентације су:
• упознавање, праћење и подстицање развоја индивидиуалних карактеристика
личности ученика значајних за усмеравање њиховог професионалног развоја и
њихово подстицање да и сами свесно доприносе сопственом развоју
• упознавање ученика са светом рада и занимања, системом средњег образовања
и васпитања • формирање правилних ставова према раду
• подстицање ученика на испитивачко, истраживачко понашање према себи и свету
• оспособљавање ученика за планирање свог професионалног развоја и доношење
реалних и зрелих одлука у вези са избором занимања и правцима стручног
оспособљавања
• успостављање сарадње са установама и институцијама које могу допринети
успешнијем професионалном развоју ученика.
Активности на остваривању Програма ПО у нижим и вишим разредима одвијају се кроз
реализацију редовне наставе и оне наставне садржаје на које се могу надовезати васпитне и
образовне поруке ученицима, које ће им олакшати увид у свет занимања. Осим тога, на часовима
одељењског старешине ће се реализовати теме прилагођене узрасту ученика, а које ће такође
усмеравати пажњу ученика на овај важан сегмент у њиховом будућем животу

12.2. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ

12.3. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Дугорочни циљ: Брига и заштита о ученицима, посебно породица из осетљивих друштвених група и
превентивно или интервентно деловање у сарадњи са надлежним институцијама

Време реализација
Септембар

Октобар

Децембар

Током године

Током године

Током године

Активност
Снимљено стање стања породица којима је
потребна подршка у материјалном сегменту - бесплатна
ужина, ручак
Процењен и израђен списак деце из социјално
угрожених породица за коришћење гратиса на
излетима, екскурзијама и наставе у природи.
Организована акција прикупљења одећа и школског
прибора у Дечјој недељи
Организована у великом броју
уманитарна акција прављења
новогодишњих пакетића
Снимак стања породица којима је потребна подршка
у материјалном сегменту - гратис за посету позоришту,
музејим и сл.
Праћење ученика код којих постоји сумња да су у
породици здравствено, емоционално или васпитнообразовно занемарени и пружање подршке уз
поштовање поверљивости података
Обавља се континуирана арадења са надлежним
установама социјалне заштите у циљу превенције или
интервенције за ученике из осетљивих друштвених
група

Реализатори
Разредне старешине,
учитељи

Разредне старешине ,
учитељи
Разредне старешине,
учитељи и ученици од 1р.до
8р
Разредне старешине,
учитељи
ПП Служба
Директор
Разредне старешине,
учитељи
ПП Служба
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Директор

Током године
Током године

Континуирано се сарађује са надлежним
институцијама у случајевима насиља у породици

ПП Служба

Одржава се сарадња са ЦК у циљу слања деце из
социјално угрожених група на опоравак

Директор

актив социјалне заштите

Руководилац: Абу Самра
Чланови:
Драгојловић Весна
Опачић Илијана
Симишић Милена
Тадић Милојка
Илић Надежда
Поморишац Ненад

12.3.1.ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА

12.4. ПРОГРАМ ЕКОЛОШКЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕСТЕТСКОГ
УРЕЂЕЊА ШКОЛЕ УРЕЂЕЊА ШКОЛЕ МЛАДИ ГОРАНИ

Циљ:
Млади горани брину о естетском уређењу школе и њеног окружења . Обнављају старе
и саде нове биљке , сређују и чисте двориште .
Развијају осећај за природу и подижу свест код ученика о значају биљака за човека и
град у целини. Прате значајне еколошке датуме и манифестације и сами их иницирају.

Роводилац секције – Љиљана Абу Самра и, Биљана Чегар
Разред

Садржај рада

Прикупљена средства за зелени динар.
"Мој део дворишта", сви разреди , на часу
одељенског старешине

Број

Време

часова

реализације

1 час
месечно или
по потреби

IX-VI
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V - VIII

На сајту школе излагање видео записа или слика , са
ученичких путовања , о биљкама и животињама

По потреби

IX-VI

Одржавање акваријума и тераријума за корњаче и
куповина биљака и акв. рибица.

свакодневно

IX-VI

Сарадња са Градским зеленилом, набавка нових
саднiца.

По
потреби

X -V

Сређивање , по потреби, појединих учионица уз
помоћ родитеља

По потреби

XI-VI

Учествовање тима ученика од V-VIII разреда у Еко
квизу који организује ЈКП " Градска чистоћа"

По
календару
дешавања

27.12.2019.

Обележавање главних еколошких датума

По
календару
дешавања

II- VI

Одржавање зеленила и биљака у учионицама и холу
школе.

Зависно од
прикупљених
средстава

III-VI

12.5. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА: За Дан школе одржане су утакмице у
кошарци и одбојци по одељењима.

12.6. ПРОГРАМ ДРУШТВЕНО-КОРИСНОГ РАДА
Друштвено-користан рад у смислу васпитне, или васпитно-дисциплинске мере у
првом полугодишту је примењиван у складу са правилником и по препоруци Тима за
превенцију дискриминације, насиља, занемаривања и злостављања.

13. УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА И РАДА
УСТАНОВЕ
ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА 2019/2020 ГОДИНУ
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1) Милена Симишић
1. Назив семинара: ТРИБИНА АБА МЕТОДА – ПРИМЕЊЕНА АНАЛИЗА ПОНАШАЊА
датум: 10.10.2019.
кат. бр:
број бодова: 1
2. Назив семинара: ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У
ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ
датум: 2019/20.
кат. бр: 367
број сати: 16
„Одличан семинар – применљиво у настави свакодневно.“
3. Назив семинара: СУСТРЕТИ УЧИТЕЉА (У ОХРИДУ)
датум: 2019/20.
број сати: 16
4. Назив семинара: ВАСПИТНИ ПРОБЛЕМИ УЧЕНИКА И КАКО ИХ ПРЕВАЗИЋИ
датум: 23. и 24. 11.2020.
кат. бр: 14
број сати: 16
„Одличан семинар.“
5. Назив семинара: ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У
ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ
датум: 13.и 14.12.2019.
кат. бр: 367
број сати:
2) Оливера Мозетић
1. Назив семинара: ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА / ДИГИТАЛНО КОМПЕТЕНТАН НАСТАВНИК; УВОЂЕЊЕ
ЕЛЕКТРОНСКИХ УЏБЕНИКА И ДИГИТАЛНИХ ОБРАЗОВНИХ МАТЕРИЈАЛА
датум: 22.08. и 23.08.2019.
кат. бр:
број сати: 19,5
„Циљ обуке је ширење дигиталних компетенција наставника, подстицање дигитализације у школама
коришћењем дигиталних наставних средстава и савремених метода у раду. Обука је подразумевала и стицање
знања из неких вештина, приорететна област обуке је унапређивање дигиталних компетенција
ученика и наставника. Обука је креирана према програму наставе и учења оријентисаном на процес и
резултате (исходе) учења и усмерен је на развијање следећих компетенција учитеља и наставника:
компетенција за уже стручну област и компетенцију за поучавање и учење.“
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2. Назив семинара: ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У
ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ
датум: 13.и 14.12.2019.
кат. бр: 367
број сати:
„Семинар је осмишљен у циљу потпунијег и ширег упознавање наставника, васпитача и стручних сарадника
са могућим чиниоцима школског неуспеха и могућности њиховог дијагностиковања, предупређења и
отклањања, а тиме и побољшања квалитета и ефикасности наставе и учења ученика.“
3. Назив семинара: ПРИМЕНА ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА И ОБУКА ЗА ПРОЦЕС
САМОВРЕДНОВАЊА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА
датум: 29.01.2020.
кат. бр:
број сати:
„На обуци главна тема је увезаност и међусобна условљеност између самовредновања и спољашњег
вредновања. Учесницима је још једном подвучено исте области квалитета исте стандарде, показатеље и исту
методологију користе и колеге у школама, и екстерни евалуатори приликом спољашњег вредноваа. Новим
правилником о вредновању квалитета рад установе од раније 7 области квалитета ревидирано је и дошло се
до 6 области квалитета. У оквиру њих је 24 стандарада и у оквиру тих 24 стандарад 124 показатеља или
индикатора квалитета Области квалитета које се вреднују у школи и екстерни евалуатори су програмирање,
планирање и извештавање, настава и учење, образовна постигнућа, подршка ученицима, ЕДУС и
организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима. У оквиру тих 6 области квалитета
су сви остали стандарди и показатељи. Дакле та међусобна условљеност је оно од чега се пошло на обуци,
затим посебан акценат се ставља на наставу и учење опис нивоа остварености пошто постоје 4 нивоа. Четврти
је највиши ниво квалитета.“
3) Дејан Ковачевић
Назив семинара: ПРОГРАМИРАЊЕ ЈЕ ЛАКО, НАУЧИТИ ГА МОЖЕ СВАКО
датум: 25.01.2020.
кат. бр: 565
број сати: 8
„Семинар је изузетно користан за наставнике предмета „Од играчке до рачунара“ и информатичких предмета.
Упознати смо са основама програмирања, увођење појмова код, бит, програм. Дефинисан је појам роботике и
показан је поступак креирања једноставнијих робота.“
4) Едита Фабри Кошутић
1. Назив семинара: ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У
ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ
датум: 13.и 14.12.2019.
кат. бр: 367
број сати: 16
„Семинар који се бави конкретним темама и проблемима садашњег образовног система сваком полазнику
може помоћи да освести своје недостатке и добије конкретне идеје или предлоге за лично усавршавање, као
што је и у прилици да препозна своје јаке стране и на тај начин их негује.
Водитељи семинара су презентовали различите теме на интересантан и допадљив начин - освртом на
осетљивост развојног доба детета и нашег утицаја као наставника и колектива, утицај фактора за
успех/неуспех ученика, развој и примену механизама обране, као и важност утицаја породице и међусобне
сарадње између ње и школе.
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Полазници су у току радионица и разговора, коментарисали поменуте теме, истицали начине превазилажења
проблема - неуспеха у пракси, издвојена су и похваљена решења која наставници већ примењују, такође
имали су прилику и да упознају и осмисле и конкретне начине дијагностиковања одређених недосатака у
личном раду или раду школе, као и конкретне мере за њихово превазилажење.“
2. Назив семинара: ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА OFFICA 365 У ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА ШКОЛЕ И ПРИМЕНА У
НАСТАВИ
датум: 25.01.2020.
кат. бр: 334
број сати: 8
„Изетно користан семинар реализован тако да полазник у току обуке практично решава задатке у самом
систему Officе 365 и тако стиче конкретно знање. Делови система су препознати као изузетно корисни за
примену у самој пракси наше школе - пословна комуникација међу колегама, комуникција на нивоу тимова,
формирање прегледних база података, вођење портфолија ученика и слично.
Међутим, део могућности које систем пружа, захтева знатно озбљнију информатичку опремљеност школе,
па је у овом тренутку тешко применљив (део који се односи на комуникацију између наставника и ученика,
решавање тестова и квизова где наставник добија јасну повратну поруку о знању ученика, а ученик конкретне
смернице у свом даљем раду).“
5) Милина Катић
1. Назив семинара: ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У
ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ
датум: 13.и 14.12.2019.
кат. бр: 367
број сати: 16
„Кроз семинар сaм имала прилику да се упознам са различитим стиловима учења, начинима мотивације и
осталим техникама везаним за учење, који ће ученицима омогућити стицање радних навика, олакшати
учење и самим тим усвајање нових знања“.
2. Назив семинара: ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА OFFICA 365 У ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА ШКОЛЕ И ПРИМЕНА У
НАСТАВИ
датум: 25.01.2020.
кат. бр: 334
број сати: 8
„Microsoft Office 365 је скуп онлајн апликација уз помоћ којих образовна установа може да унапреди
комуникацију између запослених, ученика и родитеља. Побољшава се међусобна сарадња, организације рада
установе је ефикаснија и лакша, брже и поузданије се размењују информације и подаци у установи. Све
апликације и цео систем се налазе у „облаку“ и могу се користити са различитих уређаја- телефона, лаптопа
или рачунара у било које време и са било које локације. То је и најсигурнији начин чувања података, а веома
олакшава интерну комуникацију у оквиру школе.“
6) Ненад Поморишац
1. Назив семинара: МЕТОДИЧКИ ПОСТУПЦИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У
РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ.
датум: 2019/20.
кат. бр: 970
број сати: 8
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„На семинару сам научио како да на лакши и креативнији начин приступим настави музичке културе у
нижим разредима. Добио сам много практичних примера које ћу применити у настави.“
7) Урош Симић
1.Назив семинара. ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА / ДИГИТАЛНО КОМПЕТЕНТАН НАСТАВНИК; УВОЂЕЊЕ
ЕЛЕКТРОНСКИХ УЏБЕНИКА И ДИГИТАЛНИХ ОБРАЗОВНИХ МАТЕРИЈАЛА
датум: 22.08. и 23.08.2019.
кат. бр:
број сати: 19,5
„Упознавање дигиталних уџбеника различитих аутора и издавача, могућности које они имају за примену у
наставној пракси различитих предмета. Разумевање значаја који савремена технологија може да има у
настави.“
2. Назив семинара: ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У
ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ
датум: 13.и 14.12.2019.
кат. бр: 367
број сати: 16
„Упознавање различитих стиловима учења, начина мотивације и других техника учења, који ће ученицима
омогућити стицање радних навика, олакшати учење и стицање знања. Упознавање техника креирања мапа
ума, као и њиховог значаја и могућности примене у настави свих предмета.“
8) Милан Илић
1.Назив семинара. ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА / ДИГИТАЛНО КОМПЕТЕНТАН НАСТАВНИК; УВОЂЕЊЕ
ЕЛЕКТРОНСКИХ УЏБЕНИКА И ДИГИТАЛНИХ ОБРАЗОВНИХ МАТЕРИЈАЛА
датум: 22.08. и 23.08.2019.
кат. бр:
број сати: 19,5
„Упознавање савремених наставних средстава. Примена дигиталних уџбеника и упознавање њихових
могућности. Упознавање са значајем које савремена технологија може да има у настави.“
2. Назив семинара: ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У
ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ
датум: 13.и 14.12.2019.
кат. бр: 367
број сати: 16
„Упознавање са чиниоцима школског успеха и неуспеха и могућностима њиховог дијагностификовања и
отклањања применом различитих начина мотивисања и осталих техника везаних за учење. Креирање мапа
ума и упознавање њиховог значаја у настави“.
9) Зорица Благојевић
Назив семинара: ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ
УЧЕЊУ
датум: 13.и 14.12.2019.
кат. бр: 367
број сати: 16
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„Продубљивање личне свести и јачање професионалних компетенција у датој области. Стицање знања о
методама, техникама и инструментима педагошке дијагностике. Уочавање фактора који утичу на школски
неуспех ученика као и пружање помоћи приликом решавања истих.“
10) Мира Богојевић
Назив семинара: Коришћење рачунара за припрему ефектније наставе
датум: 30.11.2019.
кат.бр; 318
број сати: 8
„Научила сам како направити презентацију, коришћенњ интернета и примена у настави.“
11) Љиљана Милошевић
Назив семинара: ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ
УЧЕЊУ
датум: 13.и 14.12.2019.
кат. бр: 367
број сати: 16
„Семинар ми је омогућио да лакше сагледам и препознам тешкоће са којима се ученици сусрећу приликом
усвајања новог градива. Сугерисани су нови, ефикаснији начини увежбавања, провере и усвајања градива“.
12) Тијана Јуришић
Назив семинара. ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА / ДИГИТАЛНО КОМПЕТЕНТАН НАСТАВНИК; УВОЂЕЊЕ
ЕЛЕКТРОНСКИХ УЏБЕНИКА И ДИГИТАЛНИХ ОБРАЗОВНИХ МАТЕРИЈАЛА
датум: 22.08. и 23.08.2019.
кат. бр:
број сати: 19,5
„Научила сам да направим припрему за дигитални час користећи дигитални уџбеник и дигиталну
технологију. На семинару сам добила информацију о занимњивим дигиталним платформама које се могу
користити у настави или који садрже инспиративан материјал који може помоћи у припреми дигиталног
часа.“
13) Драгана Ивковић
1. Назив семинара: ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У
ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ
датум: 13.и 14.12.2019.
кат. бр: 367
број сати: 16
„Најзначајније за даљи рад усвојено на овом семинару је упознавање са великим бројем инструмената за
истраживање праксе.“
2. Назив семинара ПОВЕЗАНОСТ САМОВРЕДНОВАЊА И ЕКСТЕРНОГ ВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛЕ
датум: 2019/20.
није акредитован
„На овом семинару сам упозната са израдом акционог плана након самовредновања.“
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14) Видосава Петровић
Назив семинара: ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ
УЧЕЊУ
датум: 13.и 14.12.2019.
кат. бр: 367
број сати: 16
„На овом семинару сам научила.
- да деци не треба да буде забавно у школи, јер су они ту да раде, а не да се забављају
- не треба да показујемо осећања пред ученицима
- треба смањити градиво, само 5 ствари треба да науче на једном часу (као и реферати)
- водити рачуна о понашању према деци, да не повредимо њихову личност.“
15) Биљана Чегар
Назив семинара: ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ
УЧЕЊУ
датум: 13.и 14.12.2019.
кат. бр: 367
број сати: 16
„Сјајан семинар, веома користан за нас и ђаке као и сви остали.“
16) Душица Цветковић
1.Назив семинара: ОБУКА ПРОФЕСОРА ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ИСПИТИВАЧЕ И ЗА ПРИПРЕМУ
УЧЕНИКА ЗА ИСПИТЕ ДЕЛФ/ДАЛФ
датум: 26,27.10 и 23.11. 2019.
кат. бр: 867
број сати: 24
„Оспособљeна сам да припремам ученике за полагање испита Школски ДЕЛФ и да и сама постанем
испитивачи и да развијам свест код ученика зашто су те дипломе потребне и корисне. Оспособљeна сам да
развијам код ученика четири језичке комуникационе вештине (разумевање говора, разумевање писаног
текста, усмено изражавање и писано изражавање) које су неопходне за полагање испита ДЕЛФ/ДАЛФ али
представљају и прави смисао учења било ког страног језика – комуницирати са другима на том језику и
користити га у животу у приватном, јавном и образовном сектору.“
2. Назив семинара: РАД СА ДЕЦОМ ИЗ МАРГИНАЛНИХ ГРУПА
датум: 07. и 08. 12. 2019.
кат. бр: 210
број сати: 16
„Обучена сам да сагледавам и уважавам културе, традиције и искуства различитих маргинализованих група у
наставном процесу. Обучена сам за примену ефикасних метода и облика рада са ученицима из
маргинализованих група.“
3. Назив семинара: ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У
ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ
датум: 13.и 14.12.2019.
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кат. бр: 367
број сати: 16
„Оспособљена сам за примену метода, техника и инструмената дијагностиковања узрока школског неуспеха
и стратегијама њиховог предупређења или отклањања, а тиме и за пружање адекватније помоћи и подршке
ученицима који имају тешкоћа у развоју и школском учењу.“
4. Назив семинара: ПРАКСА САМОВРЕДНОВАЊА: ФУНКЦИЈЕ, ТЕХНИКЕ И ДОКАЗИ КВАЛИТЕТА У
ОБЛАСНИ НАСТАВЕ УЧЕЊА
датум: 01.02.2020.
кат. бр: није у каталогу
број сати: 8
„С обзиром на то да стандарди квалитета рада установе представљају сложене исказе о квалитетној пракси
или условима у којима она може бити остварена и да се за описивање стандарда користе показатељи који
представљају дефиниције помоћу којих се процењује оствареност стандарда, важно је да сви „говоримо
истим језиком“ – то је оно што сам научила на овом семинару.“
5. Развој самопоуздања и вештина комуникације
датум: 26.08.2019.
кат. бр: 140
број сати: 8
17) Љиљана Абу Самра
1. Назив семинара. ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА / ДИГИТАЛНО КОМПЕТЕНТАН НАСТАВНИК; УВОЂЕЊЕ
ЕЛЕКТРОНСКИХ УЏБЕНИКА И ДИГИТАЛНИХ ОБРАЗОВНИХ МАТЕРИЈАЛА
датум: 22.08. и 23.08.2019.
кат. бр:
број сати: 19,5
„Коришћење мултимедија за креирање часа.“
2. Назив семинара: ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У
ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ
датум: 13.и 14.12.2019.
кат. бр: 367
број сати: 16
„Упознавање са могућим чиниоцима школског неуспеха и како га превазићи.“
18) Александра Стефановић
Назив семинара. ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА / ДИГИТАЛНО КОМПЕТЕНТАН НАСТАВНИК; УВОЂЕЊЕ
ЕЛЕКТРОНСКИХ УЏБЕНИКА И ДИГИТАЛНИХ ОБРАЗОВНИХ МАТЕРИЈАЛА
датум: 22.08. и 23.08.2019.
кат. бр:
број сати: 19,5
19) Звонко Вранић
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1. Назив семинара: ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА / ДИГИТАЛНО КОМПЕТЕНТАН НАСТАВНИК; УВОЂЕЊЕ
ЕЛЕКТРОНСКИХ УЏБЕНИКА И ДИГИТАЛНИХ ОБРАЗОВНИХ МАТЕРИЈАЛА
датум: 22.08. и 23.08.2019.
кат. бр:
број сати: 19,5
„Научио сам како да се користе дигитални материјали и ојачају компетенције наставника да могу да прате
савремене трендове и да учење ђацима буде занимљивије.“
2. Назив семинара: ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У
ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ
датум: 13.и 14.12.2019.
кат. бр: 367
број сати: 16
„Научио сам колико је важно уочити узроке неуспеха код ученика, а потом применом различитих метода
учења и мотивацијом олакшати учење и стицање нових знања.“
20) Миломирка Ђорђић и
21) Милина Кораћ
1. Назив семинара: ВАСПИТНИ ПРОБЛЕМИ УЧЕНИКА И КАКО ИХ ПРЕВАЗИЋИ
датум: 23. и 24. 11.2020.
кат. бр: 14
број сати: 16
„Семинар је био лепо осмишљен . Чули смо са каквим се проблемима учитељи срећу у у свом раду како од
стране ђака тако и њихових родитеља. Анализирали смо сваки проблем и изнели своје мишљење и извели из
свега тога закључак. Посебно сам научила на овом семинару да је потребно бити истрајан у својим одлукама,
а не попустљив.“
2. Назив семинара: ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У
ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ
датум: 13.и 14.12.2019.
кат. бр: 367
број сати: 16
„Научили смо шта доводи до неуспеха и могућности њиховог дијагностиковања, предупређења и отклањања,
а тиме и побољшања квалитета и ефикасности наставе и учења ученика. Научили смо да је најважније доћи
до одговора на питање „Како је дошло до неуспеха?“ и анализирати све чиниоце који до тога могу довести.
Битно је створити позитивну атмосверу у одељењу. Научили смо да правимо мапе ума које могу ученицима
да олакшају учење.“
3. Назив семинара: ОГЛЕДНО/УГЛЕДНИ ЧАСОВИ КАО ПОДСТИЦАЈ НАСТАВНИКА ЗА ДАЉИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ
датум: 25.01.2020.
кат.бр: 515
број сати: 8
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„Научили смо начин коришћења припреме где је веома важно одредити циљеве и исходе и охрабрени смо и
видели да ми то можемо и знамо, приликом писања једног часа у оквиреу радионице. Сазнали смо да је
најбоље те часове спремати тимски, а најважнија је евалуација.“
4. ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА / ДИГИТАЛНО КОМПЕТЕНТАН НАСТАВНИК; УВОЂЕЊЕ
ЕЛЕКТРОНСКИХ УЏБЕНИКА И ДИГИТАЛНИХ ОБРАЗОВНИХ МАТЕРИЈАЛА
датум: 22.08. и 23.08.2019.
кат. бр:
број сати: 19,5
„Оспособљени смо да користимо дигиталне наставна средства и савремене метода у раду. Имамо
могућност коришћења других сајтова који нам могу послужити за рад.“

14. РЕАЛИЗАЦИЈА САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
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ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ
И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
ЗА ШКОЛСКУ 2019/20.ГОДИНУ
1.
Назив тима :

Име и презиме председника стручног актива:

Сарадња са локалном самоупавом и друштвеном
Миломирка Ђорђић
средином
2.
Чланови тима за сарадњу са локалном самоуправом и дрштвеном средином (додајте одговарајући број
редова):
Ред. бр.

Презиме и име наставника

1

Ђорђић Миломирка

2.

Кораћ Милина

3.

Катић Милина

4.

Симић Урош

3.
Број планираних састанака за прво полугодиште шк.

Број одржаних састанака у првом полугодишту шк.

2019/20. год.
3

2019/20. год.
3

4.
Кроз кратак опис навести реализоване садржаје и/или активности током првог полугодишта шк. 2019/20. год.
1.Састанак Тима за сарадњу са локалном самоуправом
и друштвеном средином,одржан 28.10.2019.
Активности:
1.Сарадња са Учитељским факултетом
-Реализована сарадња са студентма у периоду од 26.8. до 23.9.2019. године у одељењима 2/1, 3/1, 3/2 и 3/3.
2.Сарадња са Домом здравља Нови Београд
-14. 10.2019. одељење 1-1 и 2-2, посетила је медецинска сестра Дома здравља,због појаве SCCBIES
3.Сарадња са организацијом „Србијашуме“
- 16. 10. 2019. Одржана је радионица у Основној школи „ Надежда Петровић“ у организацији „Србија шуме
засађено 10 туја.У дневним навинама „Курир“ пропраћен је тај догађај.
4. Сарадња са Општином Нови Београд
Ревија стваралаштва-24. Ревија стваралаштва 9. 10. 2019. у сарадњи са општином Нови Београд у организацији
„ Пријатењи деце“. Наступили су Ана Дубаић 3/1, Мила Милентијевић 4/1 и хор млађих разреда.
Хор великих - наступао је 4.10.2019. на манифестацији „ И ја сам дете са ове планете“ испред општине Нови
Београд у организацији „ Пријатењи деце“.
5 Сусрет с песником
-9.9.2019. дружење с песником Владимиром Зецом
6.Посета фабрици сладоледа у Старој Пазови
- 26.10.2019, Посета фабрици „Фронери адриатик д.о.о“.
7. Сарадња са Министарством омладине и спорта
- 7.12. 2019.Хор великих је учествовао на манифестацији оснаживања младих у Комбанк дворани
Сарадња са Министарством омладине и спорта- 16. 10. 2019. Општиндко тскмичење 6. разреда у кошарци за
девојчице -2.место.
8. Сарадња са МУПРС
1.Програм „ Основи безбедности деце“- у 4. Разреду са темама- Полиција у служби-(4/1-16. 9. -4/2-14.10.-4/37.10.). Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа( 4/3-23.9.) Насиље као негативна друштвена
појава(4/2 -30.9; 4/1-7.10. ) Превенција и заштита деце од злоупотребе опојних дрога и алкохола(4/3-14.10.)

14.1.САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ
САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА – полугодишњи извештај
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Ради унапређивања сарадње са родитељима осим Отворених врата које је школа имала од почетка
школске године ( прва среда у месецу од 18 часова и последњи четвртак у месецу од 17 часова ), од
децембра уведени су и нови термини у преподневним сатима.
Од пчетка школске године вођени су одељењски родитељски састанци и састанци групе родитеља.
Родитељи су упознати са динамиком рада школе, правилима понашања у школи, годишњим
програмом рада школе, активностима рада одељењске заједнице...
У септембру су одабрани представници из сваког одељења за Савет родитеља школе. Чланови
савета родитеља су упознати са њиховом улогом, подељена су задужења.
У 2. разреду одржана су предавање за родитеље „Оцењивање ученика млађих разреда“ и
„Мотивација ученика“. У 1. разреду одржано је предавање „Радне навике“.
У току два дана, 30.11.2019. и 1.12.2019. годнине, родитељи одељења 2-2 је сређивало учионицу.
Окречени су зидови, офарбани радијатори, постављени чивилуци у учионици.
Прикупљена су и предата средства за хигијену, одећа, обућа за девојчицу З.К. 2-2 која је два месеца
била одсутна из школе због болести.
Родитељи 2-1 су прикупили средства и у периоду од 4.12. – 8.12.2019. године ангажовали радника
који је окречио учионицу и офарбао радијаторе.
У новембру је рађена анонимна анкета у којој су родитељи дали своје мишљење о школи и
сарадњи са одељењским старешином, педагогом и директором школе.

14.2.САРАДЊА СА ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ИНСТИТУЦИЈАМА
14.3. ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ И ДРУГИХ АКТИВНОСТИ
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ
15.
Чланови тима:
Ненад Поморишац
Слађана Милин
Тијана Јуришић
Петар Ацковић
Имрена Ђорђев
Тања Полети - координатор
У току првог полугодишта одражана су 3 састанка тима.
Реализовани су следећи садржаји Културне активности школе:
Приредбе:
1) приредба за прваке (Хор млађих и старијих разреда) – 01.09.2019.
2) Дан школе (на часовима српског језика, историје, ликовне и музичке културе са темом Надежда
Петровић) – 11.10.2019.
3) приредба за пријем првака у организацију Пријатељи деце (ученици 2. разреда) – 28.10.2019.
4) приредба за баке и деке (ученици 3. разреда) – 06.12.2019.
5) Светосавска академија (Хор млађих и старијих разреда, оркестар, рецитатори, фолклорна група
АД Нови Београд) – 27.01.2020.
Изложбе:
1) поводом Дана школе
2) поводом Фестивала науке
3) новогодишња декорација и изложба
4) поводом обележавања Светог Саве
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Манифестације у којима је школа учествовала:
1) Ревија стваралаштва младих Новог Београда (Хор млађих разреда) – 09.10.2019.
2) Манифестација „И ја сам дете са ове планете“ (Хор старијих разреда) – 04.10.2019.
3) Манифестација оснаживања младих (Хор старијих разреда) – 07.12.2019.
4) ЕКО квиз у организацији ЈКП (ученици од 5. до 8. разреда)
Манифестације које су организоване у школи:
1) Обележавање међународног дана музике – 01.10.2019.
2) Обележавање међународног дана писмености – 08.10.2019.
3) Новогодишњи маскенбал и прослава (млађи разреди) – 27.12.2019.
Песнички сусрети:
1) дружење са песником Владимиром Зецом (ученици млађих разреда) – 09.09.2019.
2) дружење са песникињом Тањом Малетић, бившом ученицом наше школе (ученици млађих
разреда) – 19.11.2019.
Посете:
1) Дани науке у Дечијем културном центру (ученици 2. разреда)
2) посета и дружење са ученицима ОШ „Радивој Поповић“ (ученици 2/1 одељења) – 27.12.2019.
3) посета Војном музеју (ученици 5. разреда)
4) представа „Прича са западне стране“ у ДКЦ-у (ученици 6. разреда) – октобар 2019.
5) представа „Ен-патос“ у ДКЦ-у (ученици 8. разреда) – новембар 2019.
6) представа „Фајронт“ у ДКЦ-у (ученици 6. разреда) – децембар 2019.
7) представа „Неки то воле вруће“ у Позоришту на Теразијама (ученици 7. разреда) – 19.11.2019.

Успешно су реализовани сви планирани садржаји за ово полугодиште, а токође је реализовано
неколико активности које нису планиране годишњим планом.
60. У наредном периоду предузети мере за обогаћивање и проширивање плана активностима које би
ученицима пружиле додатну подршку у учењу. Укључити што више талентованих ученика у
реализацију ових активности и пружити им нарочиту подршку у развијању њиховог талента.

15. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА
ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ
ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ 2019/2020.

ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ
У школи постоје развијени облици информисања, најчешће у виду визуелних презентација
наставних и ваннаставних активности на нивоу рада ученика целе школе. Тематске
изложбе литерарних радова, самосталне и групне изложбе ликовних радовa, изложбе са
темама из спорта, фотографије објављене поводом пријема првака, прославе Дана школе,
новогодишњих празника постављане су у холу школе, као и у учионицама млађих и
старијих разреда. Ажурирање и објављивање свих наведених података видљиво је на
школском сајту (https://www.osnovnaskola.rs/), као и на инстаграм страници и фејсбуку.

ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ
Користећи чињеницу да се Школа налази у центру Новог Београда, и да је као таква, веома
лако доступна свим медијима, креирање медијског идентитета према спољашњости је врло
присутно и то као главног организатора шховских турнира на нашој територији, а од ове
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године организатори смо Општинског шаховског турнира у организацији Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Ово ткмичење је и најзахтевније и једино које због
своје сложености траје два дана. Наша школа преузела је организацију свих битних
шаховских такмичења у сарадњи са ШК Нови Београд и ШК Делфин. Адреса нашег сајта
на коме објављујемо све активности у школи, праћене током целе школске године, је
https://www.osnovnaskola.rs/.
Праћени су сви успеси, представљања школе у локалној заједнице и шире. Настављено је
ажурирање података и евидентирање успеха ученика у електронском дневнику. Пројекат је
реализован на сајту: https://esdnevnik.rs/. Родитељи могу редовно да прате успех деце, али и
напредовање, освојене награде и понашање ученика. Представљен је рад ученика млађих,
старијих разреда и традиционално учествовање на школским и општинским такмичењима.
Поносни смо на чињеницу да сви учитељи трећег разреда јавно представљју наставне
садржаје. Све активности, електронски дневник, електронски портфолио прати се преко
заједничког
и
појединачних
блогова/сајтова:
https://skolarciblog.wordpress.com,https://milanoviskolarci.wordpress.com,
https://milininiskolarci.wordpress.com, https://dejanoviskolarci.wordpress.com.
Летопис школе 2019/2020. ажурира се истовремено са објаљивањем чланака и све
активност су доступне члановима колектива, родитељима и заинтересованим пратиоцима
нашег сајта.
Администратор школског маркетинга,
Дејан Ковачевић

16. САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ
1.
Назив стручног актива:

Име и презиме председника стручног актива:

Тим за самовредновање и вредновање рада школе

Оливера Мозетић

2.
Чланови стручног актива (додајте одговарајући број редова):
Ред. бр.

Презиме и име наставника

1.

Оливера Мозетић

2.

Милина Катић

3.

Љиљана Алимпић

4.

Марта Петривић

5.

Ивана Стјепановић, директор школе

3.
Број планираних састанака за прво полугодиште шк.

Број одржаних састанака у првом полугодишту шк.

2019/20. год.

2019/20. год.

пет

четири

4.
Кроз кратак опис навести реализоване садржаје и/или активности током првог полугодишта шк. 2019/20. год.
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На основу Годишњег плана рада за текућу годину вреднована је кључна област Настава и учење
(прво полугодиште):
Подручја вредновањасу била:
1. Планирање и припремање
2. Наставни процес
3. Учење
4. Праћење напредовање ученика
-Наставник ефикасно управља процесом учења на часу.
-Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика.
-Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу.
-Поступци вредновања су у функцији даљег учења.
-Сваки ученик има прилику да буде успешан.

5. Активности које су планиране Годишњим планом рада стручног актива, а нису реализоване
Кроз кратак опис, навести нереализоване активности Стручог већа и разлоге одступања од плана:

6. Да ли су реализоване активности које нису планиране Годишњим планом рада стручног
актива? Ако јесу, наведите реализоване активности и време њихове реализације (додајте
одговарајући број редова):
Ред. бр.

Реализована активност

Време реализације

7. Најважнији закључци Тима за самовредновање
Кроз кратак опис, навести најважније закључке Тима за самовредновање:

У подручју вредновања Планирање и припремање констатовано је да:
-Сваки наставник има Годишњи и оперативни план за свој предмет.
-Наставници сачињавају оперативне планове поштујући специфичности предмета и одељења/разреда
са којим раде.
-Међусобна сарадња се огледа у заједничком усклађивању тема и уз употребу корелација међу
предметима.
-Тимским радом је обезбеђена могућност заједничког тематског планирања, обраде повезаних тема и
усклађене периодичне провере знања.
-Планирање обухвата и корекције настале на основу сталне анализе резултата рада.
-Наставници се редовно припремају за наставу водећи рачуна о избору садржаја, метода, облика и
средстава за рад. Припремање за час је засновано на уважавању различитости код ученика у погледу
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њиховог знања, искуства и способности, укључујући и ученике са тешкоћама у развоју. За
припремање наставници користе стручну литературу, интрнет и друге изворе.
Подручје вредновања Наставни процес закључено је да:
-Информације, упуства и питања наставника су добро осмишљена, прецизно формулисана и
недвосмислена.
-Ученици се охрабрују да слободно износе своја мишљења и запажања.
-Повратна информација наставника ученицима је подстицајна за њихов даљи рад. -Дијалог између
ученика и наставника, као и ученика међусобно одвија се уз узајамно уважавање и поверење.
-Ученици не добијају увек готове информације, већ се упућују да користе претходно искуство и
предзнање за проналажење одговора и нових решења.
-Наставници се у организацији часа руководе планираним циљевима и задацима. Наставне методе,
облици рад и наставна средства усклађени су са циљевима часа, наставним садржајима примерени
узрасно-развојним карактеристикама ученика.
-Рад се организује у складу са различитим способностима и склоностима ученика, водећи рачуна о
њиховој оптерећености, брзини и начину рада.
-Рационалнo се користи време, простор, наставна средствa и други ресурси.
-Наставници подржавају постојећа ученичка интересовања и подстичу развијање нових.
-Користе разноврсне методе којима подстичу радозналост, пажњу и развој креативног мишљења.
-Ученици се подстичу на самостално коришћење различитих извора знања.
-Често се користе похвале и награде и истичу позитивни примери понашања и постигнућа ученика.
-Наставници охрабрују ученике да користе претходна знања и искуства из разних предмета и да их
повезују у смислену целину са новим знањима.
-Ученици се оспособљавају да стечена школска знања примењују у свакодневном животу.
-Наставници међусобно и са ученицима осмишљавају програме и садржаје за школске и ваншколске
активности које захтевају примену знања, довођењем ученика у ситуацију да примене научено.
У подручју вредновања Учење закључено је да:
-Већина ученика има развијен одговоран однос према учењу и показује висок степен самосталности у
раду.
-У процесу учења ученици су свесни

значаја ослањања на сопствене капацитете, при чему

максимално активирају раније стечена знања и искуства.
-Имају развијен осећај личне одговорности за постигнуте резултате, као и спремност да поделе
одговорност у групи и одељењу.
-У школи доминира примена активних облика учења и континуирано се ради на развијању ученичких
компетенција за учење путем открића, решавање проблема, кооперативно учење...
-Ученици се оспособљавају да користе уџбеник, речнике, интернет, енциклопедије и другу литературу
у тражењу одговора на поједина питања.
-У току учења умеју да резимирају научено, да праве краће белешке са предавања, раздвајају битно од
небитног.
-Већина ученика планира свој рад и придржава се тог плана.
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Подручје вредновања Праћење напредовања ученика показало је да:
-Оцењивање постигнућа ученика се обавља редовно и континуирано, као резултат систематског
праћења ученика.
-Оцењивање се обавља сагласно прописаном Правилнику о оцењивању ученика и утврђеним
националним стандардима.
-О критеријуму оцењивања наставници се договарају на нивоу стручног и одељенског/разредног већа.
-Разлике у критеријуму оцењивања истог предмета код различитих наставника су непознате.
-Наставници примењују формативно и сумативно оцењивање и увиђају везу између квалитета
сопственог рада и оцена својих ученика.
-Процена успешности наставе је у директној вези са оценама ученика и важан је фактор у даљем
планирању рада.
-У школи се поштује договорени начин информисања о постигнућима ученика са којим су упознати
сви родитељи и ученици.
-Информисање је редовно, јасно и лако разумљиво и поред описа нивоа постигнућа, садржи смернице
за даље напредовање ученика.
Опис нивоа остварености свих области вредновања је – ниво 4.

8. Предлози за даље унапређење рада стручног актива
Навести конретне предлоге који су у ф-ји унапређења рада Тима за самовредновање:
На основу упутства од стране директора и педагога, чланови Тима за самовредновање и вредновање
рада школе ће приступити изради предлога акционог плана, који треба да садржи јасно прецизиране
активности, затим време реализације рада, носиоце активности, сараднике, начин праћења као и
критеријуме успешности и доказе за те критеријуме успешности. Акциони план ће се касније
разматрати и на основу њега урадити коначна верзија.која ће се званично доставити у предвиђеном
року. Израду предлога плана биће урађена у току јуна. Приликом обраде и анализе кључне области
Постигнућа ученик ,која је планирана за друго полугодиште, договорено је да се користе прописани
образовни стандарди квалитета рад образовно –васпитних установа, Приручник за самовредновање и
вредновање рада школе као и могући извори доказа – по подручјима вредновања и показатељима.
Најважније је да се током рада води рачуна о повезаности и међусобној условљености између
самовредновања и спољашњег вредновања. У питању су методе,технике, педагошки инструменти
који се користе, затим извори доказа и како се до њих долази, закључци, описи, ниво остварености.
.

Датум предаје:
7.2.2020.

Потпис руководиоца Тима за самовредновање
Оливера Мозетић
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У Новом Београду,
28.2.2020. год.

Директор школе
_________________
Ивана

Стјепановић
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