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I УСЛОВИ РАДА 

Услови рада под којима је реализован програм (процена и оцена материјално-

техничких услова рада) 

Школска година је почела на време 1. септембра 2014. године. Извршене су следеће 

припреме за почетак школске године: 

Рад школе у школској 2014/2015. години одвијао се према Годишњем плану рада 

школе који је усвојен у законском року. Припреме за почетак школске године извршене 

су на време. 

Настава се одвијала се у две смене. Млађи разреди су радили у сменама – жута 

смена III/1 и III/2  а  IV/1 и  IV/2 плава смена. Смене су мењане на недељу дана. Старији 

разреди су наставу имали само пре подне. 

У последњих неколико година стално се, на жалост, смањује број ученика.  

Рад у једној смени са старијим разредима оправдао је очекивања, па ће се и 

2015/2016 године наставити са оваквим сменама.   

Преласком на рад у једној смени постигли смо очекиване резултате: 

 Сви ученици имају наставу пре подне када су и најодморнији и када могу 

знатно успешније да прате наставу. 

 Настава почиње у 8:35, за старије. Шести час се завршава у 13:45. Од 7:45 до 

8:30 је предчас. Млађи разреди ће радити као и до сада, пре и по подне. по 

следећем распореду: 

 Једно одељење првог разреда је било у целодневној настави, а два класична 

са боравком. 

 Израда распореда часова је знатно олакшана и може се испоштовати  знатно 

више позитивних педагошких принципа. Пре подне редовна настава, а после 

наставе изборни предмети, додатна и допунска настава и све остале слободне, 

наставне и ваннаставне активности. 

 Коришћење Фискултурне сале је млађим разредима било знатно олакшано у 

по подневној смени. 

 

Годишњи план рада је усвојен на седници Наставничког већа од 15.09.2014.,  

Савету родитеља од 18. 09. 2014. Школски одбор је такође разматрао овај предлог и 

усвојио га на седници од 15. 09. 2014. године. 
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1. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ 

Корисна површина школске зграде износи 3347 квадратних метара. Површина 

дворишта са спортским теренима и зеленим површинама износи 15244 квдраних метара. 

Школа располаже следећим просторијама: 

1. учионице опште намене ........................................................................................................... 9 

2. кабинети физике, хемије, биологије, ТО, ликовне културе, музичке културе, 

математике, српског језика, 2 кабинета страних језика и кабинет географије – 

историје  ...................................................................................................................................... 12 

3. сала за физичко са осталим просторијама  .............................................................. 5 

4. зборница  ..................................................................................................................... 1 

5. библиотека  .................................................................................................................   2 

6. канцеларије директора, секретара, педагошко-психолошке службе, и 

7. рачуноводства   .......................................................................................................... 4 

8. просторије за спремачице ......................................................................................... 1 

9. просторије за пријем родитеља и деце .................................................................... 1 

10. подстанице парног грејања ....................................................................................... 1 

11. просторија ОНО, радионица домара и алатница .................................................... 4 

12. стан домара ................................................................................................................. 3 

 

2. КАДРОВСКИ УСЛОВИ 

Број извршилаца предметне наставе 

Српски језик 2.56 Географија 1.05 

Математика 2.56 Ликовна култура 0.80 

Енглески језик – млађи разреди 0.90 Музичка култура 1.00 

Енглески језик – старији разреди  1.33 Физичко васпитање 1.20 

Француски  језик 0.11 Спортске активности 0.60 

Немачки језик 0.90 Техничко образовање 2.40 

Италијански језик 0.67 Домаћинство (изборни предмет) 0.20 

Физика 0.90 Информатика (изборни предмет) 0.50 

Хемија 0.60 Чувари природе 0.00 

Биологија 1.20 Цртање, сликање, вајање 0.10 

Историја 1.05 Веронаука/грађанско васпитање 0.80 
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Настава свих предмета је била заступљена наставним кадром који испуњава услове. 

У школи је било запослено 64 људи. У следећој табели дати су подаци о  

квалификационој структури и радном искуству запослених:  

Типична радна места по степену стручности 

и групама послова 
ГОДИНЕ  РАДНОГ  СТАЖА 

У
к

у
п

н
о

 

Група 

послова 
Захтев стручности 

д
о

 1
 

2
-5

 

6
-1

0
 

1
1

 -
1

5
 

1
6

 -
 2

0
 

2
1

 -
 2

5
 

2
6

 -
3

0
 

п
р

ек
о

 3
0
 

I физички радник         0 

II 
I степен стручности 

Спремачица 
 1 1 1 3 1 1  8 

III 
II степен стручности 

чувар, курир, сервирка 
 1    1   2 

IV 
III степен стручности 

Домар 
  1      1 

V 

IV степен стручности 

административни, финансијско 

књиговодствени радник 
 1       1 

VI 
V степен стручности 

Учитељ 
       2 2 

VII 

VI степен стручности 

Учитељ, наставник, васпитач, шеф 

рачуноводства 
  1  2 1 1 6 11 

VII степен стручности 

директор, психолог, педагог, 

секретар, професор 
1 1 3 9 6 6 7 7 40 

У к у п н о 1 4 6 10 11 9 9 17 67 

 Школа је од 2008/2009. школске године добила школског полицајца. 

 Од 16. фебруара 2009 промењен је школски полицајац и од тада га делимо са 

„Деветом гимназијом“ и „Политехничком академијом“.  

3. МАТЕРИЈАЛНА ОСНОВА 

Средства за материјалне трошкове су повећана  и сада су, може се рећи, пристојна, 

али не баш довољна, јер школски објекат годинама није одржаван и био је  знатно 

руиниран 2001. године. Школа је од тада знатно повећала приходе од издавања простора 

и користи их за набавку учила и опреме, поправке, кречење и друго према потреби. 

Школа од издавања простора остварује додатни приход којим набавља учила, опрему за 

образовање, канцеларијски и хигијенски материјал..., а и то представља проблем и све је 

компликованија процедура добијања сагласности за издавање простора. На приложеној 

табели виде се структура и извори трошкова: 
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Р бр Опис Школа Град Укупно

1 Зараде-приврем.и поврем.послови 0,00 201.399,00 201.399,00

2 Превоз на посао и са посла 5.498,99 1.510.623,79 1.516.122,78

3 Јубиларне награде 0,00 366.064,30 366.064,30

4 Телефон 0,00 69.196,00 69.196,00

5 Интернет 0,00 22.680,00 22.680,00

6 Одржавање опреме 129.843,00 230.343,77 360.186,77

7 Остале специјализоване услуге 138.319,00 489.039,00 627.358,00

8 Материјал за образовање 228.455,00 384.328,12 612.783,12

9 Хигијенски производи 166.884,00 345.855,58 512.739,58

10 Расходи за радну одећу 25.004,00 0,00 25.004,00

11 Стручна литература 91.505,00 148.300,00 239.805,00

12 репрезентација 160.650,00 160.650,00

13 Котизација за семинаре 110.260,00 73.190,00 183.450,00

14 Такси 18.248,00 0,00 18.248,00

15 Осигурање запослених 35.877,50 0,00 35.877,50

16 Мобилни телефони 0,00 57.978,46 57.978,46

17 Канцеларијски материјал 0,00 156.768,50 156.768,50

18 Бензин за косилицу 16.024,40 0,00 16.024,40

19 Стручно усавршавање запослених 16.900,00 27.500,00 44.400,00

20 Платни промет 0,00 156.768,50 156.768,50

21 Електрична енергија 0,00 403.479,90 403.479,90

22 Централно грејање 0,00 3.947.554,04 3.947.554,04

23 Водовод и канализација 0,00 533.793,50 533.793,50

24 Градска чистоћа 0,00 242.911,60 242.911,60

25 Градско земљиште и корошћење вода 0,00 81.280,78 81.280,78

26 Одржавање зграде и земњишта 0,00 11.658,00 11.658,00

27 Здравствена   заштита 0,00 937,00 937,00

29 Опрема 1,00 19.272,82 19.273,82

30 Књиге 61.332,00 0,00 61.332,00

31 рачунарска опрема 192.349,00 0,00 192.349,00

Укупно 1.397.150,89 9.480.922,66 10.878.073,55
 

Нама још увек не недостаје ни материјал ни опрема, али приморани смо да максимално 

водимо рачуна о сваком потрошеном динару. 

ред.б

рој
Опис Износ

1 Редовни материјални трошкови 3,051,823.00

2 Остали трошкови финансирани из буџета града 6,346,297.85

3 Наши сопствени приходи од издавања простора 1,728,583.00

3 0.00

Укупни приходи 11,126,703.85  
 

Нерешен је проблем напрслих и дотрајалих подова у ходницима и у још неким 

учионицама.  
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Од осталих спортских, образовних и културних активности у школи су деловале 

следеће:  

У Школи је био организован течај енглеског језика за ученике у сарадњи са 

«Божидаром Аџијом». Нажалост мало се ученика пријављује од како је страни језик 

уведен од првог разреда, па од ове школе нема велике финансијске користи, али њихово 

присуство свакако позитивно утиче на рејтинг школе јер њихов оснивач је Скупштина 

града.    

Од фебруара 2006. у школи ради школа страних језика (за одрасле) „Либер“. Од ове 

школе имамо и солидне приходе. 

Спортски клубови, кошаркашки „Мондобаскет“ и одбојкашки „Дунав“ користе 

фискултурну салу за кошарку и одбојку. Закуп сале плаћају од септембра до јуна и школа 

остварује знатне приходе од ова два клуба. Осим овога у клуб су укључени и наши 

ученици што веома позитивно утиче на њих. Ови клубови су више година корисници 

наше фискултурне сале и промовишу спорт на најбољи могући начин.  

У школи је радила пекара. Са радом пекаре смо задовољни.  

У школи је радила и књижара, која осим књижарских производа продаје и 

запаковане прехрамбене производе. Школа глуме је такође радила целе године са нашим 

ученицима. Од ових активности нису остварени неки значајни приходи, али зато рад са 

нашим ученицима, којима је ова школа глуме и намењена, сматрамо важнијим од 

прихода који ће бити остварени од ове активности. На крају школске године ова школа 

организује запажену представу за родитеље у којој глуме наши ученици полазници ове 

школе.  

Такође ћемо се трудити да и убудуће сарађујемо са спортским клубовима, школом 

плеса, глуме, фолклора и другим, како би нам ученици били ангажовани у оквиру ових 

активности и били заштићени од улице. 

 Окречен је хол школе, све учионице  на првом спрату, ходник у приземљу. 

 Замењен је дотрајали под у ходнику на првом спрату и у учионици 49 

1. Кадрови, флуктуација, стање (мотивација, ефекти рада) 

Велики проблем представљају повремена боловања наставника и тешко налажење 

стручне замене. Наиме, пре расписивање конкурса, морамо да запослимо технолошке 

вишкове. Технолошки вишак за краће замене није лако наћи. Наставници математике и 

српског језика скоро да и не могу радити у две школе, због великог броја часова, осим 

ако школе нису баш близу једна друге.  Конкурсна процедура дуго траје, па смо 

принуђени да запошљавамо наставнике до 60 дана.  

Запошљавање наставника, на одређено време, док не нађемо некога ко је 

технолошки вишак, одражава се негативно на наставу. Наиме, наствник кога 

запошљавамо на неколико дана, не може бити мотивисан да ради најбоље што може, а и 

ученицима којима због овога често мењамо наставнике, полако слаби мотивација, што 

се све одражава на успех.  

2. Утицај срединских фактора на рад школе 

Школа се налази у најстаријем делу Новог Београда. Становништво је великим 

делом остарело и деце нема. Више од 30 година, у близини школе, није изграђена ни 
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једна нова зграда. Млађи људи – подстанари не могу да плаћају скупе станарине па се 

брзо одсељавају и одводе своју децу – наше ученике.  

Крај је познат и по неким нежељеним друштвеним појавама, као што су дрога, 

алкохолизам, хулиганство. На видео надзору често видимо младе људе који у школском 

дворишту оргијају до раних јутарњих часова и при том често наносе штету школи. Ово 

редовно пријављујемо МУП-у Нови Београд са којим имамо веома добру сарадњу. На 

жалост ни они нису у могућности да буду чешће присутни, али знају и предузимају све 

што је у њиховој надлежности. 

Од пре пет година од када је настрадао Немања Миљанић, наш бивши ученик, 

омладина из овог краја организује меморијални турнир. Ови турнири, а то треба посебно 

нагласити и похвалити, су веома добро организовани и школа је организаторима дала 

сваку потребну помоћ и подршку. Мислим да овај турнир веома позитивно утиче на на 

децу у околини школе и на однос према школи.  
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II ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 

Разред Број 

одељења 

Број 

ученика 

I 3 55 

II 2 41 

III 2 53 

IV 2 42 

V 3 74 

VI 3 65 

VII 3 75 

VIII 3 72 

Укупно 21 477 

 

2. ОСИПАЊЕ, ФЛУКТУАЦИЈА, УЗРОЦИ ПРОМЕНА   

На почетку школске године имали смо 483 ученика распоређених у 21 одељење. 

Пет одељења продуженог боравка (први разред једна група, други и трећи разред по две 

групе са 104 ученика. На крају године 31. августа имали смо 477 ученика. Као што се 

може видети број ученика у току године је остао приближно исти. Међутим у први разред 

се уписало 56 ученика, а осми је завршило 70.  

Узрок је, сасвим сигурно мали наталитет због остарелог становништва, (у околини 

школе није изграђена ниједна нова зграда више од 60 година) , али и честа пресељавања 

родитеља, који су подстанари и не могу да плате високе станарине у Новом Београду.  

3. КВАРТАЛНЕ ПРОМЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РАСПОРЕДА У РАДУ 

ШКОЛЕ, ЕВАЛУАЦИЈА ПРОМЕНА 

Распоред часова је направљен на време и усвојен на седници Наставничког већа 

пре почетка школске године. Распоред часова је у току године мењан неколико пута и 

садржао је све облике образовно – васпитног рада. 

4. ОСТВАРИВАЊЕ КАЛЕНДАРА  

Дан Школе обележен је 10. октобра пригодним програмом. 

Свети Сава је обележен, по препоруци Министарства просвете, у уторак 27. јануара 

2015. године. 

Пробни завршни испит је одржан 24. и 25. априла 2015. а завршни испит је 

одржан 15.06., 16.06. им 17.06.2015. године. 
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III СТРУЧНИ И РУКОВОДЕЋИ ОРГАНИ ШКОЛЕ 

1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ 

 

ШКОЛСКИ ОДБОР, ОДНОСНО ОРГАН УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ, у школској 

2014/2015. години одржао је до 31.08.2015. године девет (9) седница на којима је 

расправљао о следећим питањима: 

1. Донео је: 

 Годишњи план рада школе за школску 2014/2015. годину 

 План стручног усавршавања за школску 2014/2015. годину 

 Финансијски план и план набавки за 2015. годину 

 Измене и допуне Правилника о критеријумима за утврђивање запослених за 

чијим радом је престала потреба 

 Измене и допуне Годишњег плана рада и плана набавки; 

 Одлуку о спорођењу Годишњег пописа. 

2. Усвојио је: 

 Извештај о раду школе у школској 2013/2014. години 

 Извештај о раду директора школе у школској 2013/2014. години (годишњи и 

полугодишњи) 

 Извештаје о реализованим екскурзијама и настави у природи   

 Извештај о попису за 2014. годину 

 Извештаје финансијском о пословању школе у 2014. години 

 Извештај о реализацији финансијског плана и плана набавки за 2014. годину 

3. Одлучивао је и о: 

 издавању школског простора 

 прослави дана школе 

 избору агенција за реализацију одређених садржаја у школи  

4. Упознат је са садржином Записника Просветне инспекције  (укупно 3 ) и Комуналне 

инспекције 

Посећеност седница је била задовољавајућа. Кворум је увек постојао, тако да није 

било одложених седница због недостатка кворума. 

Председник синдиката и представници Ученичког парламента нису узели учешће 

у раду Школског одбора, иако су били уредно позивани на седнице, али су оправдали 

изостанке. 

Седницама је редовно присуствовала директорка, а секретар школе је изостала са 

једне седнице (оправдано), а по потреби истима је присуствовао и рачунополагач и 

председник пописне комисије. 

 

Извештај написали секретар школе и 

Заменик председника Школског одбора 
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1. НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

У школској 2014/15 години одржано је 12 седница Наставничког већа на којима су 

разматрана и решавана следећа питања: 

 

 Усвајање извештаја о раду школе 

 Усвајање извештаја о раду директора 

 Усвајање годишњег плана рада школе 

 Обележавање 100 година од почетка Великог рата; Илијана Опачић професор 

историје одржала предавање 

 Прослава Дана школе 

 Успех и дисциплина ученика на крају сваког класификационог периода са 

анализом 

 Резултате” Акционог истраживања “поднела је психолог Невенка Јовановић у 

виду презентације 

 Именовање одбора за прославу Светог Саве 

 Самовредновање области: Постигнућа ученика 

 Извештај о раду директора 

 школска такмичења 

 Задужења за Дан науке 

 Стручно усавршавање 

 Просветна инспекција по 2 анонимне пријаве 

 Дисциплинска мера против Никић Андрије 

 Самовредновање “Подршка ученицима” 

 Усвајање уџбеника 

 Именовање одбора за пролећни вашар 

 Записник просветне инспекције 

 бесплатни уџбеници 

 Правилник о финансирању установа 

 Предлог одељенских старешина за ученике одељења, ученика генерације и 

спортисту генерације 

 предлог ученика за специјалне дипломе 

 Психолог Невенка Јовановић је у виду презентације одржала предеавање на 

тему “Епилепсија (деца са посебним потребама)“ 

 Реализација завршног испита 

 Разредни испити 

 Тумачење ПКУ 

 Упознавање са новинама у закону и смањење норме 

 Закон о уџбеницима 

 Школско развојно планирање 

 резултати са разредног испита 

 Усвајање распореда часова 
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2. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

Педагошки колегијум чине: директор школе, педагог, руководиоци стручних већа за  

области предмета и руководиоци Стручног већа за развојно планирање, руководилац 

СТИО, руководилац Стручног актива за развој школског програма и руководилац Тима 

за самовредновање. 

 

У 2014./2015. школској години чланови Педагошког колегијума били су: 

 

Ивана Стјепановић – директор школе 

Катица Аћимов-Деспотовић – педагог, координатор за професионалну 

оријентацију и завршни испит 

Милина Кораћ – руководилац стручног већа за разредну наставу 

Имрена Ђорђев – руководилац стручног већа српског језика 

Љиљана Милошевић – руководилац стручног већа за стране језике 

Биљана Чегар – руководилац стручног већа за математику 

Илијана Опачић – руководилац стручног већа за друштвене науке 

Радмила обрадовић – руководилац стручног већа за природне науке 

Тања Полети – руководилац стручног већа уметности 

Дарко Шапић – руководилац стручног већа за физичко и 

здравствео васпитање 

Љиљана Абу Самра – руководилац Стручног већа за развојно планирање 

Милена Симишић – руководилац СТИО 

Душица Цветковић – руководилац Тима за заштиту деце од насиља, 

злостављања и занемаривања 

Биљана Чегар – руководилац Стручног актива за развој школског 

програма 

Оливера Мозетић – руководилац Тима за самовредновање 

 

Педагошким колегијумом председава и руководи директор школе. Записничар је 

Надежда Илић. 

Педагошки колегијум се старао о осигурању квалитета наставе. 

Радио је на изради и реализацији развојног плана установе. 

Радио је и на педагошко-инструктивном надзору и менторском раду са приправницима.  

 

 

3. ОДЕЉЕНСКА ВЕЋА 

Извештај о раду продуженог боравка 

 

НАСТАВНИЦИ У БОРАВКУ: Милина Катић 

 Милена Симишић  

 Милојка Тадић 

 Маја Телесковић 

 Милица Спасић 

                                                          

Продужени боравак је облик продуженог рада са ученицима млађих разреда основне 

школе и представља могућност да деца, поред редовне наставе, буду у школи још један 

део дана, док су им родитељи на послу.. Настао је као одговор на потребе запослених 
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родитеља  који немају других могућности за збрињавање своје деце, пошто  су њихове 

школске обавезе, по правилу, краће од радног дана родитеља. Рад у боравку обухвата 

одмор за децу, ручак, израду домаћих задатака као и разне активности које су предвиђене 

програмом школе за продужени боравак. 

Рад у продуженом боравку ученика одвијао се и реализован је према плану и 

програму. Боравак је похађало 104 ученика. 

У школи је било пет група боравка. Радиле су једна група ученика првог разреда са 

30 ученика, Са њима је радила учитељица Милина Катић. У другом разреду је било две 

групе ученика  са 36 ученика и са њима су радиле учитељице Милена Симишић и 

Милојка Тадић. У трећем разреду је било две групе са 38 ученика а са њима су радиле 

учитељице Маја Телесковић и Милица Спасић. 

При самосталном раду ученика посебно се водило рачуна о узрасту,  индивидуалним 

способностима  и прилагођавању на школу. Већини ученика била је посебно мотивисана, 

а неким ученицима била је потребна помоћ наставника. 

Рад у продуженом боравку је био у свкодневној корелацији са редовном наставом и 

ваннаставним активностима. Такође, продужени боравак се укључивао у активности које 

је организовала школа:сусрет са песницима, приредбе,спортски дан, прослава Нове 

године, изложбе радова и друго. 

Свакодневним преузимањем ученика вођени су индивидуални разговори са 

родитељима  у вези учења, потешкоћа у раду, напредовања у раду, понашању, дружењу 

и обавезама за ручак.  

 

Учитељи у боравку 

Милина Катић 

Милена Симишић 

Милојка Тадић 

Маја Телесковић 

Милица Спасић 

 

Бројно стање ученика на почетку школске 2014/15. године 

 

Разред Број 

одељења 

Број 

ученика 

I 3 56 

II 2 42 

III 2 52 

IV 2 42 

V 3 77 

VI 3 66 

VII 3 75 

VIII 3 73 

Укупно 21 483 
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Извештај о раду одељенског већа првог разреда 

 

 

 

 

 

 

 

Сенад Јашари, ученик 1/1  дошао је у школу 05 .05. 2015. године. 

 

У школској 2014/2015. години одржано је  8 одељенских већа. 

1. 9. 2014.   Пријем првака 

Закључци: 

Пријем првака у школу је био 1. 9. 2014. у 17 часова . 

Организован је  позоришна представа, направљени су качкетићи  са именом школе, 

сликовнице, беџеви са ликом Надежде Петровић, гумице, свеске, оловке, и 

добродошлица. Ученици ће и ове године користити старе уџбенике, а Радне листове ће 

добити од Министарства. Учитељи су се договорили за прибор који ће се користити у 

првом разреду и то су у писаној форми дали родитељима. Урађен је анкетни листић за 

родитеље, у вези изборних предмета, које ће учити њихова деца. Договорен је изглед 

анкетног листа за личне податке(према матичној књизи). Настава почиње у 7.45 часова 

како би могли ученици користити салу. Први разред иде увек пре подне у школу.  

28.10.2014. Успех и владање на крају првог тромесечја  

Закључци: 

-Адаптација деце на полазак у први разред(разговор). 

План и програм из свих наставних области је за овај период  реализован. Ученици су 

учествовали у приредби за пријем првака у организацији  Пријатељи деце- Нови Београд. 

У недељи спорта ученици су се такмичили у штафетним играма. Ана Ћук-1/2  и Милица 

Иванковић 1/1  су добиле 4. награду на тему „Моја идеална соба“ у организацији Форма 

Идеале.   

21.11.2014. Посета вртићима у близини школе 

Закључци: 

Добили смо сагласност од управа вртића да обиђемо вртиће у близини школе. Ученици 

првих разреда представиће  се својим млађим другарима игром,  песмом и глумом. Сви 

учитељи учествују у спремању поклончића за наше предшколце. 

25.12.2014. Успех и владање на крају првог полугодишта 

Закључци: 

-План и програм за прво полугодиште је реализован из свих наставних и ваннаставних 

активности. 

Разматран је успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта. 

 Сви ученици су  уложили велики труд,  веома су напредовали и усвојили су предвиђене  

наставне садржаје.Индивидуално се вежба са ученицима који спорије напредују. 

Ученици првог разреда  су посетили у децембру  вртиће:  1/1- „Срећко“и  „Изворчић“ , 

1/2  - „Маја“ и  „Наша радост“ ,  а  1/3-   „Петлић“и „Бајка“. Одржане су приредбе и 

подељени поклончићи предшколцима  

Организовано је дружење са децом из вртића. 

23.02.2015.  Дани науке 

Закључци: 

Разред Одељенски  старешина Број ученика 

1/1 Антонела Земановић Манчић 

Надежда Илић 
22 

1/2 Миломирка Ђорђић 16 

1/3 Милина Кораћ 17 
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Од почетка марта  ученици  првог разреда припремају радове за изложбу која ће  бити 

постављена 13.3.2015. године. 

Од 16.3. до 20.3. 2015. године часови су тематски испланирани поводом Дана науке  на 

тему ,,Вода“. Учествујеу сви наставници и кроз своје предмете ће обогатити ученичка 

знања о води и проширити постојећа.У петак ће нас посетити два вртића из окружења. 

Ученици наше школе дочекаће госте пригодном приредбом.  

Радове за изложбу  треба да буду  постављени до 13.3.2015. године. 

 У петак, 20.3.2015. у 10:00 и  12:00 часова   посетиће нас   предшколци из вртића ,,Бајка'' 

и ,,Петлић“. Ученици наше школе дочекаће госте пригодном приредбом 

По један ученик, из сваког одељења првог разреда, говори приче и песме о  води у 

организацији библиотекарке Слађане Милин. 

Кроз наставне јединице које ће бити планиране за ову недељу, свако ће  у својој учионици  

направити паное. 

18. 03.2015. Успех и владање на крају трећег тромесечја 

Закључци: 

План и програм је реализован у потпуности. Анализиран је успех и дисциплина ученика 

на крају трећег тромесечја. Сви ученици имају примерно владање. Ученик Јашари Сенад 

не долази у школу и има укупно 193 неоправдана изостанка. Ученици Маришов 

Владислав 1/2  и ученица Бабић Јелица 1/3 нису се појавили у школу од почетка школске 

2014/2015. године 

 13. 5. 2015. Припрема за крај школске године 

Закључци: 

 Направљени су тестови  за проверу знања на крају године ( јун). Пролећни вашар ће се 

одржати 16. 5. 2015. године. Веома успешно је изведена рекреативна настава  на Гочу  у 

Станишинцима преко ЦДЛ-а од 05.05.-12.05. 2015. год. Наставу су извели учитељице:  

Антонела Земановић Манчић, Миломирка Ђорђић и Милина Кораћ. Приредба за крај 

школске године извешће се у јуну месецу. Предложено је  на састанку Стручног већа 

млађих разреда да ученици од 1-4 разреда користе уџбенике „Клет“. Родитељи који прођу 

у пројекту „Бесплатнии уџбеници“ добиће уџбенике од Министарства. 

18. 6. 2015. Крај школске године 

Закључци: 

План и програм за школску 2014/2015. годину је реализован из свих наставних и 

ваннаставних активности. У првом разреду на крају школске године има укупно 55. 

ученика, Од тога веома успешних има 46 и успешних 8.  Ученик  Јашари  Сенад 1/1 је 

дошао у школу 05. 05. 2015. год. и он је делимично успешан са незадовољаајућим 

владањем због великог броја неоправданих изостанака. Остали ученици  имају 

примерно владање. .  Да би ученици напредовали потребно је обратити више пажње на 

читање с размевањем као и на  вежбање  текстуалних задатак.  Укупно оправданих 

изостанака у првом разреду  има 2 733, а  Јашари Сенад има 771 неоправдан  изостнак. 

Успешно су урађени завршни тестови осим Јашари Сенада  који је дошао у школу пред 

крај школске године. Одржана је завршна приредба за родитеље спремана на 

слободним активностима.  Уџбеници су враћени и налазе се у просторијама 

предвиђеним за одлагање уџбеника . За  наредну школску годину  уџбеници ће стићи 

почетком школске године. Ученици који су обухваћени пројектом „Бесплатни 

уџбеници“ –добиће уџбенике када Министарство проследи школи.  

Урађен је Извештај о стручног усавршавања  и напредовању за 2014/2015. као и План 

стручног усаврешавања и напредовања у школи за 2015/2016. годину и предат ППС-и. 

 Детаљни записници са свих седница су евидентирани у одељенским дневницима и у 

записницима са Одељенских већа 1.  разреда 
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Урађено  у  току  школске 2014/2015. години:  

1. Такмичења 

-Спортске активности већа - Штафетне игре поводом Дана школе 

На конкурсу ,, Моја идеална соба ’ у организацији ,, Форма Идеале  ’’; 

- ученица Ана Ћук 1/2 и Милица Иванковић  1/1 освојиле су 4. место и добиле 

награду и захвалницу;  

 -  На  конкурсу  карикатура   ,, Мали Пјер’’ у организацији ,, Пријатељи деце  ‘’, 

Нови Београд учешће су узели и прваци ; 

- Ученици првог разреда су учествовали у радионици ,, Мала школа акварела''. Сви 

радови учесника су изложени и сви полазници су похваљени; 

 Посебну награду добиле су ученице Милица Иванковић (1/1) и Анђела 

Радуловић(1/3). 

2. Семинари у оквиру већа: 

 Антонела Земановић Манчић-1/1  

-Семинар„Казивање уметничког текста ( поезија и проза ); Рецитација – 

стваралачки чин ;Естетика говорних облика “ , 21.2.2015.  

 Надежда Илић-1/1 

- Водич за управљање стресом и негативним емоцијама код просветних 

радника, 21.2.  2015. 

 Миломирка Ђорђић 1/2 

-Стручна трибина „Савремене образовне технологије-ИКТ у настви 26. 11. 

2014. 

-Стручна трибина- Учење кроз игру НТЦ, 11.2.2015.  

-Семинар„Казивање уметничког текста ( поезија и проза ); Рецитација – 

стваралачки чин ;Естетика говорних облика “ , 21.2.2015. 

 Милина Кораћ 1/3 

- Поремећај понашања ученика у основној школи, 20.9. 2014. године; 

- Семинар„Казивање уметничког текста ( поезија и проза ); Рецитација – 

стваралачки чин ;Естетика говорних облика “ , 21.2.2015. 

3. Приказ књиге и извештај са семинара 

 -Приказ књиге ,, Осамостаљивање детета’’реализовала Милина Кораћ; 

 -Предавање за родитеље ,, Родитељи и деца у првом разреду'' реализовале 

Надежда     Илић и Миломирка Ђорђић; 

 Извештавање са стручног скупа – трибине на тему ,, Образовне технологије – 

IKT у настави'' поднелa Миломирка Ђорђић  на Стручном већу за разредну 

наставу. 

4. Одржане су приредбе: 

- Пријем првака – приредба поводом полазак првака у школу 1. 9 2014. 

- Пријем првака у организацију,, Пријатељи деце  ‘’ ( ученици 2.разреда), 

реализована 8.10.2014.Ученици 1/1. 1.2 и 1,3 су песмом, игром и глумом учествовали 

на приредби; 

- Приредба за предшколце - песмом, игром и глумом прваци су се представили 

предшколцима.  Приликом посете вртићима , прваци су  однели пригодан поклон за 

Нову годину  предшколцима; 
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- На полугодишту свако одељење је одржало приредбу за родитеље и госте; 

-Светосавска приредба( реализована у маркету РОДА),  24.1.2015.  (1/1,1/2, и 1/3); 

- Светосавска приредба у школи 24.1.2015. године (1/1,1/2, и 1/3); 

- Приредба за крај школске године 27.1.2015. године (1/1,1/2, и 1/3); 

5. Сарадња са организацијом ,,Црвени крст.’’ 

-  4.10.2014. – Трка за срећније детињство- Учествовали ученици  I разреда; 

 - ,, Један пакетић, много љубави'' , у прављењу пакетића до 19 .12. 2014.  учествују  

ученици  I разреда 

6. Реализовано истраживање:  

- Утврђивање разлога мањег броја уписаних ученика у школу- извршено је 

анкетирање родитеља крајем октобра месеца, а фокус група се састала 6.11.2014. 

Резултати су показали да су родитељи најслабијом оценом оценили унутрашњост и 

спољашњост школе.  

 – У истраживању учествовале учитељице: Надежда Илић1/1, Миломирка Ђорђић 

1/2 и Милина Кораћ 1/3. 

7. Реализована радионица:  

- Асертивни тренинг- реализован 13.9.2014. кроз 4 целине ( Разликовање 

асертивности од неасертивности и агресивности; Развијање позитивног уверења о 

асертивности; Идентификација и промена блокирајућих уверења; Увежбавање 

вештина асертивног понашања). Процена учесника је да су радионице биле веома 

занимљиве и корисне. 

Присуствовале :  Надежда Илић1/1, Миломирка Ђорђић 1/2 и Милина Кораћ 1/3. 

8. Посете  и излети:  

- „Шетња с  диносаурусима“ , биоскопска представа, 15.10.2014. ученици 1/1, 1/2, 

1/3, 

- „Лепотица и звер“ , позоришна представа, 6.11.2014. ученици 1/1 и1/2; 

 - МINICITY'', Београђанка, 25 радионица од којих свака представља делатност са 

интересантним занимањима посетили су ученици и активно учествовали 3.12.2014.- 

посетили ученици 1/2 и 1/3; 

- 1/3 одељење је посетило 12.12.2014. вртић ,, Петлић'' и 16.12.2014. вртић ,, Бајка“; 

- 1/2 одељење је посетило 11.12.2014. вртић ,, Maja'' и 16.12.2014. вртић ,, Наша 

радост“. 

- 1/1 одељење је посетило 12.12.2014. вртић ,, Срећко'' и 15.12.2014. вртић ,, 

Изворчић“; 

- „Новогодишња заврзлама'' , позоришна представа, 25.12.2014. (1/1,1/2, и 1/3) 

- Музички тобоган - ДКЦ 11.2.2015.  године (1/1,1/2, и 1/3); 

- Позоришна представа „ Баш челик“ -Позориште „ПИНОКИО“ 26.3.2015. 

 - Посета вртићу „ Бајка“ (приредба 17.4.2015.  године  -1/1;  

- Анимирани цртани филм -„Пингвини с Мадагаскара“, 24.4.2015. (1/1,1/2, и 1/3); 

- Рекреативна настава, ГОЧ 5.5.-12.5.2015. . (1/1,1/2, и 1/3). 

 -  Излет (Звездарска шума и посета опсерваторије - путујућа учионица,  11.6.2015. 

године (1/1,1/2, и 1/3), 

- Излет -  ( Мали Дунав -Радмиловац  -путујућа учионица) ,  12. 5. 2015. године 

(1/1,1/2, и 1/3). 
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9. Презентације: 

-Показни час школице ,, Скала'' , 15.10.2014. . 1/1, 1/2, и 1/3; 

-Показни час  Аикидо клуба ,,Сингидунум '' 3.12 2014. 1/1, 1/2, 1/3; 

-Радионица ( моделовање глином)-Презентација „JUMPINGCLAY“ 30.3.2015. 

10. Родитељски састанци: 

Родитељски састанци су одражани по утврђеном плану и програму  и сарадња са 

родитељима је била на задовољавајућем нивоу  ( детаљни записници са свих 

седница су евидентирани у одељенским дневницима 1. разреда). 

11. Није реализовано : 

- Учитељи првог разреда у овој школској години нису одржали огледи час, 

 - Музичко- 1 час у 1/1; 

 - Верска настава и Г рађанско васпитање у 1/2 и 1/3 по 1 час.  

Реализација часова:  

(број планираних, одржаних и неодржаних часова таксативно по одељењима) 
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СРПСКИ ЈЕЗИК 180 180 - 180 180 - 180 180 - 

МАТЕМАТИКА 180 180 - 180 180 - 180 180 - 

СОН 72 72 - 72 72 - 72 72 - 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 36 36 - 36 36 - 36 36 - 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 36 35 1 36 36 - 36 335 - 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 108 108 - 108 108 - 108 108 - 

ВЕРСКА НАСТАВА 36 36 - 36 35 1 36 35 1 

 ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 36 36 - 36 35 1 36 35 1 

ЛЕПО ПИСАЊЕ 36 36 - 36 36 - 36 36 - 

УМЕТНИЧКА РАДИОНИЦА 36 36 - 36 36 - 36 36 - 

ЧОС 36 36 - 36 36 - 36 36 - 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

-српски језик 

-математика 

36 36 - 36 36 - 36 36 - 

УКУПНО 828 827 1 828 826 2 828 826 2 

 

 

Руководилац одељенског већа 

МиломиркаЂорђић 
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Извештај о раду одељенског већа другог разреда 

 

 

 

 

 

 

 У овом периоду јеодржано шест седница Разредног већа. 

 1.9.2014. Дневниред: 

- Иницијални тестови знања 

- Недеља школског спорта 

- Почетак школске године 

 28.10.2014. Дневни ред: 

- Успех и владањеученика на крају првог тромесечја. 

- Пријем првака у Организацију Пријатеља деце 

 24.12.2014. Дневни ред: 

- Успех и владање ученика на крају првог полугодишта 

- Разно 

(Ова седница још није одржана) 

 23.2.2015. Дневниред: 

- Тематско планирање наставних садржаја на тему „Вода“ 

- Професионална оријентација – изложба ликовних радова 

 18.3.2015. Дневниред: 

- Анализа успеха и владања ученика на крају трећег класификационног периода 

- Школско такмичење „Мислиша“ 

- Анализа рада Слободних активности 

- Припрема за пролећни вашар 

 18.6.2015. Дневниред: 

- Успех и владањеучениканакрајудругогполугодишта 

- Разно 

Сви планирани садржаји из свих наставних предмета су реализовани. 

Прилог: Табела у Дневнику рада. 

У овом периоду реализовано је и следеће: 

1. У сарадњи оба учитеља сачињени су глобални и оперативни планови. 

2. Реализација наставних садржаја и провере остварености постигнућа реализовани 

су уз свакодневну сарадњу оба учитеља. 

3. Учитељи II1 иII2проверилису иницијалним тестовима предзнање ученика из 

српског језика, математике и света око нас ради адекватног прављења 

оперативних планова за месец септембар из ових наставних 

области.Извршенајеевалуацијапостигнутихрезултата. 

4. Упериоду од 23.септембра до 30. септембра ученици другог разреда боравили су 

на планини Гоч у одмаралишту Станишинци Центра дечјих летовалишта.Ова 

рекреативна настава је требало да буде изведена крајем маја 2014.године, али су је 

учитељи одложили због великих поплава које су задесиле нажу Земљу. 

Разред Одељенски  старешина Број ученика 

2/1 Дејан Ковачевић 18 

2/2 Зорка Жугић Ћипријановић 23 
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5. Од 7. до 11. октобра 2014. реализована је недеља школског спорта. Реализација је 

спроведена са свим ученицима одељења где су екипе биле у мешовитом саставу. 

Такмичење је остварено кроз полуфинална и финална такмичења.  

6. 10.10.2014. ученици првог разреда примљени су у Организацију Пријатеља деце 

уз приредбу другогразреда у којусусеукључилиучениципрвогразреда. 

7. Поводом Дана школе ученици су се укључили својим радовима у уређњу паноа у 

холу школе као и својим учионицама. 

8. У овом периоду посетили смо биоскопске представе  „ Шетња са диносаурусима“ 

и „Зашто нисам појео свога тату“,  позоришну представу „Приче из Мерлиновoг 

замка“. Ученици  2. два су посетили Мини сити и учествовали у радионицама 

Занимања људи, у Етнографском музеју присуствовали су радионици фарбања 

јаја воском, а у музеју Афричке уметности учествовали су у ликовној радионици 

„Афрички мурали: разиграни зидови“. 

9. Спроведена јеакцијасолидарности „Једанпакетић – многољубави“ 

10. Посетили смо огледно добро Радмиловац, Астрономску опсерваторију за Звездари 

и споменик Пилотима браниоцима Београда априла 1941. 

 

Разредниучитељи: 

Дејан Ковачевић (II1) 

Зорка Жугић Ћипријановић (II2) 

 

Извештај о раду одељенског већа трећег разреда 

 

 

 

 

Урађено у току  школске 2014/15. год. 

 

Планирано и одржано девет састанка. 

 

На њима је договарано о годишњим и оперативним плановима, иницијалним тестовима, 

разматран успех и владање ученика, планиране приредбе, посете и изложбе. 

 

1. Планови за све наставне предмете. 

Припремљени иницијални тестови српског језика, математике и природе и друштва.  

2. Контролне вежбе су истог садржаја са уједначеним критеријумом вредновања. 

3. Контролне вежбе су истог садржаја са уједначеним критеријумом вредновања. 

Библиотекар упознао ученике са листом књига потребним за „Читалачку значку“. 

Анализирани резултати тестова и припремљени текстови за проверу технике читања 

и разумевања прочитаног . 

Разред Одељенски  старешина Број ученика 

3/1 Љиљана Алимпић 26 

3/2 Милена Симишић 27 



ОШ „Надежда Петровић“, Нови Београд  

„Извештај о раду школе“ за школску 2014/2015 годину 27 

4. Анализиран успех и владање ученика на крају 1. тромесечја. Планирана приредба за 

баке и деке у новембру као и договор око такмичења „Мислиша“ за које је потребно 

извршити пријаву. 

5. Анализа успеха и владања ученика на крају првог полугодишта и договор о приредби 

поводом Светог Саве. 

 У току првог полугодишта нису планирани ни реализовани огледни часови као ни 

семинари које би похађали учитељи овог Већа (планирано за 2. полугодиште). 

6. За Светог Саву ученици 3. разреда су припремили изложбу ликовних радова у холу 

школе, направљен план учешћа на Смотри стваралаштва. Планирана реализација 

школског такмичења из математике, као и Општинског.  

7. Задужења за Пролећни вашар, анализирани резултати такмичења Мислиша и 

Општинског такмичења из математике. Поднет извештај о реализацији „Дана воде“. 

направљен договор о изради тењстова знања. 

8. Изабрани уџбеници за 4. разред, Клет, родитељи ће плаћати на три рате. 

9. Анализа успеха и владања ученика на крају другог  полугодишта. Реализација 

планова, похвале и награде ученика.  

 

 Учитељица Љиљана Алимпић је присуствовала семинару  

Организација Назив семинара Бр. Акр. Облик рада сати доказ 

Друштво 

учитеља Новог 

Сада 

Водич за управљање стресом 

и негативним емоцијама код 

просветних радника 

21.2.2015. Присуство 8 Уверење 

Издавачка кућа 

„Нови Логос“ 

Презентација нових 

уџбеника  за четврти разред 

ОШ 

5.2. 2015. 

Присуство, 

учешће у 

анализи 

уџбеника 

2 Потврда 

„Нова школа“ 

Презентација нових 

уџбеника  за четврти разред 

ОШ 

април 

2015. 

Присуство, 

учешће у 

анализи 

уџбеника 

1 

Записнник 

Стручног 

већа 

 

 Учитељица Милена Симишић  

Организација Назив семинара Бр. Акр. Облик рада сати доказ 

мр Дубравка 

Томић, Ана 

Марвић, 

Бранислава 

Ђого (Друштво 

учитеља 

Београда) 

Радио драма и одељењска 

приредба у разредној 

настави 

 

21.2.  2015. Присуство 8 Уверење 

ДУБ трибина Учење кроз игру НТЦ 11. 2. 2015. присуство 1 уверење 

Издавачка кућа 

„Нови Логос“ 

Презентација нових 

уџбеника  за четврти разред 

ОШ 

05.2. 2015. 

Присуство, 

учешће у 

анализи 

уџбеника 

2 Потврда 

„Едука“ 

Презентација нових 

уџбеника  за четврти разред 

ОШ 

22.1.2015 

Присуство, 

учешће у 

анализи 

уџбеника 

1 Потврда 
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Организација Назив семинара Бр. Акр. Облик рада сати доказ 

„Клет“ 

Презентација нових 

уџбеника  за четврти разред 

ОШ 

7.2.2015. 

Присуство, 

учешће у 

анализи 

уџбеника 

2 Потврда 

„Нова школа“ 

Презентација нових 

уџбеника  за четврти разред 

ОШ 

април 

2015. 

Присуство, 

учешће у 

анализи 

уџбеника 

1 

Записнник 

Стручног 

већа 

БИГЗ 

Презентација нових 

уџбеника  за четврти разред 

ОШ 

фебруар 

2015. 

Присуство, 

учешће у 

анализи 

уџбеника 

1 

Записнник 

Стручног 

већа 

 

 * У јуну месецу Учитељица Љиљана Алимпић 3/1, је одржала угледни час из математике 

Редослед рачунских операција (час утврђивања) коме је присуствовала директорка Ивана 

Стјепановић. 

 

* * * 

 

1. Реализована од 6. октобра до 10. октобра 2014. такмичења у игри „Између две ватре“, 

победник је одељење 3/1. 

2. Изложба ученичких радова  у школском холу поводом Дана школе. 

3. Приредба за баке и деке реализована  26. новембра 2014. године. 

4. Одељење 3/2 одржало је 10. јуна 2015. године завршну приредбу за родитеље. 

5. Посетили смо 17. октобра 2014. биоскопску представу „Како дресирати свог змаја 2“ 

и  6. новембра 2014. позоришну представу „Лепотица и звер“,  25. децембра 2014. 

гледали смо представу  „Новогодишње заврзламе“. 

6. 28. јануар 2015. позоришна представа „Мач“, представа о животу Светог Саве. 

7. 11. фебруар 2015. Тобоганске играрије, музичко-забавни програм (ДКЦ). 

8. 26. март 2015. позоришна представа „Баш Челик“, Позориште „Пинокио“. 

9. 24. април 2015. биоскопска представа „Пингвини са Мадагаскара“ (ДКЦ). 

10. Одељење 3/2 је посетило „Минисити“ – креативне радионице о производним 

занимањима људи. 

Излети: 

12. мај 2015. „Мали Дунав - Радмиловац“, посета Центру за рибарство и примењену 

хидробиологију, амбијентална настава. 

11. јун 2015. посета Астрономској опсерваторији Звездара уз стручно вођење. Спортске 

активности у Звездарској шуми. 
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Спроведена је акција солидарности у организацији Црвеног крста – Један пакетић много 

љубави (слаткиши за болесне и сиромашне другаре). 

   Ученици 3/2 са учитељицом Соњом Шуњевић су 22. децембра 2014. посетили Инстиут 

за мајку и дете и тамо предали новогодишње пакетиће. Остварено у сарадњи са Миланом 

Кујунџићем. 

 „Дан вода“ је обележен од 16. до 20. марта 2015. разним активностима. Изложба у холу 

школе, Мала радионица акварела, ликовни и литерарни конкурс, тематско планирање, 

старији ученици су приказали огледе. 

16. маја 2015. је организован Пролећни вашар (реализација је померена од априла на мај 

због објективних разлога).  

3/1 је зарадило 6500 динара,а 3/2 – 6300 динара. Договорено је да се по 3000 динара 

одвоји за реквизите који су потребни млађим разредима (што је и учињено, реквизити су 

већ набављени). 3/1 је остатак новца употребило за излет (по 150 динара по ученику), а 

3/2 се почастило сладоледом и купило папир за фотокопирање. 

 

Резултати такмичења 

 

*  На математичком такмичењу „Мислиша“ у организацији „Архимедеса, одржаног 12. 

марта 2015. године, ученици 3/1 и 3/2 добили су 3 похвале и једну трећу награду, 

учествовало је 32 ученика 3. разреда. 

Похвале: Антић Душан 3/2, Димић Мила 3/2 и Комарица Божо 3/2. 

3. награда, Илић Наталија 3/1. 

* На Општинском такмичењу из математике 

2. место, Комарица Божо 3/2 ; 

3. место, Илић Наталија 3/1. 

* На Општинском такмичењу чланова ликовних секција у организацији Пријатеља 

деце Нови Београд 

 2. место,  Јуришић Уна 3/2. 

* У оквиру обележавања Дана воде 

Похвале за своје литерарне радове су добили Антић Душан 3/2, Божо Комарица 3/2 

и Теодора Станковић 3/1. Они су учествовали 19. марта на књижевној вечери 

посвећеној води, где су читали своје радове. 

Ученице 3/1: Наталија Илић, Сара Николић, Ања Петровић и Катарина Лајшић, као 

и 3/2: Уна Јуришић, Коста Живановић и Божо Комарица су учествовали у раду Мале 

школе акварела. 

Наталија Илић 3/1 и Уна Јуришић 3/2 су добиле посебне похвале за своје ликовне  

радове. Радови су изложени у холу школе. 

 

* Ученици су учествовали на манифестацији „Читалачка значка“ у организацији 

новобеоградског одељења Библиотеке града Београда – Библиотеке „Вук Караџић“ 

– ученици Новаковић Богдан 3/1 и Јуришић Уна 3/2 су добили дипломе 
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Одржано је два часа мање  Енглеског језика у   3/2. 

Одржан по један час мање Грађанског васпитања и по два часа мање Верске наставе и у 

3/1 и у 3/2. 

 

ПРЕДМЕТ III/1 III/2 укупно 

Српски језик 180 180 360 

Енглески језик 72 70 142 

Математика 180 180 360 

СОН    

Природа и друштво   72 72 144 

Ликовна култура 73 73 146 

Музичка култура   36 36 72 

Физичко васпитање 108 108 216 

Верска настава   34 34 72 

Грађанско васпитање   35 35 72 

Народна традиција   / 38 38 

Рука у тесту 36 / 36 

Допунска настава 35 36 71 

ЧОС 36 35 71 

Секција 38 34 72 

 

*  Ученици 3/1 Јашари Дејвид и Јашари Енис нису похађали наставу од 1. септембра 

2014. године до 4. маја 2015. године , због великог броја неоправданих изостанака су 

упућени на разредни испит  и  владање ће им бити незадовољавајуће. 

 

Руководилац већа 3. разреда 

Љиљана Алимпић 

 

 

Извештај о раду одељенског већа четвртог разреда 

 

 

 

Урађено у току  школске 2014/15. год. 

 

Планирано и одржано седам састанака. 

 

На њима је договарано о годишњим и оперативним плановима, иницијалним тестовима, 

разматран успех и владање ученика, планиране приредбе, посете и изложбе. 

 

 Планови за све наставне предмете. 

Урађен Иницијални тест из математике / Министарство просвете и Завод за 

вредновање квалитета образовања и васпитања/. 

Разред Одељенски  старешина Број ученика 

4/1 Оливера Мозетић 26 

4/2 Весна Драгојловић 16 
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 Контролне вежбе су истог садржаја са уједначеним критеријумом вредновања.      

Библиотекар упознао ученике са листом књига потребним за „Читалачку значку“.     

Анализирани резултати теста.  

 Анализиран успех и владање ученика на крају 1. тромесечја. као и договор око 

такмичења „Мислиша“ за које је потребно извршити пријаву. 

 Анализа успеха и владања ученика на крају првог полугодишта и договор о приредби 

поводом Светог Саве. 

 У току првог полугодишта нису планирани ни реализовани огледни часови као ни 

семинари које би похађали учитељи овог Већа (планирано за 2. полугодиште). 

 За Светог Саву ученици 4. разреда су припремили изложбу ликовних радова на 

одељенским паноима.Договорено је за школско такмичење из математике и“ 

Мислиша“. 

 Задужења за Пролећни вашар, анализирани резултати такмичења „Мислиша“ и 

Општинског такмичења из математике. Поднет извештај о реализацији „Дана воде“. 

направљен договор о изради тестова знања. 

 Ученици 4.разреда извели Наставу у природи од 25.5. до 1.6.2015. на Тари.. 

 Анализа успеха и владања ученика на крају другог  полугодишта. Реализација 

планова, похвале и награде ученика.  

 

Учитељица Оливера Мозетић је присуствовала семинару  

Организација Назив семинара Бр. Акр. Облик рада сати доказ 

Друштво учитеља  
Примена енигматског квиза у 

настави 
21.2.2015. Присуство 8 Уверење 

Издавачка кућа 

Нова школа 

Презентација нових 

уџбеника  ОШ 
 

Присуство, 

учешће у 

анализи 

уџбеника 

2 Потврда 

 

Учитељица Весна Драгојловић 

Организација Назив семинара Бр. Акр. Облик рада сати доказ 

Друштво 

учитеља  

Примена енигматског квиза у 

настави 
21.2.2015

. 
Присуство 8 Уверење 

Издавачка кућа 

„Нови Логос“ 

Презентација нових уџбеника  

ОШ 
5.2. 2015. 

Присуство, 

учешће у 

анализи 

уџбеника 

2 Потврда 

Издавачка кућа 

Кlett 

Презентација нових уџбеника  

ОШ 
7.2.2015. 

Присуство, 

учешће у 

анализи 

уџбеника 

2 Потврда 

Издавачка кућа 

Нова школа 

Презентација нових уџбеника  

ОШ 
 

Присуство, 

учешће у 
2 Потврда 



ОШ „Надежда Петровић“, Нови Београд  

„Извештај о раду школе“ за школску 2014/2015 годину 32 

Организација Назив семинара Бр. Акр. Облик рада сати доказ 

анализи 

уџбеника 

 

 

* * * 

 

1. Реализована од 6. октобра до 10. октобра 2014. такмичења у игри „Између две ватре“, 

победник је одељење 4/1. 

Изложба ученичких радова  на одељенским паноима. 

 

2. Приредба за будуће ђаке прваке и предшколце 10.6.2015. 

Одељење 4/1 одржало је 11. јуна 2015. године завршну приредбу за родитеље. 

Одељење 4/2 одржало је 12. јуна 2015. године завршну приредбу за родитеље. 

3. Посетили смо 17. октобра 2014. биоскопску представу „Како дресирати свог змаја 2“ 

и  6. новембра 2014. позоришну представу „Лепотица и звер“,  25. децембра 2014. 

гледали смо представу  „Новогодишње заврзламе“. 

 

11. фебруар 2015. Тобоганске играрије, музичко-забавни програм (ДКЦ). 

11.марта 2015. позоришна представа“ Девојка цара надмудрила“ 4/2 

26. март 2015. позоришна представа „Баш Челик“, Позориште „Пинокио“. 

24. април 2015. биоскопска представа „Пингвини са Мадагаскара“ (ДКЦ). 

 

4. Одељење 4/2 је посетило „Минисити“ – креативне радионице о производним 

занимањима људи. 

5. Спроведена је акција солидарности у организацији Црвеног крста – Један пакетић 

много љубави (слаткиши за болесне и сиромашне другаре),трка За срећније 

детињство и Општинско такмичење ЦК „ Колико знамо о ЦК“. Учествовала екипа 

састављена од ученика IV1  и   IV2, 9.маја 2015. 

6.  „Дан вода“ је обележен од 16. до 20. марта 2015. разним активностима. Изложба у 

холу школе, Мала радионица акварела, ликовни и литерарни конкурс, тематско 

планирање, старији ученици су приказали огледе. 

7. 16. маја 2015. је организован Пролећни вашар (реализација је померена од априла на 

мај због објективних разлога).  

4/1 је зарадило 4600 динара,а 4/2 – 4300 динара. Договорено је да се по 2000 динара 

одвоји за реквизите који су потребни млађим разредима (што је и учињено, 

реквизити су већ набављени). 4/2 се почастило сладоледом  и хамбургером у Мек-у. 

8. Резултати такмичења 

 На школском такмичењу из математике учествовао је 21 ученик.. 

 На општинско такмичење пласирало се 4 ученика 4/1 и 3 ученика 4/2.Ученица 

Ања Вурдеља освојила је 3.место. 

 На тамичењу Мислиша у организацији Математичког друштва“ Архимедес“ 

учествовало је 26 ученика. Ученица Сара Петровић је добила похвалу. 
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 Ученици су учествовали на манифестацији „Читалачка значка“ у организацији 

новобеоградског одељења Библиотеке града Београда – Библиотеке „Вук 

Караџић“ –  

IV/1 Карасовић Нина награда 

 Хорват Марија похвала 

 Николић Немања похвала 

 Петровић Сара похвала  

IV/2 Бошњаковић Тијана похвала 

Петровић Ана награда 

Плећевић Ана похвала 

9. Одржано је три часа мање  Енглеског језика у   4/1 и један у 4/2. 

 

 

    Одржано је по два часа мање Верске наставе и Грађанског васпитања. 

 

 

ПРЕДМЕТ III/1 III/2 укупно 

Српски језик 180 180 360 

Енглески језик 69 71 140 

Математика 180 180 360 

СОН    

Природа и друштво   72 72 144 

Ликовна култура 72 72 144 

Музичка култура   36 36 72 

Физичко васпитање 108 108 216 

Верска настава   34 34 68 

Грађанско васпитање   34 34 68 

Народна традиција   / 36 36 

Чувари природе 36 / 36 

Допунска настава 36 32 68 

Додатна настава 36 27 63 

ЧОС 36 36 72 

Секција  26 26 

 

 

* Ученице 4/2 Јашари Назмија и Рашитовски Ира нису похађали наставу од 1. септембра 

2014. године до 4. маја 2015. године (Јашари), због великог броја неоправданих 

изостанака су упућене на разредни испит и владање им је  незадовољавајуће . 

 

У току школске године наставници предметне наставе одржали су  сл.часове 

 

2.10.2014. Природа и друштво-Воде-језера и бање о.ут Данка Бијић 

3.11.2014. Ликовна култура Израда маски о Тијана Јуришић 

4.11.2014. Математика Површина правоугаоника о Драгица Ћук 

5.11.2014. Физичко васпитање Атлетика-високи и ниски старт Дарко Шапић 

6.11.2014. Природа и друштво-Разноврсност биљног и животињског света ут Драгољуб 

Цветковић 
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17.11.2014. Српски језик Плави зец о Јелена Петковић 

26.11.2015. Српски језик Позно јесење јутро о Јасмина Мићић 

23.12.2014. Музичка култура Блистај,блистај звездо мала о Тања Полети 

29.12.2014. Математика Мрежа за модел коцке о Драган Ђурђевић 

19.3.2015. Природа и друштво Разноврсност живих бића о Виолета Митић 

1.4.2015. Страни језици (презентација немачког,руског,француског и италијанског) 

Душица Цветковић,Љиљана Вјештица,Недељка Плавшић 

16.4.2015. Природа и друштво Први светски рат о Илијана Опачић 

19.5.2015. Природа и друштво Материјали и њихова својства о Драгољуб Цветковић 

25.5.2015. Математика Разломци о Биљана Чегар 

27.5.2015. Ликовна култура Уметници стварају живот о,ут Тијана Јуришић 

11.6.2015. Природа и друштво Електрична својства материјала о Радмила Обрадовић 

  

Одржано  је предавање за ученике“ Дрога је нула,а живот је један“ у организацији  

МУП-а. 

 

Руководилац: 

Весна Драгојловић 

 

 

Извештај о раду одељенског већа петог разреда 

 

1. Број ученика по оделењу, разредне старешине: 

Разред Одељенски старешина Број дечака 
Број 

девојчица 

Укупан број 

ђака 

5/1 Илијана Опачић  16 9 25 

5/2 Имрена Ђорђев 14 10 24 

5/3 Љиљана Милошевић 15 12 27 

 

2. Број одржаних седница до краја године је четири : Прва седница 30.10.2014, 

присутни сви чланови већа, ивршена је анализа  успеха и владања ученика и 

анализа одржаних наставних и ваннаставних активности. Друга седница је одржана 

26.12.2014, трећа 19.3.2015. и четврта седница је одржана 18.6.2015. године. 

3. Број неодржаних часова по оделењима на крају првог полугођа: 

Предмет 5/1 5/2 5/3 

Српски језик 5 6 5 

Енглески језик 2 2 3 

Ликовна култура / / / 

Музичка култура 2 2 1 

Историја +2 / +1 

Географија / 1 / 

Математика +1 +3 +2 

Биологија +1 +1 4 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

/ +1 / 

Физичко васпитање / +1 1 
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Предмет 5/1 5/2 5/3 

Верска настава 1 +1 +1 

Грађанско васпитање 1 1 1 

Италијански језик 1 / +2 

Изабрани спорт / +1 / 

Немачки језик 2 2 2 

Информатика и 

рачунари 
3 / 6 

 

4. Број неодржаних часова по оделењима на крају другог полугођа: 

Предмет 5/1 5/2 5/3 

Српски језик 3 1 +1 

Енглески језик 4 3 3 

Ликовна култура 1 1 / 

Музичка култура 3 3 6 

Историја +2 / / 

Географија 1 1 1 

Математика 1 / +1 

Биологија +1 1 +2 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

+2 

+1 / 

Физичко васпитање 1 +1 / 

Верска настава 2 +1 1 

Грађанско васпитање / / / 

Италијански језик +1 +1 1 

Изабрани спорт 1 1 1 

Немачки језик /  / 

Информатика и 

рачунари 
/ 

+1 / 

 

5. У другом полугођу је  реализована екскурзија дана 22.5.2015.г. на релацији 

Београд-Баљево-Бранковина-Дивчибаре-Врујци-Београд. 

6. На екскурзију је пошло 63 ученика и разредне старешине.Једнодневна екскузија је 

испунила све постављене циљеве. 

 

Руководилац већа 

Илијана Опачић 

 

 

Извештај о раду одељенског већа шестог разреда 

1. Број ученика по оделењу, разредне старешине: 

Разред Одељенски старешина Број дечака Број девојчица 
Укупан број 

ђака 

6/1 Тања Полети  11 12 23 
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6/2 Драгана Николашев 11 12 23 

6/3 Љиљана Абусамра 9 10 19 

 

2. Број одржаних седница до краја године је четири : Прва седница 30.10.2014, 

присутни сви чланови већа, ивршена је анализа  успеха и владања ученика и анализа 

одржаних наставних и ваннаставних активности. Друга седница је одржана 

26.12.2014, трећа 18.3.2015. и четврта седница је одржана 18.6.2015. године. 

3. Број неодржаних часова по оделењима на крају првог полугођа: 

Предмет 6/1 6/2 6/3 

Српски језик 8 4 3 

Енглески језик 3 1 / 

Ликовна култура / / / 

Музичка култура / / 1 

Историја / / / 

Географија / / +1 

Математика 3 3 3 

Биологија / 1 3 

ТИО 2 / / 

физика / / 1 

Физичко васпитање 2 1 / 

Верска настава 2 2 2 

Грађанско васпитање 2 3 2 

Руски језик 1 5 1 

Изабрани спорт 1 / 1 

Немачки језик 5 5 6 

Информатика и рачунари 2 2 1 

Цртање, сликање... / / / 

Чувари природе 1 / 1 

4. Број неодржаних часова по оделењима на крају другог полугођа: 

Предмет 6/1 6/2 6/3 

Српски језик 3 3 3 

Енглески језик 3 1 2 

Ликовна култура +1 / 1 

Музичка култура 2 3 3 

Историја 1 / 2 

Географија 1 / / 

Математика +2 / +2 

Биологија / 2 / 

ТИО / / / 

физика / / / 

Физичко васпитање / / / 

Верска настава 1 3 2 

Грађанско васпитање 1 / 2 

Руски језик 2 2 3 

Изабрани спорт 1 / / 
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Предмет 6/1 6/2 6/3 

Немачки језик +1 2 +3 

Информатика и рачунари 1 1 2 

Цртање,сликање.. 1 1 1 

Чувари природе 1 2 1 

 

5. У другом полугођу је  реализована екскурзија дана 22.5.2015.г. на релацији Београд-

Копорин-Манасија-Лисине-Ресавска пећина-Београд. 

6. На екскурзију је ишао 61 ученик и разредне старешине.Једнодневна екскузија је 

испунила све постављене циљеве. 

 

Руководилац већа 

Драгана Николашев 

 

 

Извештај о раду одељенског већа седмог разреда 

1. Број ученика по оделењу, разредне старешине: 

Разред Одељенски старешина Број дечака 
Број 

девојчица 

Укупан број 

ђака 

7/1 Дарко Шапић 13 12 25 

7/2 Радмила Обрадовић 8 17 25 

7/3 Александра Стефановић 12 12 24 

 

2. Број одржаних седница до краја године је четири : Прва седница 30.10.2014, 

присутни сви чланови већа, ивршена је анализа  успеха и владања ученика и анализа 

одржаних наставних и ваннаставних активности. Друга седница је одржана 

26.12.2014, трећа 19.3.2015. и четврта седница је одржана 18.6.2015. године. 

3. Укупан број слабих оцена на крају првог полугођа је 

Предмет 7/1 7/2 7/3 

Српски језик 1   

историја 1   

 

На крају првог полугођа има један неоцењен  ученик. 

3. Број неодржаних часова по оделењима на крају првог полугођа: 

Предмет 7/1 7/2 7/3 

Српски језик 1 1 1 

Енглески језик 1 1 1 

Ликовна култура / / / 

Музичка култура / 1 1 

Историја 3 3 3 

Географија / 1 / 
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Предмет 7/1 7/2 7/3 

Физика 1 / 1 

Математика 2 2 3 

Биологија 3 1 3 

Хемија / / +1 

ТИО / 1 / 

Физичко васпитање 1 1 +1 

Верска настава 2 / / 

Грађанско васпитање 2 1 1 

Италијански језик +1 / 1 

Изабрани спорт / / / 

Немачки језик / 4 4 

Информатика и рачунари / 3 / 

Домаћинство 3 / 5 

Француски језик / 1  

 

4. Број неодржаних часова по оделењима на крају другог полугођа: 

Предмет 7/1 7/2 7/3 

Српски језик +1 +1 +1 

Енглески језик 2 1 2 

Ликовна култура / / / 

Музичка култура 3 2 2 

Историја 3 +1 3 

Географија 1 1 1 

Физика 2 2 +1 

Математика +2 +2 +4 

Биологија 1 2 +3 

Хемија 2 2 / 

ТИО +2 +3 2 

Физичко васпитање 1 1 2 

Верска настава 1 2 2 

Грађанско вас. +2 1 1 

Италијански језик 3 / / 

Изабрани спорт / 1 / 

Немачки језик / / / 

Информатика и рачунари / 1 / 

Домаћинство 1 / +3 

Француски језика / 1 / 

 

5. Огледни часови су држани: 

-14.11.2014.  Техничко и информатичко образовање: Цртање коришћењем 

рачунара 7/2 Видосава Петровић 

-29.9.2014.  Физика 7/1, 7/2, 7/3 : Одређивање убрзања, Александра Стефановић 

-30.9.2014.  Математика 7/1, 7/2 : Питагорина теорема, Драган Ђурђевић 
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-1.10.2014.  Француски језик 7/2: On voyage, Душица Цветковић 

-2.12.2014.  Биологија 7/2: Нервни систем, Виолета Митић 

-19.12.2014.  Техничко и информатичко образовање: Спајање металних делова, 7/2 

Радмила Обрадовић 

-4.11.2014.  Техничко и информатичко образовање: Управљање моделима помоћу 

рачунара, 7/1, 7/2, Радмила Обрадовић 

-4.11.2014.  Техничко и информатичко образовање: Израда презентације 7/3, 

Видосава Петровић 

-17.11.2014. Географија: Источна Азија и Тибет, 7/3, Данка Бијић 

-18.5.2015.  Италијански језик: Parliano un po, 7/2 Душица Цветковић 

-1.6.2015.  Италијански језик: I palio di Siena, 7/2  Душица Цветковић 

6. Евиденција о семинарима је у досиејима запослених. 

7. У оквиру Ученичког парламента је одржано укупно 10 састанака, о чему је 

евиденција вођена у свесци која је заведена. 

8. У другом полугођу је изведен полудневни излет у Виминацијум 31. Маја, ученици 

7-их разреда у организацији агенције Еверест, укупно је 48 ученика седмих разреда 

ишло. 

 

Руководилац                                                                                                         

Александра Стефановић 

 

 

Извештај о раду одељенског већа осмог разреда 

1. Број ученика по оделењу, разредне старешине: 

Разред 
Одељенски 

старешина 
Број дечака 

Број 

девојчица 

Укупан број 

ђака 

8/1 Данка Бијић  11 10 21 

8/2 Драгица Ћук 12 15 27 

8/3 Драган Ђурђевић 13 11 24 

2. Број одржаних седница до краја године је четири : Прва седница 30.10.2014, 

присутни сви чланови већа, ивршена је анализа  успеха и владања ученика и анализа 

одржаних наставних и ваннаставних активности. Друга седница је одржана 

26.12.2014, трећа 19.3.2015. и четврта седница је одржана 29.5.2015. године. Пета 

седница одржана је 8.6.2015. Шеста је одржана 21.8.2015. 

3. Број неодржаних часова по оделењима на крају првог полугођа: 

Предмет 8/1 8/2 8/3 

Српски језик 4 1 6 

Енглески језик 3 2 / 

Ликовна култура / / / 

Музичка култура +1 / 1 

Историја / / / 

Географија 2 +1 1 
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Предмет 8/1 8/2 8/3 

Математика 1 / +1 

Биологија / +1 3 

ТИО / / +1 

физика 1 1 1 

Физичко васпитање +1 1 1 

хемија 1 1 / 

Верска настава 1 2 1 

Грађанско васпитање 1 1 1 

Италијански језик 2 2 2 

Изабрани спорт 1 / / 

Немачки језик 5 5 7 

Информатика и рачунари 5 1 5 

домаћинство 1 / 2 

Француски језик  1 1 

4. Број неодржаних часова по оделењима на крају другог полугођа: 

Предмет 8/1 8/2 8/3 

Српски језик 1 / 2 

Енглески језик 2 / 2 

Ликовна култура 1 / / 

Музичка култура 3 4 2 

Историја 2 2 2 

Географија +1 +2 / 

Математика / / 1 

Биологија 1 / +3 

ТИО +2 2 / 

физика / / / 

Физичко васпитање 2 1 +1 

хемија 1 1 2 

Верска настава 1 +1 1 

Грађанско васпитање 1 / 1 

Италијански језик 1 1 1 

Изабрани спорт +1 / / 

Немачки језик 2 1 +4 

Информатика и рачунари +1 1 / 

Домаћинство / 1 / 

Француски језик  1 1 

 

5. У другом полугођу је реализована екскурзија дана од 12. до 13.9.2014.г. на релацији 

Београд-Мокра гора-Дрвенград-Тара-Бајина башта-Београд. На екскурзију је пошло 

62 ученика и разредне старешине. Дводневна екскузија је испунила све постављене 

циљеве. 

 

Руководилац већа 

Данка Бијић 
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5. СТРУЧНА ВЕЋА 

Стручно веће разредне наставе 

 

Стручно веће разредне наставе  чини 13 учитеља и 1 васпитач одељења Мале школе. 

Укупно је одржано 9 састанака и остварени су сви планирани садржаји. 

Рад Стручног већа одвијао се кроз следеће активности: 

Реализовано је: 

а)   -    приказ књиге „Осамостаљивање детета “ – Милина Кораћ 

- приказ књиге ,, Како помоћи дјетету с тешкоћама у читању и писању“ – Љиљана 

Алимпић 

- приказ књиге „Рад у паровима“ – Весна Драгојловић 

- предавање за родитеље  ,, Родитељи и деца у 1. разреду“ – Миломирка Ђорђић, 

Надежда Илић 

- предавање за родитеље  ,, Мотивација за рад “ – Оливера Мозетић, Весна 

Драгојловић 

- предавање за родитеље 4. разреда ,, Социјализација  “ – Оливера Мозетић, Весна 

Драгојловић 

  

б) – Одржана су три угледна часа и једна угледна активност: 

         

1. 4.5.2015. Физичко васпитање – Елементарне игре, 2/2, Зорка Жугић Ћипријановић; 

2. 8.6.2015. Од играчке до рачунара – Мини пројекат ,,Ученички гласник'', 2/1, Дејан 

Ковачевић; 

3. 12.6.2015. Математика – Редослед обављања рачунских операција, 3/1, Љиљана 

Алимпић; 

4. (Угледна активност) 19.9.2014. Предшколска група – Лексичке вежбе – речи истог и 

супротног значења, Тања Спајић.  

 

в) Предметни наставници одржали су угледне часове у одељењима четвртих 

разреда: 

 

3.11.2014. – Ликовна култура - Израда маски - 4/2,Т.Јуришић; 

5.11.2014. – Ликовна култура - Израда маски -  4/1,Т.Јуришић; 

30.9.2014 – Пр. и др. – Воде, природно богатство Србије – 4/1– Д. Бијић 

2.10.2014. – Пр. и др. – Воде, језера и бање – 4/2 – Д. Бијић 

4.11.2014. – Математика ––Површина правоугаоника -  4/2 и 4/1 –Д.Ћук 

5.11.2014. – Физичко васпитање  –Атлетика, високи и ниски старт - 4/1и 4/2- Д. 

Шапић 

6.11.2014. – Пр. и др.– Разноврсност биљног и животињског света – 4/2 – Д. 

Цветковић 

6.11.2014. – Пр. и др. – Човек део природе – 4/1 - Д. Цветковић 

17.11.2014.– Српски језик- ,,Плави зец'' – 4/1 и 4/2 – Ј.Петковић 

26.11.2014.– Српски језик - ,,Позно јесење јутро'' – 4/1 и 4/2 - Ј.Мићић 

11.12.2014.– Увод у информатику и програмирање. – 4/1 и  4/2 – В.Петровић 

23.12.2014.– Музичка култура - ,,Блистај, блистај звездо мала'' – 4/2 – Т.Полети 

29.1.2015. – Математика – Мрежа за модел коцке – 4/2 – Д.Ђурђевић 

5.3.2015. – Пр. и др. – Разноврсност живих бића – 4/1 – В.Мићић 

19.3.2015. – Пр.  и др.- Разноврсност живих бића – 4/2 – В.Мићић 

16. 4.2015. – Пр. и др – Први светски рат – 4/2 - И.Опачић 
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21.4.2015. – Пр. и др – Први светски рат -  4/1 – И.Опачић 

19.5.2015. – Пр. и др. – Материјали и њихова својства – 4/1 и 4/2 - Д. Цветковић 

 27.5.2015. – Ликовна култура – Уметници стварају живот  - 4/2 - Т.Јуришић 

 11.6.2015. – Пр.и др. – Електрична својства материјала 4/2 – Р.Обрадовић 

23.3.2015. – ЧОС – Социометрија – психолог, 4/1 -  Н.Јовановић 

1.4.2015. – Презентација страних језика  – 4/1 и 4/2 – Цветковић, Вјештица, 

Плавшић 

 

г) Одржане су приредбе – Пријем првака у организацију ,,Пријатеље деце'', (8.10.2014.) 

2/1и2/2, Приредба за баке и деке (26.11.2014.) 3/1и 3/2, Осмомартовска приредба ( 

9.3.2015.  ) 4/1, Приредба за будуће прваке (10.6.2015.) 4/1 и 4/2, Завршне приредбе 4/1 

(11.6.2015.), 4/2 (12.6.2015.), 3/2 (10.6.2015.), 2/1 ,, Љубав, '' представа ученика за крај 

године (12.6.2015.), 1/1 (10.6.2015.), 1/2 ( 12.6.2015.), 1/3 (12.6.2015.) и  завршна приредба 

предшколаца ( 12.6.2015. ).  

 

ђ) Учествовали смо у програмима: Дан школе, Недеља спорта, Дани науке, Дан Светог 

Саве, Смотра стваралаштва, Пролећни вашар. 

 

е) Излагани су  дечији ликовни радови кроз изложбе: Надежди у част, Професионална 

оријентација – Занимања људи, Светосавска изложба, Тематско планирање ,,Вода'', 

,,Мала школа акварела''. 

  

ж) Актив се бавио текућом проблематиком: промена смена неких одељења;     

уклапање распореда часова у распоред предметних наставника; набавка наставних 

листића као помоћне литературе из области српског језика, математике и изборних 

предмета; позивнице, честитке и разноврсне радионице за презентацију школе; избор 

часописа, лектире као необавезне литературе; учешће у акцијама солидарности свих 

облика; презентацијом школе у оближњим вртићима; дестинацијом излета, посета и 

рекреативне наставе. 

 

з)  У сарадњи са организацијом ,,Црвени крст'' 9.5.2015. ученици 4/1 и 4/2 учествовали 

су на Општинском такмичењу ,,Шта знам о ЦК''. 

 

и) 13.9.2014. психолог Н.Јовановић одржала је радионицу о асертивном 

тренингу.Процена учесника је да су радионице биле веома занимљиве и корисне. 

У сарадњи са психологом извршено је акционо истраживање (Утврђивање разлога мањег 

броја уписаних ученика у школу школске 2014/15).   

 

ј) Провера остварености стандарда – ТЕСТ – Оба  одељења 4. разреда радила су тест 

из математике Завода за унапређивање знања 5.6.2015.  

Просек одељења 4/2 је 70,2%. Основни ниво 82%, средњи ниво 71% и напредни ниво 

50%.  

Просек одељења 4/1 је 74.86%. Основни ниво 82%, средњи ниво 71% и напредни ниво 

50%. 

 

Трећи разред је извршио проверу знања из српског језика и математике. Остварени 

стандарди из  оба предмета. У 4. разреду обратити више пажње на мерне јединице. 

  

Други разред је радио проверу знања из српског језика (23.12.2014.),  математике 

(24.12.2014.) и СОН ( 29.12.2014.). Постигнути резултати: 
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                                2/1                                      2/2 

Српски језик         4.21%                                 4,68 

Математика           3,87                                    4,59 

СОН                       3,67                                    3,91 

 

Први разред је  извршио годишњу проверу знања из српског језика и математике. 

Остварени су стандарди из оба предмета. У другом разреду више  пажње обратити на 

разумевање прочитаног.   

 

 

к) Мере унапређења васпитно-образовног рада  

 

На основу провера знања које су вршене током школске године закључено је да треба 

више пажње обратити на читање са разумевањем. У наредној школској години сви 

учитељи ће узети учешће у истраживању ,,Рад на побољшању разумевања прочитаног''.  

 

л) Остварене посете: 

 

а)15.10.2014. Фестић ,, Шетња са диносаурусима'' – Кроз занимљив филм ученици су се 

упознали са праисторијом и изумрлим животињама. 

б) 27.11.2014. MINISITY – Ученици су учествовали у 25 радионица од којих свака 

представља делатност са интересантним занимањима. 

в) 11.12.2014. вртић ,, Бајка''' 

    12.12.2014. вртић ,, Петлић'' и ,, Срећко'' 

    15.12.2014. вртић ,, Изворчић'' 

    16.12.2014. вртић ,, Наша радост'' и ,, Бајка'' 

Предшколцима је изведен пригодан програм и подељени новогодишњи поклони које су 

припремили, од папира, ученици од 1. до 4. разреда. 

г) 25.12.2014. ДКЦ ,, Новогодишња заврзлама'' – Гледање представе, мађионочарских 

трикова и играње уз плесну групу.  

д)24.1.2015. ,,Рода- Меркатор'', Бежанијска коса – У сарадњи са маркетом изведена је 

Светосавска приредба.  

ђ) 11.2.2015.  ДКЦ ,, Музички тобоган'' – Неговање културе, љубави према музици и 

музичким играма. 

е) 26.3.2015. ДКЦ ,, Баш Челик'' – Понављање знања о бајкама, упознавање са сценским 

ефектима и позориштем. 

ж) 24.4.2015. ,, Пингвини са Мадагаскара'' – Биоскопска представа  у три де пројекцији.  

 

љ) Излети:  

 

12.5.2015. ,,Мали Дунав''- Радмиловац – Упознавање са воденим екосистемима и 

животом у њима и око њих.  

11.6.2015. Путујућа учионица-Астрономска опсерваторија, Библиотека Астрономске 

опсерваторије, Звездарска шума – Ученици су посетили једину научну институцију у 

Србији која се професионално бави истраживањима у области астрономије, видели су 

телескоп са кога се посматрају звезде и библиотеку Астрономске опсерваторије у којој 

се чувају стручне књиге.  

        м) Рекреативна настава 

 

         23.9.2014. до 30.9.2014. ЦДЛ ,, Станишинци'' на Гочу ( Други разред,       
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         реализација програма од прошле школске године због поплава). 

         5.5.2015. до 12.5.2015. ЦДЛ  ,, Станишинци'' на Гочу ( Први разред )  

         25.52015. до 1.6.2015. ЦДЛ ,, Митровац'' на Тари ( Четврти разред) 

 

Припремна настава  

             

           Планирана је припремна настава за Јашари Дејвида и Јашари Ениса, ученике 3/1         

и Јашари Назмија ученика 4/2.   

 

Семинари  

 

Љиљана Алимпић 

Водич за управљање стресом и негативним емоцијама код просветних радника – 

21.2.2015.   8 сати  

Дежурство на пријемном испиту за упис у први разред средње школе у трајању од 3 дана 

у ОШ,, Љуба Ненадовић“ – Чукарица 

Надежда Илић 

Водич за управљање стресом и негативним емоцијама код просветних радника – 

21.2.2015.   8 сати 

Милена Симишић  

Радио драма и одељењска приредба у разредној настави - 21.2.2015.   8 сати 

Поремећаји понашања ученика у основној школи – 20.9.2014.  1 сат 

Учење кроз игру НТЦ 11.2.2015. 1 сат 

Супервизор – ОШ ,, Франце Прешерн'' 

Зорка Жугић 

Радио драма и одељењска приредба у разредној настави - 21.2.2015.   8 сати 

Милина Кораћ 

Казивање уметничког текста (поезија и проза);Рецитација-стваралачки чин;Естетика 

говорних облика 21.2.2015.   8 сати 

Поремећаји понашања ученика у основној школи – 20.9.2014.  1 сат 

Оливера Мозетић 

Примена енигматског квиза у настави  21.2.2015.   8 сати 

Весна Драгојловић 

Примена енигматског квиза у настави  21.2.2015.   8 сати 

Супервизор – ОШ ,, Књегиња Милица'' 

Милојка Тадић 

Радио драма и одељењска приредба у разредној настави - 21.2.2015.   8 сати 

Дежурство на пријемном испиту за упис у први разред средње школе у трајању од 3 дана 

у ОШ,,Аца Милосављевић“ – Рушањ. 

Миломирка Ђорђић 

Казивање уметничког текста (поезија и проза);Рецитација-стваралачки чин;Естетика 

говорних облика 21.2.2015.   8 сати 

,,Савремене образовне технологије – ИКТ у настави 26.11.2014.  1 сат 

Учење кроз игру НТЦ 11.2.2015.   1 сат 

 

 

Антонела Земановић Манчић 

Казивање уметничког текста (поезија и проза);Рецитација-стваралачки чин;Естетика 

говорних облика 21.2.2015.   8 сати 

Дејан Ковачевић 
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,,Савремене образовне технологије – ИКТ у настави 26.11.2014.  1 сат 

Учење кроз игру помоћу интерактивних електронских вежби 21.2.2015.   8 сати 

Едита Фабри 

Учење кроз игру помоћу интерактивних електронских вежби 21.2.2015.   8 сати 

Планирање наставе у складу са стандардима ОЕБС-а  6.12.2014. 1 сат 

Напредно учење у складу са стандардима ОЕБС-а  од 28.2.2015. до 7.3.2015.  24 сата 

Милина Катић 

Школа игара – увод у спорт 21.2.2015.   8 сати 

Учење кроз игру НТЦ 11.2.2015.   1 сат 

Тања Спајић 

Да у вртићу учи свако радосно и лако 25.и26.10.2014.   16 сати 

Реализација редовне наставе (број планираних, одржаних и неодржаних часова 

таксативно по одељењима 

Р
аз

р
ед

 и
 

о
д

ељ
ењ

е 

Прво полугодиште Друго полугодиште 

Средња 

оцена Планира

но 
одржано неодржано 

Планиран

о 
одржано неодржано 

11 372 372 - 420 419 1 - 

12 374 374 - 418 416 2 - 

13 374 374 - 418 416 2 - 

21 391 389 2 437 436 1 4,77 

22 384 391 - 447 434 3 4,94 

31 374 373 1 435 434 1 4,71 

32 371 370 1 437 436 1 4,87 

41 389 389 - 439 432 7 4,70 

42 391 389 2 437 432 5 4,69 

Реализација додатне и допунске наставе и број планираних, одржаних и неодржаних 

часова: 

Р
аз

р
ед

 и
 

о
д

ељ
ењ

е
 Прво полугодиште Друго полугодиште 

Планирано одржано неодржано Планирано одржано неодржано 

11 16 16 - 20 18 2 

12 17 17 - 19 19 - 

13 17 17 - 19 19 - 

21 17 17 - 19 19 - 

22 17 17 - 19 19 - 

31 18+17 18+17 - 17+21 17+21 - 

32 17 17 - 19 19 - 

41 17+17 17+17 - 19+19 19+19 - 

42 13+12 13+12 - 19+6 19+15 - 

 

 

Такмичења 
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- Школско: математика  30. 1 . 2015. Учествовало  11ученика 4/1 и пласирало се 5, а 

из 4/2 учествовало 10 ученика и пласирала се 3 ученика на Општинско такмичење. 

-  На Општинско такмичење, 27.2. 2015. је отишло  8 ученика 4. разреда и 13 

ученика 3. разреда ( 4 ученика из 3/1 и 9 ученика из 3/2). 

- На Градско такмичење отишла је једна  ученица 4. разреда. 

-  „Мислиша“: 12.3.2014. – Учествовао 101 ученик  другог, трећег, четвртог, петог и 

шестог разреда. 

- Општинско такмичење рецитатора  1 ученица 1.разреда 

- Општинско такмичење у соло певању 1 ученица 2. разреда 

- Читалачка значка: У 2. разреду  награђена су 2 ученика,  а у 4.разреду 1 ученик.  

 

I место – Општинско такмичење 

 

1. Плазинић Јаков 4/1 ,, Ускршње ликовне чаролије'' 

 

II место – Општинско такмичење 

 

                             1. Божо Комарица 3/2  математика 

                             2. Јовичић Јана 2/2 соло певање 

         3. Плазинић Јаков 4/1 ликовни конкурс 

         4. Ковачевић Олга 2/2 ликовни конкурс       

 

III место – Општинско такмичење 

 

      1. Илић Наталија 3/1 математика 

      2. Вурдеља Ана 4/1 математика 

 

Похвале са Општинског такмичења из математике: 

 

1. Димић Мила 3/2 

2. Петровић Сара 4/1 

 

,, Мислиша“  

 

1. Мина Анђелић  2/1  3. место  

2. Наталија Илић  3/1   3. место 

 

,, Мислиша“ – похвале  

 

1. Душан Антић  3/2 

2. Мила Димић  3/2 

3. Сара Петровић  4/1 

4. Василије Бујешевић 2/2 

 

Читалачка значка – награђени  

 

1. Мина Анђелић 2/1 

2. Симона Попадић 2/2 

3. Ана Петровић 4/2 
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Руководилац Стручног већа 

 Милина Кораћ 

 

 

 

Стручно веће српског језика 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК НА КРАЈУ 

ШКОЛСКЕ 2014/2015 ГОДИНЕ 

 

Стручно веће за српски језик одржало је укупно 10 седница. На завршној седници 

стручног већа констатовано је да су предвиђени садржаји за 2014/2015. годину у 

највећој мери успешно реализовани. 

Допринос унапређењу васпитно-образовног рада огледа се у коорелацији са другим 

предметима што се могло уочити на часовима редовне наставе, угледним часовима, 

школским приредбама и осталим активностима које су спровођене током целе школске 

године у школи ,али и ван ње. 

Припремна настава из српског језика за ученике осмог разреда одржавана је редовно од 

септембра до пријемног испита. 

 

Одржани су следећи семинари : 

1. Анализа примене у настави уџбеника за основну школу за српски језик (Креативни 

центар) - 2 сата . Семинар су слушале наставнице Имрена Ђорђев и Јелена Петковић. 

 

2. Мотивацијом до бољих резултата (Дата статус) - 2 сата .Семинар су слушале 

наставнице Јасмина Мићић , Јелена Петковић и Имрена Ђорђев. 

 

3. Примена тестова знања у основној и средњој школи (ЗУОВ) – 16 сати . Семинар је 

слушала наставница Јелена Петковић . 

 

Одржани су сви огледни часови који су планирани.  

 У нижим разредима огледне часове одржале су наставнице Јасмина Мићић (Позно 

јесење јутро, Исидора Секулић) и Јелена Петковић ( Плави зец, Душко Радовић) 

 У петом разреду огледни час са темом Капетан Џон Пиплфокс Душка Радовића 

одржала је наставница Имрена Ђорђев.  

 У шестом разреду огледни час са темом  Дечак и Месец одржала је наставница 

Имрена Ђорђев. Часу су присуствовали директор школе Ивана Стјепановић 

и  чланови ПП службе. 

Посете ван школе 

 Ученици шестог разреда гледали  су представу Алтернативног позоришта Четврте 

београдске гимназије под насловом  Једна секунда и тридесет девет стотинки . 

Водиле су их наставнице Тања Полети и Имрена Ђорђев. Представа је одржана у 

Дечјем културном центру.  
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 Ученици осмог разреда гледали су следеће представе : ''Госпођа министарка'' , ''Сан 

летње ноћи'' и ''Иза кулиса''. Водиле су их наставнице Јасмина Мићић и Јасмина 

Петковић.  

Учествовали смо на литерарном конкурсу Мој крај приче .  

 

Освојене награде: 

1. Члан рецитаторске секције, Ива Чоловић , на Општинском такмичењу заузела 

је  друго место. 

2. Драмска секција заузела је прво место на Општинском такмичењу и прво место на 

Градском такмичењу. 

3. На Општинском такмичењу из српског језика Петра Радосављевић  освојила је 

друго место , Софија Стојановић освојила је ,такође, друго место. На Градском 

такмичењу из српског језика Софија Стојановић освојила је треће место. 

 

Сви планирани пројекти су успешно реализовани . 

 

Број неодржаних часова : 1. Јасмина Мићић -5 ( 8/1) , -6 (6/3) , -7 (6/2) , -8 (8/3) 

                                          2. Имрена Ђорђев -7 (5/1) , -4 (5/2) , -3 (5/3) , -6 (6/1) 

                                          3. Јелена Петковић -1 (8/2) , 0 (7/3) , 0 (7/2)  , -2 (7/1) 

 

 

Руководилац Актива : 

Имрена Ђорђев 

 

 

 

 

 

Стручно веће страних језика 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА СТРАНИХ ЈЕЗИКА НА КРАЈУ 

ШКОЛСКЕ 2014/2015 ГОДИНЕ 

Рад стручног већа одвијао се кроз следеће активности: 

Веће наставника страних језика се састајало према програму рада за школску 

2014/2015. Састанци су одржани у септембру, новембру, децембру, јануару, марту, мају 

и јуну ( укупно 7).  

На састанцима стручног већа се говорило о усаглашавању критеријума бодовања за 

оцењивање контролних вежби, писмених задатака и диктата, као и о допунском и 

додатном раду са ученицима, о такмичењима за ученике осмог разреда, о додатном 

усавршавању наставника. 

Одржани су планирани угледни часови, школско и општинско такмичење. Опширније о 

овоме је наведено у записнику састанака стручног већа страних језика. 

СЕМИНАРИ: 

Душица Цветковић (Француски језик): 

- Педагошка радионица за професоре француског језика (од 14. До 16. Јануара 2015. У 

трајању од 24 сата) 

- Стручна трибина „Примери добре праксе у настави француског језика“ (13.3.2015.) 
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Љиљана Милошевић(Енглески језик): 

-„Школа будућности; Е-алати у настави“ (од 20.4. до 17.5. 2015. У трајању од 24 сата) 

-Стручни скуп: Међународна конференција „Нове технологије у образовању“ (27. И 28. 

Фебруар 2015. 4 бода) 

-Стручни скуп: Трибина „Коришћење нових технологија у образовању“ (27. И 28. 

Фебруар 2015. 2 бода) 

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ: 
Драгана Николашев 

1. Echoes of the past 8.12.2014. – VI/2 

2. London 8.4.2015. –VI/2 

3. Reported speech 22.12.2014 – VIII/2 

4. Conditional clauses 18.5.2015 – VIII/2 

Љиљана Милошевић 

1. My world 14.11.2015 – VI/1 

2. What are you going to do? 21.5.2015 – VI/1 

3. Family 28.10.2014 – V/3 

4. London 28.5.2015 – VII/1 

Душица Цветковић 

1. On voyage 1.10.2014. – VII/2 

2. Il cibo italiano 18.5.2015. – VII/3 

3. Il palio di Siena 1.6.2015. – VII/2 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

- Историја 

- Географија 

- Биологија 

- Музичка култура 

- Српски језик 

ТАКМИЧЕЊА: 

Милица Танчић VIII/2 ( Италијански језик) 

3. Место на општини, 2. Место на граду и 5. На републичком такмичењу 

Драгић Димитрије VIII/1 (Енглески језик) 

2. Место на општини 

 

БРОЈ НЕОДРЖАНИХ ЧАСОВА 

- Италијански језик 13 

- Француски језик 8 

- Немачки језик 46 

- Енглески језик 54 

- Руски језик 3     

 

 

 

Руководилац: 

Љиљана Милошевић 

 

Стручно веће математике 
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Веће се редовно састаје, сваког месеца , а по потреби и чешће. У септембру месецу је 

извршена подела одељења на наставнике. Изабрани су уџбеници и испланирана допунска 

и додатна настава.  Радило се на имплементацији образовних стандарда.Подела одељења 

на наставнике је ове школске године добро урађена па смо успешно организаовали 

допунску и додатну наставу.  

Остварили смо добру сарадњу са Активом математике Новог Београда и редовно 

присуствујемо састанцима. 

 

10.09.2014. је одржан иницијални тест у VIII разреду. 

11.09.2014. је одржан иницијални тест у VI разреду. 

12.09.2014. је одржан иницијални тест у IV разреду. 

25.04.2015. је одржан пробни пријемни у VIII разреду. 

 

 Угледни часови су одржани у складу са планом. Наставне јединице су одабране из 

скупа планираних. 

Реализовани су следећи угледни часови: 

16.09.2013. Сличност троуглова у одељењу VIII1 – Чегар Биљана 

22.10.2013. Збир унутрашњих углова троугла у одељењу VI1 – Чегар Биљана 

21.10.2013. Збир унутрашњих углова троугла у одељењу VI2 – Чегар Биљана 

21.10.2013. Збир унутрашњих углова троугла у одељењу VI3 – Чегар Биљана 

04.11.2013. Површина правоугаоника у одељењу  IV1– Драгица Ћук 

04.11.2013. Површина правоугаоника у одељењу  IV2– Драгица Ћук 

30.09.2014.Питагорина теорема у одељењу VII1 - Драган Ђурђевић 

30.09.2014.Питагорина теорема у одељењу VII2 - Драган Ђурђевић 

01.10.2014.Питагорина теорема у одељењу VII3 - Драган Ђурђевић 

29.01.2015.Мрежа за модел коцке – IV разред – Драган Ђурђевић 

22.04.2015 Површина ваљка – VIII разред 

 

Похађани су следећи семинари и остали облици стручног усавршавања: 

 Биљана Чегар 

-Архимедесова математичка трибина-Савремена настава математике-стални семинар за 

стручно усавршавање наставника математике бр.397-ТЕМЕ1),,Архимедесове,, стручне 

активности у 2014/2015.   2) Волите ли геометрију?-XXX део 

- Архимедесова математичка трибина-Савремена настава математике-стални семинар 

за стручно усавршавање наставника математике бр.398-ТЕМА: Волите ли геометрију?-

XXXII део 

- Архимедесова математичка трибина-Савремена настава математике-стални семинар 

за стручно усавршавање наставника математикебр.399-ТЕМА:Платонова тела у 

екологији, електротехници и економији 

-Промоција уџбеника у организацији издавачке куће,,Креативни центар,, 

 - Диференцирани приступ настави математике у основној школи 

- Архимедесова 401. математичка трибина - стручна трибина на тему МОТИВАЦИЈОМ 

ДО БОЉИХ  РЕЗУЛТАТА 

- Презентација уџбенка издавачке куће Кlett 

- Архимедесова 403. математичка трибина 

- Архимедесова 404. математичка трибина 

Драгица Ћук- -Архимедесова математичка трибина-Савремена настава математике-

стални семинар за стручно усавршавање наставника математике бр.397-

ТЕМЕ1),,Архимедесове,, стручне активности у 2014/2015.   2) Волите ли геометрију?-

XXX део 
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- Архимедесова математичка трибина-Савремена настава математике-стални семинар 

за стручно усавршавање наставника математике бр.398-ТЕМА: Волите ли геометрију?-

XXXII део 

- Архимедесова математичка трибина-Савремена настава математике-стални семинар 

за стручно усавршавање наставника математикебр.399-ТЕМА:Платонова тела у 

екологији, електротехници и економији 

-Промоција уџбеника у организацији издавачке куће,,Нови Логос,, 

-Промоција уџбеника у организацији издавачке куће,,Креативни центар,, 

 - Диференцирани приступ настави математике у основној школи 

 - Асертивност 

 - Архимедесова 401. математичка трибина - стручна трибина на тему 

МОТИВАЦИЈОМ ДО БОЉИХ   РЕЗУЛТАТА 

- Презентација уџбенка издавачке куће Кlett 

-  Архимедесова 403. математичка трибина 

-  Архимедесова 404. математичка трибина 

Драган Ђурђевић--Архимедесова математичка трибина-Савремена настава 

математике-стални семинар за стручно усавршавање наставника математике бр.397-

ТЕМЕ1),,Архимедесове,, стручне активности у 2014/2015.   2) Волите ли геометрију?-

XXX део 

- Архимедесова математичка трибина-Савремена настава математике-стални семинар 

за стручно усавршавање наставника математике бр.398-ТЕМА: Волите ли геометрију?-

XXXII део 

- Архимедесова математичка трибина-Савремена настава математике-стални семинар 

за стручно усавршавање наставника математикебр.399-ТЕМА:Платонова тела у 

екологији, електротехници и економији 

- Диференцирани приступ настави математике у основној школи 

- Презентација уџбеника издавачких кућа ,,Klett,, и ,,Герундијум,, 

Припремна настава се одвија у складу са планом. Часови припремне наставе су увршћени 

у редован распоред у сва три одељења осмог разреда и одржавају се редовно сваке 

недеље. 

Сарадња са Стручним већем за разредну наставу је континуирана а у договору са 

Одељењским већем IV разреда направљен је план одржавања угледних часова. 

Реализација часова у нижим разредима је у складу са планом. 

 Реализација редовне наставе   
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51 68 69 +1 76 75 -1 3,71 

52 68 71 +3 76 76 0 4,10 

53 68 70 +2 76 77 +1 3,95 

61 68 65 -3 76 78 +2 3,74 

62 68 65 -3 76 78 +2 4,10 

63 68 65 -3 76 78 +2 4,47 

71 68 66 -2 76 78 +2 3,44 

72 68 66 -2 76 78 +2 3,77 
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73 68 65 -3 76 80 +4 4,50 

81 68 67 -1 68 68 0 3,60 

82 68 68 0 68 68 0 3,89 

83 68 69 +1 68 67 -1 4,21 

 Припремна настава за осми разред 

Припремна настава за ученике осмог разреда држана је током целе школске године у 

терминима који су унети у редован распоред. Одржано је десет часова након завршетка 

школске године. Ученици су озбиљно схватили припремну наставу и редовно су је 

похађали.  
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81 28 28 0 31 31 0 

82 18 18 0 12 12 0 

83 18 15 0 12 12 0 

 

 Реализација додатне и допунске наставе и број планираних, одржаних и 

неодржаних часова: 

ДОПУНСКА НАСТАВА 
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51 15 15 0 15 15 0 

52 15 15 0 15 15 0 

53 15 15 0 15 15 0 

61 12 12 0 16 16 0 

62 12 12 0 16 16 0 

63 12 12 0 16 16 0 

71 12 12 0 16 16 0 

72 12 12 0 16 16 0 

73 12 12 0 16 16 0 

81        28 28 0 31 31 0 

82       15 15 0 15 15 0 

83      10 10 0 14 14 0 

ДОДАТНА НАСТАВА 
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51 0 0 0 13 13 0 

52 0 0 0 13 13 0 

53 0 0 0 13 13 0 
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61 9 9 0 8 8 0 

62 9 9 0 8 8 0 

63 9 9 0 8 8 0 

71 8 8 0 10 10 0 

72 8 8 0 10 10 0 

73 8 8 0 10 10 0 

81       

82       

83       

 

 Број планираних седница 8 

Број одржаних седница 10 

 

 

 

 

Руководилац већа 

Биљана Чегар 

 

 

 

Стручно веће природних наука 

1.Веће Природних наука састоји се од седам чланова: 

ТИО и Информатика- Видосава Петровић, Радмила Обрадовић, Драгољуб Цветковић, 

Хемија   - Мира Богојевић, 

Физика   - Александра Стефановић, 

Биологија   - Љиљана АбуСамра, Виолета Митић 

2.У току школске 2014-15.године  одржане су четири седнице на којима су 

постигнути сви договори о раду већа природних наука у школи.  

3.На седницама је закључено да треба написати  требовања за текућу школску 

годину: 

 - наставни материјали, литература и остали трошкови који су ушли у 

финансијски план школе. 

Донели смо мере за унапређење васпитно-образовно рада за ову школску 

годину. 

4.Мере за унапређења васпитно – образовног рада које смо донели  су: 

- изабрани семинари које треба похађати; 

- остварити корелацију са другим предметима; 

- осавременити наставу коришћењем ИКТ; 

-држати угледне и огледне часове у вишим и нижим разредима; 

- припремити и одржати Дане науке у циљу промоције науке ; 

-припремити и одржати Пролећни вашар у циљу промоције школе. 

5. Припремна настава-треба да се одржи из биологије, хемије и физике. 

Из физике је одржано 27 часова-Александра Стефановић, Љиљана АбуСамра –

биологија-12 часова, Мира Богојевић-хемија-15 часова,  

6. Корелација са другим предметима: 

Корелација :  историја-информатика 08.10.2014. 
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-Илијана Опачић је припремила предавање “Велики рат” а Видосава Петровић 

припремила делове из документарних филмова  (у програму - WindowsMovieMaker)и 

музику из Великог рата. 

У току предавања док је наставница историје говорила о Великом рату, наставница 

информатике је пуштала презентацију која је сликама , филмом и музиком дочарала 

страдање нашег народа у Великом рату. 

-Корелација: информатика- италијански језик 18.05.2015. 

В.Петровић-информатика и Душица Цветковић –италијански језик одржан угледни час 

са седмим разредом, тема –Il cibo italiano 

-Корелација: ТИО – грађанско васпитање 

У корелацији ТИО-Радмила Обрадовић и грађанско- Јелена Баста прављене су кућице 

за птице. 

Радионица Велики рат - Одржана је за родитеље у библиотеци  03.12.2014. 

Предавање Велики рат у реализацији наставнице историје Илијане Опачић пратило је 

велики број родитеља ,који су желели да сазнају нешто више о рату, у коме су 

учествовали и страдали њихови преци.Предавање је било праћено презентацијом , 

деловима из документарних филмова и музиком која је употпунила овај догађај.  

Техничка подршка(асистент) је ,за ову прилику, била Видосава Петровић-наставница 

информатике.  

 

7. Реализација часова у нижим разредима 
Драгољуб Цветковић-наставник ТИО 

Угледни час-Човек као део природе 41 Октобар 

Угледни час-Човек као део природе 42 октобар 

Видосава Петровић- наставник ТИО  

Угледни час-Увод у програмирање  -  41 10.12.2014. 

Угледни час- Увод у програмирање  - 42 11.12.2014. 

Угледни час- Увод у програмирање  -  22 12.12.2014. 

Радмила Обрадовић- наставник ТИО  

Угледни час-Електрична својства материјала -41 11.06.2015 

Угледни час-Електрична својства материјала -42 11.06.2015 

Љиљана АбуСамра – наставник биологије 

Угледни час- Разноврсност биљака – 41                                                   09.10.2014. 

Угледни час- Разноврсност биљака – 42                                                  09.10.2014. 

8. Посете ван школе 

Радмила Обрадовић, Александра Стефановић и Љиљана АбуСамра водиле ученике 6-3, 

7-2 и 7-3 

у Ботаничку башту 20.10.2014.године. 

Радмила Обрадовић и Александра Стефановић водиле ученике 7-2 и 7-3 у Виминацијум 

31.05.2015. 

Александра Стефановић и Виолета Митић водиле ученике у Планетаријум 11.06.2015. 

9. Освојене награде 
Александра Стефановић 

 
физика 

Анастасија Мирчетић 6-1 2. место на општинсом такмичењу 
Вук Јуришић 6-3 2. место на општинском и 3. Место на градском такмичењу 
Љубица Смиљић 7-2 3. Место на општинком и 3. Место на градском такмичењу 
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Мира Богојевић Хемија 

 
Алекса Прокић 7-2 3. Место на општинско такмичењу 

Радмила Обрадовић ТИО 

Богдан Танчић 5-2 3. Место на општинском такмичењу –ШТА ЗНАШ О 

САОБРАЋАЈУ 
Ивона Оцокољић  7-1 3. Место на општинском такмичењу –ШТА ЗНАШ О 

САОБРАЋАЈУ 
Доротеа Петровић 5-3 3.место на општинском такмичењу из ТИО 

Тара Рашовић 5-3 3.место на општинском такмичењу из ТИО 
Александар Кончаловић 5-3 3.место на општинском такмичењу из ТИО 

Видосава Петровић ТИО 

Савина Рајковић 7-2 3.место на општинском такмичењу из ТИО 

Љиљана АбуСамра Биологија 

Ива Марковић   5- 2 III место на општинском такмичењу 

Драгана Прокић 5-2 III место на општинском такмичењу 

Јована Данић  5-1 II место оп.  и III место град. 

Лука Шешеља 6-1 III место на општинском такмичењу 

Тина Ракић 6-3 III место на општинском такмичењу 

Ненад Цветковић 8-2 III место на општинском такмичењу 

Драгић Димитрије 8-1 III место на општинском такмичењу 

Дејана Петровић 8-1 III место на општинском такмичењу 

Виолета Митић Биологија 

Aлекса Прокић 7 III место на општинском такмичењу 

Љубица Смиљић 7-2 III место на општинском такмичењу 

Ана Молнар 7-2 III место на општинском такмичењу 

Катарина Вукићевић 6.2 III место на општинском такмичењу 

 

10. Оствареност планираних пројеката 

Пројекат-Светска недеља програмирања који је трајао од 08.-12.децембра је 

успешно реализован и у нашој школи. Реализатори пројекта се наставници 

информатике:   В. Петровић, Р. Обрадовић, (замена) Зоран Станковић 

Видосава Петровић-уређење блога vidosavapet.wordpress.com 

-Пројекат-учење на даљину-Моодле- у реализацији CARNET из Хрватске. 

Као доказ завршеног пројекта добила сам три значке и звање “Мооdle 

dizajner”. 

-Учешће у истраживачком пројекту за докторску дисертацију-Мултимедија као 

покретач активног учења у реализацији Центра за едукацију и медије * i-Time *, 

Београд 

 

11. Број неодржаних часова 

Наставници ТИО и Информатике: В.Петровић, Р.Обрадовић, Д.Цветковић 

 
Техничко и информатичко образовање Информатика 

разред планирано одржано неодржано планирано одржано неодржано 

51 72 74 +2 36 33 -3 

52 72 74 +2 36 37 +1 

53 72 72 0 36 29 -7 

61 72 70 -2 36 31 -5 

62 72 72 0 36 33 -3 

63 72 72 0 36 33 -3 

71 72 74 +2 36 38 +2 

72 72 74 +2 36 32 -4 

http://vidosavapet.wordpress.com/
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Техничко и информатичко образовање Информатика 

разред планирано одржано неодржано планирано одржано неодржано 

73 72 70 -2 36 36 0 

81 68 70 +2 34 30 -4 

82 68 66 2 34 34 0 

83 68 68 0 34 30 -4 

Наставник хемије и физике: Мира Богојевић , Александра Стефановић 

Хемија Физика 

разред планирано одржано неодржано планирано одржано неодржано 

61 - - - 72 72 0 

62 - - - 72 72 0 

63 - - - 72 71 -1 

71 72 70 -2 72 69 -3 

72 72 70 -2 72 70 -2 

73 72 73 +1 72 72 0 

81 68 66 -2 68 67 -1 

82 68 66 -2 68 67 -1 

83 68 66 -2 68 67 -1 

 

Наставници биологије: Љиљана АбуСамра, Виолета Митић 

 
Биологија 

разред планирано одржано неодржано 

51 72 74 +2 

52 72 72 0 

53 72 70 -2 

61 72 72 0 

62 72 72 0 

63 72 69 -3 

71 72 68 -4 

72 72 69 -3 

73 72 72 0 

81 68 67 -1 

82 68 67 -1 

83 68 68 0 

12. Додатна, допунска и секције 

Мира Богојевић Александра 

Стефановић 

Љиљана 

АбуСамра 

додатна допунска додатна допунска додатна допунска 

21 14 55 31 20 - 

 

Секције 
Вида П. Радмила О. Драгољуб 

Ц. 

Љиљана 

АбуСамра 

одржано одржано одржано одржано 

72 36 72 34 

  

 

Руководилац 
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Актива природних наука: 

Радмила Обрадовић 

 

Стручно веће друштвених наука 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА  ЗА ОБЛАСТИ  ПРЕДМЕТА 

историја, географија, грађанско васпитање, верска настава – 

НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2014/2015.г. 

Рад стручног већа одвијао се кроз следеће активности: 

Стручно веће je у току школске 2014/2015.г.одржало: 

Број планираних седница  8 

Број одржаних седница  8 

 

На састанцима стручног већа се говорило о раду са ученицима на допунском и додатном 

раду,о припремама осмих разреда за пријемни испит, о такмиченјима,о додатном 

усавршавању наставника, о организацији Дана школе и Дана науке. 

У мерама васпитно-образовног рада посебна пажња је усмерена на укључивање деце у 

обележавању значајних јубилеја и подизању патриотских осећања. 

Припремна настава је организована од почетка другог полугодишта за историју и од 

15.3.2015. за географију.На састанцима стручног већа је посебно усмеравана пажња на 

припреме осмака за пријемни испит и часови су одржавани једном недељно у току другог 

полугодишта плус десет обавезних часова  на крају школске године. 

 

СЕМНАРИ: 

 

Данка Бијић: 

1. Унапређење наставе географије 28.2.2015. -6 бодова 

2. Како се заштити од природних непогода 14/15.3.2015.  -16. бодова 

 

Илијана Опачић: 

1. Из приритетне области јачања професионалних капацитета запослених, нарочито у 

области  иновативних метода наставе и управљања одељењем -29.11.2014.г.  -8 

бодова 

2. Дигиталне библиотеке посвећене Првом светском рату као наставна средства  

3.10.2014. -8 бодова.         

 

Огледни часови: 

Данка Бијић 

1. Средања Азија-Тибет  17.11.2014.г. -7/3 

2. Заштита природе – Термоминералне воде – 12.12.-8/1  

3. Воде Србије – обрада – 30.9.2014. у 4/1 

4. Воде Србије – утврђивање – 2.10.2014. – 4/2 

 

Илијана Опачић: 

1. Први  светски рат – 17. и 19.1.2015.- 8/1,8/2,8/3 

2. Грађанске револуције – обрада 30.1.2015. ( 7/1, 7/2, 7/3) 
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3. Први светски рат – обрада 21.4.2015. 4/1, 4/2 

4. Одржана презентација о Првом светском рату за родитеље школе (3.12.2014.) 

5. Предавање у Дому војске Србије поводом стогодишњице смрти Надежде Петровић 

( 3.4.2015. ) 

Драгана Зувић: 

6. Земљина кретања – утврђивање ( 10.2.2015.), 5/2 

 

Корелација са другим предметима: 

- биологијом; 

- српским језиком; 

- ликовном културом; 

- узајамно историја и географија. 

 

Такмичења 

Одржана су школска такмичења из историје и географије у току фебруара месеца. 

На општинском такмичењу из историје одржаном 8.3.2015. године било је осам ученика 

из седмог и осмог разреда, али нису постигли запажене резултате. 

На општинском такмичењу из географије одржаном 22.3.2015. године ученик Костић 

Алекса 7/3, освојио је треће место, а ученица Танчић Милица 8/2 освојила је друго место 

и пласирала се на градско такмичење. На градском текмичењу одрженом 15.4.2015. 

године, ученица Танчић Милица је освојила треће место. 

 

Број неодржаних часова 

 

- Историја 24 часа, 

- Географија 11 часова, 

- Верска настава 24 часа, 

- Грађанско васпитање 21 час 

 

Руководилац стручног већа 

Илијана Опачић 

 

 

 

 

Стручно веће уметности 

 
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА УМЕТНОСТИ 

 

    У току школске 2014./15. године, одражано је 6 седница Стручног већа уметности, на 

којима је планирана редовна настава и слободне активности. Договорено је учешће на 

Ревији стваралаштва младих Новог Београда, ликовним конкурсима, школским 

приредбама, Фестивалу науке, Пролећном вашару, као и на такмичењима соло певача, 

групе певача итд.   

    Као једна од мера унапређења васпитно-образовног рада били би одласци на 

изложбе, концерте, позоришне представе и музичко сценска дела, где би се на 

непосредан начин ученици упознали са овим уметничким формама које обрађујемо на 
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часовима.  Затим, што више подстицати код ученика самопроцену свог рада и 

напредовања. Оцењивање треба да буде јавно и образложено. 

   Тијана Јуришић и Тања Полети  су похађале стручно предавање - Клетт, 

Представљање нових уџбеника 20.12.2014. 

    Угледни часови: 

    Ликовна култура: 

-У одељењу IV1 и IV2  

Наставна тема: Амбијент сценски 

Наставна јединица: Израда маски  ( одржана по 2 часа ) 

Присуствовали: Оливера Мозетић (IV1) – 3.11.2014., Весна Драгојловић (IV2)-5.11.2014 

-2.12. 2014. у одељењу V2  

Наставна тема: линија 

Наставна јединица: Линија вежбање ( одржан 1 час ) 

Присуствовала: Имрена Ђорђев 

-23.2.2014. у одељењу IV2 

Наставна тема: Уметничко наслеђе 

Наставна јединица: Уметници стварају живот ( одржана 2 часа ) 

Присуствала: Весна Драгојловић 

-11.5.2015. у одељењу VII1 ( одржан 1 час ) 

Наставна тема: Обједињавање покрета, игре и звука 

Наставна јединица: вежбање 

Присуствовала: Имрена Ђорђев 

-10.6.2015. у одељењу IV2 

Наставна тема: Уметничко наслеђе 

Наставна јединица: Уметници стварају живот ( одржана) 

      Музичка култура: 

    Угледни час из музичке културе одржан је 26. новембра у 5-3, наставна јединица – 

Мадјарска игра бр. 5 Јоханес Брамс, присуствовала Радмила Обрадовић. 

   У 4. разреду је одржан угледни час 25. децембра 2014., наставна јединица – „Блистај, 

блистај звездо мала“, Волфганг Амадеус Моцарт, присуствовале учитељице 4-1 и 4-2 и 

директорка школе. 

   Корелација са другим предметима 

   Корелација са другим предметима је остварена кроз многе активности које су се 

одвијале у школи и ван ње, као и  на часовима. Корелација је остварена са свим 

предметима, нарочито са предметима: Српски језик, Информатика, Страни језици и 

Историја, на приредбама у школи (Дан школе, Светосавска приредба, Фестивал науке, 

Пролећни вашар, Свечана додела диплома за осмаке) и ван школе (Ревија стваралаштва 

у Сава центру, Рода, Музеј Ђуре Јакшића, посете музијима и позориштима), на 

такмичењима (Фестивал позоришних игара деце и младих  Београда). 

   У нижим разредима су одржани сви часови који су испланирани за ову школску 

годину. 

   Посете ван школе: 

   Народни музеј- „Хенри Мур графичар“, 24.9.2014. / посета, стручно вођење 

   Народни музеј- Изложба 170 догина Народног музеја 24.9.2014. / посета, стручно 

вођење 

Музеј посетили : Ученици 5. и 6. разреда, проф. верске наставе Весна Курјаков, и проф. 

ликовне културе Тијана Јуришић 

   Посета Дечјем културном центру – Алтернативно позориште, представа  

   Представу је гледало одељење 6-1 у реализацији Имрене Ђорђев и Тање Полети. 
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Учешће на ликовним  конкурсима и такмичењима  

 

-Септембар: „Свако дете срећног лица чува једна породица“ – учешће на конкурсу /  

општинско такмичење.          

-Октобар: XIX Ревија стваралаштва деце и младих Београда; Сава центар; учешће на 

изложби 

-Новембар: „У част Драгану Лукићу“ ликовни конкурс / општинско такмичење 

Учествовали: Анђела Новаковић 5/3 

                     Никола Вујчић 5/3 

                     Теодора Марић 5/1 

                     Емилија Сандић 6/3 

                     Марија Цвијановић 6/3 

-„ Украсимо научну јелку“ Фестивал науке / наградни конкурс 

Учествовали: Никола Цветојевић 8/1 

                     Тина Ракић 6/3 

                     Емилија Сандић 6/3 

                     Марија Цвијановић 6/3 

                     Теа Шимичић 8/2 

-Децембар: „Дечја карикатура Мали Пјер“ / општинско такмичење 

Учествовали: Вељко Живановић 5/1 

                     Тара Влајић 5/2 

                     Никола Леваја 6/2 

                     Ива Чоловић 6/2 

                     Исидора Квасневски 5/3 

 

-Април: „ Ускршње ликовне чаролије“ / општинско такмичење 

Учествовали: цртежи:  Ива Чоловић 6/2 

                                   Дарко Јовановић 5/2 

                                   Анђела Новаковић 5/3 

                                   Теодора Марић 5/1 

                                   Исидора Квасневски 5/3 

                                   Андрија Милковић 5/2 

                                   Ђевизђи Алекса 5/2 

                                   Теодора Врета 5/3 

                     Дрвена јаја: Ива Чоловић 6/2 

                                        Ивана Џабасан 7/2                    

                                        Тијана Златановић 6/1 

                                        Ристић Леа 7/1 

-Мај: Такмичење ликовних секција- школско такмичење. Одржано 6.5. 2015.  И 

учествовало је 40 ученика од 1. до 8. Разреда. На општинско такмичење пласирали су се: 

 Млађи разреди: Уна Јуришић 3/2 

                          Јаков Плазинић 4/1 

                          Јана Мирчетић 2/2 

                          Олга Ковачевић 2/2 

                      

Старији разреди: Јенић Марта 8/3 

                           Марија Цвијановић 6/3 

                           Емилија Сандић 6/3 

                           Исидора Квасневски 5/3 

                           Анђела Новаковић 5/3 
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                           Сара Вурдеља 8/3 

- Такмичење ликовних секција- општинско такмичење 12.5.2015. 

  Учествовали:     Јенић Марта 8/3 

                           Марија Цвијановић 6/3 

                           Емилија Сандић 6/3 

                           Исидора Квасневски 5/3 

                           Анђела Новаковић 5/3 

                           Сара Вурдеља 8/3 

-Птице,општинско такмичење:  

             Учествовали: Андрија Милковић 5/2 

                                  Опачић Марко 5/1 

                                  Исидора Квасневски 5/3 

                                  Млађеновић Анђела 6/1 

                                  Анђела Новаковић 5/3 

                                  Огњен Љутица 5/2 

                                  Катарина Борош 6/3 

                                  Анђела Васић 5/2 

 

-International Environmental Childrens Drawing Contest, Japan 

Учестују: Мирчетић Јана 2/2 

               Челаревић Тадија 2/2 

               Карапанчић Ања 2/2 

               Попадић Симона 2/2 

               Сандић Исидора 2/2 

               Стојановић Софија 5/2 

               Васић Анђела 5/2 

        

Награде: 

 

- Тара Влајић 5/2  -  3. место за карикатуру „Мали Пјер“ / општинско такмичење 

- Млађеновић Анђела 6/1 -  2. место „ Птице“ / општинско такмичење 

- Борош Катарина 6/3 -  3. место „ Птице“ / општинско такмичење 

 

Похвале:  

 

-Сара Вурдеља 8/3  Општинско такмичење ликовних секција 

-Марта Јенић 8/3    Општинско такмичење ликовних секција 

 

   Музичка култура: 

 

        Општинско такмичење соло певача Златна сирена одржано је у марту 2015. године. 

Освојене су следеће награде: 

- Лав Баришић 63 - 1. место 

- Марија Цвијановић 63 - 2. место 

- Софија Вукашин 72 - 3. место 

- Теодора Тодоровић 83 – 1. место 

 

Градско такмичење је одржано у априлу месецу исте године у ДКЦ-у. Освојене су 

следеће награде: 

- Лав Баришић 63 - 1. место 
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- Теодора Тодоровић - 1. место 

 

Награда наставницама        

 

30. Фестивал Позоришних игара деце и младих Београд; 13-14.5.2015. 

Награда за костиме у представи „Кад отаџбина позове“ : Јасмина Мићић Симеоновски 

и Тијана Јуришић 

Награда за избор музике у представи „Кад отаџбина позове“ : Тања Полети 

 

Сви планирани пројекти су остварени. 

 

Број неодржаних часова: 

 

Ликовна култура -   4 часа. 

Музичка култура - 43 часа. 

 
Тијана Јуришић 

Тања Полети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стручно веће физичког и здравственог васпитања и изабраног спорта 

 

У школској 2014/2015  одржано је  6 седница стручног већа и били су присутни сви 

чланови већа 

Прва седница одржана је 18.9.2014. Дневни ред текућа питања за почетак школске 

године,планирање угледних часова. 

 

Друга седница стручног већа  одржана је18.10.2014. 

Дневни ред:Обележавање Дана школе.Недеља школског спорта била је од 9.до 13.10 

2014. 

 

Трећа седница стручног већа одржана је 26.11,2014. 
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Угледни час одржан 3.11.2014. у 5. разреду.Тема ниски стартОдржан час у нижој 

настави код учитељица Мозетић и Драгојловић 5.11.2014 са обрадом теме Техника 

трчања. 

 

Четврта седница стрчног већа одржана је 24.2.2015. 

Дневни ред планирање угледних часова у другом полугодишту.Наставници актива су 

присуствовали прослави Светог Саве.Сви трофеји освојени у последњих 10 година 

пребачени у стаклени орман у приземљу школе. 

 

Пета седница стручног већа одржана је 22.5.2015. 

Извештај о резултатима такмичења. 

У овој школској години одржано је само атлетско такмичење.На општинском 

такмичењу су освојена 3 прва места екипно и укупно 26 медаља. 

На градском атлетском осввојено је два друга места екипно и укупно 8 медаља. 

Међуокружно атлетско такмичење.Ћирић Урош 100м други,Јовковић Ђорђе скок у даљ 

први и Петровић Јона 100м прва као и на републичком такмичењу где је била прва на 

100м. 

 

Шеста седница стручног већа одржана је 26.6.2015. 

Планирање поделе часова,усвајање плана рада за предмет физ.васпитања. 

Реализација огледних часова спроведена по плану. 

Стручно усавршавање Час телесног вежбањакао основни оперативни облик наставе 

физ, васпитања. 20.21 2 2015. 16 сати. 

Усавршавање наставника за програм обуке скијања.22 3 2015. 

 

                                                                                                       Руководилац већа  
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6. САВЕТ РОДИТЕЉА 

Извештај  рада савет родитеља за школску 2014/2015. Годину 

 

Током школске 2014/2015. године  је одржано 8 седнице Савета родитеља  

Одзив родитеља је био на завидном нивоу. 

  

Разматранa су питања из тема: 

- Конституисање Савета родитења и избор председника и заменика; 

- Разматрање Годишњег плана рада Школе 2014/15. шк.год. 

- Извештај о раду школе за 2013/14. шк.год. 

- Известај о извршеним припремам за почетак школске године. 

- Акција савета родитеља на уређењу школе; 

- Ангажовање чувара и разматрање предлога за извођење наставе у природи и 

екскурзија, исхрана ученика- предлог добављача, осигурање- избор осигуравајуће 

куће; 
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- Професионална оријентација – значај и реализација; 

- Извештај о успеху и владању ученика на класификационим периодима,  

- Боравак 3. разреда; 

- Одређивање накнаде наставницима за бригу о деци; 

-  Избор чланова за Комисију  за отварање понуда за екскурзије у природи 

- Извештај о успеху и владању на крају првог полугодишта, 

- Светосавска прослава, реализација школског развојног плана;  

- Афирмација школе; 

- Разматрање предлога Правилника о мерама, начину, и поступку заштите и 

безбедности ученика за време боравка у школи и свим активностима које организује 

Школа  

- Извештај о самовредновању „ Квалитет школских постигнућа“ 

- Извештај о успеху и владању на крају трећег тромесечја; 

- Уџбеници за школску 2014/2015. годину; 

- Екскурзија за осмаке; 

- Упознаање са записником просветне инспекције;   

- Екскурзија и настава у приподи 

 

18. 4. 2014.  Седница савета родитеља 

Закључци: 

Чланови  Савета родитеља су  једноглсано,  јавним гласасњем за председника изабрали 

Митровић Славка8/3, а за заменика Радовановић Милана 1/2. 

Усвојен је Пословник о раду Савета родитеља и програм рада за школску 2014/2015.  

Родитељи су упознати са Годишњим планом рада Школе и Извештајем о раду школе за 

2013/2014.  Педагог школе упознала родитеље са  успеху ученика на крају шклске 

2013/2014.  Одлука Савета родитеља је да и ове шклске године ангажује Мићу Дерету 

за чувара школе . За   прво полугодиште цена је 600 динара за чувара  (за  једно дете 

600 динара , ако је двоје деце у школи по 300 дин.  а ако је троје деце по 2 

Родитељи су разматрали предлоге за екскурзије, извођење наставе у природи, о 

ангажовању родитеља на уређењу школе.  

Предложено је да и ове године осигурамо ученике код „“Дунав“ осигурања. 

Једногласно је прихваћен предлог да се ангажује учитељ у боравку за ученике 3. 

разреда 

25. 11. 2014. Седница Савета родитеља 

Закључци: 

Родитељи су упознати са успехом и владањем ученика. Изгласана је висина бруто 

накнаде наставницима за бригу о детету у висини од 540 динара Изабрана је комисија за 

отврање понуда за екскурзије из реда родитеља( Сандра Нењдић 1/1, дејан ђорђевић. 

Александра Лепир Велмир3/1, Ика Филиповић4/2, Владимир Танчић5/2, Јелена 

Бошњаковић6/2, Рената Лисац7/1 и Јелена Грубор Петрушић8/1). 

 Ученици су упознати са одговорностима- тако се за три уписа у дисциплинску свеску 

добија- Укор одељенског старешине. 

29. 1. 2015. Седница Савета родитеља 

Закључци: 

Педагог школе је прочитала табларни приказ успеха и владања ученика на крају 1. 

полугодишта. 

Прослава Светог Саве успешно је релизована уз веома лепу приредбу која је била 

веома посећена. 
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Професор биологије Љиљана Абусамбра је упознала родитеље о реализацији 

„Школског развојног планирања“ и нагласила да треба подстицати ученике у развоју 

критичког мишљења,  креативности и самосталности (да би се ово остварило у 

континуитету смо организовали процес стручног усавршавања наставника,  али 

потребно је и радити на  зближавању , бољем упознавању и разумевању наставника,али 

и ученика и наставника међусобом. 

  Директор школе је обавестила присутне родитеље да се доста тога ради на афимацији 

школе. -24. 01. 2015. Светосавска приредба( реализована у“Рода -Минимаркету „ )  

24.1.2015, учествовали ученици од 1-8 разреда.  

-Ученици првог разреда   у децембру су посетили шест вртића  у близини наше школе.  

Одржане су риредбе за предшколце. Приликом посете вртићима , прваци су  однели 

пригодан поклон за Нову годину  предшколцима.Договорено је са вспитачицама да их 

позовемо у школу на још неко дружење за  Дан школе, Дане науке , Пролећни вашар и 

сличне манифестације. 

 Родитељ 5/2 Владимир Танчић упознао је родитеље да је 21. 1. 2015. одржан састанак 

у Општини Нови Београд у организацији Градског секретаријат за образовање.Законом 

о основном васпитању и образовању пружио је могућност родитељима да присуствује 

васпитно-образовном раду као посматрачи и предавачи. Предлог је  изазвао велико 

негодовавње свих присутних. 

 Родитељи су похвалили сајт Школе , а директорка им је рекла да се сајт ажурира сваки 

дан   и да могу слати све своје примедбе, предлоге као и похвале. 

24. 2. 2015. Седница Савета родитеља 

Закључци: 

Заштита и безбедност ученика обезбеђује се у складу са ближим условима , облицима , 

мерама, начину , поступку и смерницама за заштиту и безбедност ученика, које 

прописује министар просвете, науке и технолошког развоја. 

Од 16.3. до 20.3. 2015. године часови су тематски испланирани поводом Дана науке  на 

тему ,,Вода“. Учествујеу сви наставници и кроз своје предмете ће обогатити ученичка 

знања о води и проширити постојећа. Радови за изложбу треба да буду  постављени до 

13.3.2015. године.У петак, 20.3.2015. у 10:00 и  12:00 сати  посетиће нас   предшколци из 

вртића ,,Бајка'' и ,,Петлић“. Ученици наше школе дочекаће госте пригодном приредбом. 

По један ученик, из сваког одељења првог разреда, говори приче и песме  o  води  у 

организацији библиотекарке Слађане Милин.Кроз наставне јединице које ће бити 

планиране за ову недељу, свако ће  у својој учионици  направити паное. 

22.2. 2015. у школи је одржана књижевна олимпијада. 

Испекцијским налазом  који је прочитала директорка наложемо је да се регулише статус 

чувара Миће Дерете. 

Тим за самовредновање је  из области“ Квалитета школских постигнућа“  дошао до 

закључка да су ученици у великом броју оспособљени за решавање проблема , 

повезивању знања међу различитим предметима и њихову примену. 

30. 3. 2015. Седница Савета родитеља 

Закључци: 

 Школа има Правилник о безбедности ученика у коме постоје јасне процедуре за заштиту 

ученика са чијим су садржајем упознати сви родитељи, ученици и наствници. 

 Предложено је  на састанку Стручног већа млађих разреда да ученици од 1-4 разреда 

користе уџбенике „Клет“. Родитељи који прођу у пројекту „Бесплатнии уџбеници“ 



ОШ „Надежда Петровић“, Нови Београд  

„Извештај о раду школе“ за школску 2014/2015 годину 66 

добиће уџбенике од Министарства.Омогућена је куповина на три рате. Сви присутни 

родитељи једногласно, јавним гласањем били су за  овај предлог 

Од 16.3. до 20.3. 2015. године часови су тематски испланирани поводом  Дана науке  на 

тему ,,Вода“. Часови за ту недњељу у свим одељењима су тематски испланирани како би 

ученици схвтили значај воде за људе.  

20.3. 2015. дочекали смо предшколце из два бртића пригодном приредбо. Директорка је 

нагласила да на нивоу Србије нису били тако организовани Дани науке, чиме можемо да 

се похвалимо.О приспеле четири онуде за сликање родитељи су изабрали једну 

Договорено је да родитељи осмака остани на продуженој седници Савета родитеља. 

30. 3. 2015. Седница Савета родитеља 

Закључци: 

 На продуженој седници Савета родитеља којој су присуствовали родитељи осмог 

разреда  разматрана је тема о екскурзији.Тендер ј поновљен , јер се на прошлом тендеру 

нико није јавио од понуђача.  Због законских рокова који дуго трају  родитељи су су 

сложили да ураде анкету како би се видело колико је родитеља заинтересовано за 

екскурзи. На првом родитељском да се поделе анкетни листићи и да се као предлог да 

прошлогодишља цена.  Дестинација  није разматрана јер је је усвојена у оквиру 

Годишњег плана и раније је Савет родитеља упознат са програмом реализације. 

родитељима су дате све приспеле понуде у вези прославе матуре. имајући искуства са 

прошлогодишњим искуством  сложили сусе да то поново буде Белвуд и Пионирском 

граду. Због сиурности, безбедности деце ицене одлучили су се за овај објекар. 

29. 4. 2015. Седница Савета родитеља 

Закључци: 

Седници Савета родитеља присуствовали су родитељ иосмог разреда , како би се 

договорили око екскурзије за ученике осмог разреда. Отварање понуда је завршено и 

једини понуђач који  испуњава све услове је дао цену 13 800 динара,  а у интерној анкети 

је стављена прошлогодишња цена. Родитељи су се састали да одлуче да ли организовати 

екскурзију или обуставити поступак.  Једногласно је одлучено да се склопи уговор са 

агенциом „Одеон “ која испуњава  све услове. .Договорено је да се родитељи обавесте на 

родитељском састанку,  05. 05. 2015. и у скалду са њиховим ставом да се одлучи да ли ће 

се екскурзија организовати. 

04. 05. 2015. Седница Савета родитеља 

Закључци: 

Директорка прочитала записник просветне инспекције. 

 Завршена јавна набавка за старије разреде.Једини који су правилно одговорили“ Одеон 

Травел“. Дошло је до промене термина за први и четврти разред. 

Саврет родитеља је обавештен о промени цена за осми разред у висини од 300 динара. 

Савет је замољен да пренесе информације да би родитељи одлучили да ли прихватају 

промену. За седми разред је дошло до промене термина те су родитељи из Савета 

родитеља замољени да пренесу  осталим родитељима да одлуче да ли прихвтају термин 

из понуде.. Завршен пробни завршни испит.Статистика на сајту.  Директорка није 

задовољна резултатима. 

 Школа је окреченауз помоћ ученика и ученица. 

Детаљни записници са свих седница су евидентирани у  записнику са седница  Савета 

родитеља. (свеска) 
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Секретар Савета родитеља 

Миломирка Ђорђић 

 

 

 

7. ПЕДАГОШКО – ПСИХОЛОШКА СЛУЖБА 

Годишњи извештај о раду психолога – школска 2014/15. година 

Извештај о раду сачињен је према подручјима рада која су дата у Програму рада 

стручних сарадника. 

 Планирање и програмирање образовно – васпитног рада 

Психолог је учествовала у припреми и изради појединих сегмената Годишњег 

плана рада школе за школску 2014/2015. годину, посебно у осмишљавању програма који 

се односе на пружање подршке и помоћи ученицима – професионална оријентација; рад 

са ученицима којима је потребна додатна подршка у раду; заштита ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања; план рада часова одељенског старешине од првог до одмог 

разреда. Психолог је планирала сопствени рад на годишњем и месечном нивоу.  

Као члан Стручног тима за инклузивно образовање, учествовала је у конципирању 

и планирању плана рада за ученицу седмог разреда којој је потребна додатна образовна 

подршка. 

У сарадњу са педагогом, на почетку и током школске године учествовала је у 

распоређивању новоуписаних ученика и у формирању одељења првог разреда. 

Психолог је, такође, учествовала у припреми и организацији културних активности 

школе, различитих манифестација, као што је  свечани пријем првака.  

 Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

Психолог је редовно водила је евиденцију о постигнућу сваког ученика и вршила 

квалитативну анализу постигнућа, уз саветодавни рад са ученицима и давање смерница 

за рад наставника, уколико је примећен тренд попуштања у успеху. Психолог редовно 

ажурира базу са важним подацима о сваком од ученика. 

У сарадњи са педагогом, пратила је и вредновала наставни процес, као и 

напредовање ученика. Праћена је адаптација ученика првог и петог разреда, као и оних 

којима је била потребна додатна подршка у раду. У сарадњи са педагогом и Тимом за 

пружање додатне подршке ученици седмог разреда С.Н., узето је учешће у праћењу и 

вредновању постигнућа ученице у односу на планиране циљеве и исходе у ИОП-1. У 

циљу праћења и вредновања образовно-васпитног рада, посећен је 21 часа, од чега 13 

часова редовне наставе, 7 часова одељенског старешне и 1 час ваннаставних активности. 

Разлози посета били су следећићи: редовна посета часова (6), огледни час (4), увид у рад 

приправника (2), праћење ученика (15). Психолог је учествовала и у праћењу реализације 

остварености образовних стандарда у сарадњи са предметним и разредним 
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наставницима. Стручни сарадници су водили евиденцију о ученичким успесима на 

различитим такмичењима. Праћени су резултати ученика на пробним и завршном 

испиту. 

Психолог је координисала процесом вредновања предузетих мера 

индивидуализације и ревизије индивидуалних образовних планова, уз предлагање мера 

за прилагођавање захтева индивидуалним карактеристикама ученика. 

У сарадњи са педагогом, психолог је учествовала у изради Програма увођења у 

посао наставника-приправника (три наставника предметне наставе). 

 Рад са наставницима 

У току школске 2014/2015. године, остварена је квалитетна сарадња са 

наставницима. Психолог је пружала подршку наставницима у планирању и реализацији 

непосредног образовно-васпитног рада, а нарочито у области прилагођавања рада 

потребама детета. Посебан акценат је стављен на идентификацију ученика којима је 

потребна додатна образовна подршка, осмишљавање и ревидирање индивидуализованог 

начина рада и индивидуалних образовних планова, као и на реализацију планираних 

садржаја. Психолог је одржала стручна предавања на Наставничком већу на тему: 

„Епилепсија“.  

После посећених часова, наставницимасу дате повратне информације са 

предлозима за унапређење наставног процеса. Рађено је на мотивисању наставника на 

примењивање што разноврснијих метода и облика рада, као и на увођење иновација и 

коришћење мулитмедијалних средстава у настави.  

Наставницима је пружана подршка и помоћ у раду са ученицима из осетљивих 

друштвених група, са ученицима који су социјално и едукативно депривирани, са 

ученицима код којих постоји психолошки узрок неуспеха у раду или појава 

неадаптивних облика понашања. Психолог се, у сарадњи са наставницима и педагогом, 

укључила у рад са овим ученицима, целим одељењима у којима је нарушена групна 

диманика (63). 

Наставницима је пружана подршка и у раду са родитељима, нарочито са 

родитељима ученика за које је утврђено да им је потребна додатна образовна подршка, 

као и родитеља ученика ромске националности.  

Психолог и наставници су редовно размењивали информације о ученицима 

којима је потребна било која врста подршке или помоћи, као и о ученицима изузетних 

способности. На почетку школске године свака од учитељица првог разреда упозната је 

са карактеристикама и запажањима са тестирања о свском од будућих ђака; учитељицама 

је пружана подршка и помоћ у стварању позитивне групне динамике одељења. На 

почетку школске године психолог је извршио анкетирање наставника предметне наставе 

о талентованим ученицима у седмом разреду, што је била једна од основа за упућивање 

ученика на тестирање у Регионални центар за таленте Београд 1 – Земун. 

У сарадњи са педагогом, подстицан је тимски рад наставника, кроз координацију 

активности различитих тимова, посебно Тима за инклузију и Тима за заштиту деце од 

насиља. 

Психолог је помагала наставницима у креирању плана стручног усавршавања, 

дајући инструкције о стручном усавршавању у школи и избору акредитованих програма. 



ОШ „Надежда Петровић“, Нови Београд  

„Извештај о раду школе“ за школску 2014/2015 годину 69 

У складу са Школским развојним планом 2012-15. године обављена је обука свих 

учитеља и једног предметног наставника „Асертивни тренинг“, у трајању од 6 сати, која 

је оцењена од стране учесника максималном оценом по свим задатим критеријумима. 

 Рад са ученицима 

Психолог је редовно водила евиденцију о карактеристикама, успеху, дисциплини 

и свим важним информацијама о сваком од ученика. На почетку школске године 

ревидирани су спискови ученика. Психолог је учествовала у пријему нових ученика, а 

затим пратила адаптацију сваког од њих и, по потреби, вршила саветодавни рад и са 

новодошлим ученицима и са групом ученика који их нису прихватали, односно целим 

одељењем. Праћен је процес адаптације и ученика првог разреда, као и ученика петог 

разреда, при преласку са разредне на предметну наставу.  

Психолог је учествовала у процесу идентификације ученика којима је потребна 

додатна подршка у раду, као и осмишљавању плана рада и пружању подршке ученицима 

са којима се примењује индивидуализовани начин рада или се образују по ИОП-у. За 

потребе СТИО поједини ученици су тестирани компотитним тестом REWISC, а са 

родитељима тих ученика обављени разговори и саветовања. 

Ради што потпунијег увида о ученицима који задовољавају критеријуме за рад у 

Регионалном центру за таленте, психолог је тестирао сва одељења седмог разреда тестом 

КОГ-3. Сумирајући резултате тестирања, резултате анкете предметних наставника и 

информације добијене током разговора са ученицима, на тестирање у Регионални центар 

упућено је 36 ученика седмог разреда, 21 их је тестирано, а 6 ученика је задовољило 

критеријум за рад у Центру (по 2 математика и физика и по 1 из биологије и српски језик). 

Као и прошле школске године, Школа је у врху по броју ученика који раде у Центру на 

територији општина Нови Београд и Земун. 

У оквиру програма професионалне оријентације, није извршено је тестирање 

ученика осмог разреда тестом интелектуалних способности КОГ-3 (због дуготрајне 

болести психолога), али је извршено тестирање Тестом професионалих интересовања, 

након чега су резултати индивидуално саопштавани и обављен је индивидуални 

саветодавни рад. У сарадњи са педагогом, током целе године рађено је професионално 

информисање и саветовање ученика, групно и индивидуално. Прикупљане су све 

релевантне информације о полагању завршног испита, упису у средње школе и 

карактеристикама одређених школа, смерова и занимања и ученици су благовремено 

упознати са истим. У том циљу је организована Фејсбук група за ученике осмог разреда, 

где су ученици могли да прочитају најважније информације везане за упис, број бодова 

за поједине школе, календар уписних активности и упутства за ученике и родитеље о 

полагању завршног испита, резултате пробног завршног и завршног испита. 

Организована је и изложба о занимањима, у сарадњи са учитељима.  

Психолог је вршила саветодавни рад са ученицима по различитој проблематици – 

тешкоће у учењу, емоционалне и социјалне тешкоће, проблеми прилагођавања, 

проблеми у понашању... Редовно су обављани разговори са ученицима који имају 

смањену оцену из владања, као и са ученицима који су попустили у школском успеху. 

Обављено је много индивидуалних и групних разговора, са појединим ученицима је 

разговарано више пута, док је са одређеним ученицима спровођен континуирани 
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саветодавни рад. У рад са појединим ученицима био је укључен и Тим за заштиту 

ученика од насиља, злостављања и занемаривања. О сваком обављеном разговору 

психолог је водила евиденцију. У сарадњи са педагогом и одељенским старешинама 

обављени су саветодавни разговори са целим одељењем са циљем сузбијања насиља у 

тим одељењима. Вршен је и појачан васпитни рад са ученицима који су интензивно 

показивали непримерено понашање и непоштовање школских правила. 

Психолог је вршила процену интелектуалног, когнитивног, емоционалног и 

социјалног статуса деце уписане у први разред основне школе. Психолог је, у сарадњи 

са педагогом, формирала одељења првог разреда. 

Ради боље индивидуализације рада са ученицом којој је потребна додатна 

подршка у учењу (ИОП-1), психолог је обавила тестирање композитним тестом 

способности  REWISC. 

 Рад са родитељима 

Психолог је сарађивала са родитељима најчешће кроз бројне индивидуалне 

разговоре, који су иницирани и од стране родитеља и од стране психолога. Вршен је 

саветодавни рад са родитељима чија деца имају различите тешкоће у развоју, учењу или 

понашању. Обављено је много разговора са родитељима, а са неким родитељима је 

обављено више разговора.  

Остварена је сардња и са родитељима ученика којима је потребна додатна 

подршка у образовању, приликом израде индивидуалних образовних планова. 

У оквиру акционог истраживања „Разлози смањеног уписа ученика у нашу 

школу“  психолог је организовала и водила фокус-групу са родитељима из редова Савета 

родитеља, а такође је припремила питања за анкету за родитеље о истој теми. 

 Рад са директором, стручним сарадницима и персоналним астистеном 

ученика  

У току године је остварена квалитетна сарадња са педагогом и директором у свим 

областима рада – у свим пословима који се тичу обезбеђивања ефикасности, 

економичности и флексибилности рада школе, у прикупљању информација, анализама, 

припреми докумената и извештаја установе. Остварена је и сарадња са персоналним 

асистентом ученице шестог разреда у циљу праћења напредовања и понашања ученице. 

 Рад у стручним органима и тимовима 

Психолог је присуствовала свим седницама Наставничког већа и одељенским 

седницама. Психолог је била члан Стручног тима за инклузивно образовање, Тима за 

заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, Тима за професионалну 

оријентацију и завршни испит  и Стручног тима за развојно планирање. На Наставничком 

већу презентована су два предавања: 

1. Резултати анкете за родитеље у оквиру акционог истраживања „Разлози смањеног 

уписа ученика у нашу школу“ и 

2. „Епилепсија“. 

 Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 

локалне самоуправе 
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Остварена сарадња са  Школском управом Београд, Градским секретаријатом за 

образовање, Регионалним центром за таленте Београд 1 – Земун, Филозофским 

факултетом (Одељење за психологију). Надлежним органима су правовремено 

прослеђивани  потребни статистички подаци и информације. Зависно од потребе, 

сарадња се остваривала и са МУП-ом Нови Београд, Општином Нови Београд, Црвеним 

крстом Новог Београда.  

 Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

Психолог је редовно водила документацију о свом раду на дневном, месечном и 

годишњем нивоу. Уредно је водила дневник психолога, као и евиденцију о раду са 

сваким од ученика. У психолошкој документацији се налазе и извештаји о сваком 

извршеном тестирању, анализама и посећеним часовима. Целокупна документација је 

редовно ажурирана. Подаци о ученицима и целокупна психолошка документација се 

чува у закључаном ормару у канцеларији ППС, а компјутер на којем психолог ради 

заштићен је шифром. 

Психолог је у току године проучавала стручну литературу везану за сва актуелна 

питања, као и нове правилнике и друга законска акта. Психолог је похађала семинар: 

“Електронски тестови“ (кат.бр.195 – 24 сата), Understanding IELTS (FutureLearn, online 

British Council`s course),  Exploring English (FutureLearn, online British Council`s course), 

„Емпиријски заснована процена и интервенција за опозиционо-пркосни поремећај и 

поремећај понашања код деце и адолесцената“,  „Шема терапија Џефрија Јанга“ и „Шема 

терапија за поремећаје личности“, а ауторске акредитоване семинаре „Рад са ученицима 

са емоционалним и понашајним проблемима и њиховим родитељима“ и „Како открити 

и покренути даровите“ више пута реализовала у овој школској години. У фебруару 

психолог је завршила четворогодишњу едукацију из Рационално-емотивне и 

когнитивно-бихејвиоралне терапије и добила препоруку Удружења за когнитивне и 

бихејвиоралне терапије, чији је члан, за пријем у Савез друштава психотерапеута Србије. 

 

 

 

Психолог 

Невенка Јовановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годишњи извештај о раду педагога 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА 
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 Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

Педагог је учествовао у изради појединих сегмената Годишњег плана рада школе–

програма свих стручних органа и тимова, програма рада стручних сарадника, сарадње са 

породицом, друштвеном средином, превентивних програма и план рада часова 

одељенских старешина од првог до осмог разреда.   

Педагог је планирала свој рад на годишњем и месечном нивоу.  

У сарадњи са психологом и Тимом за додатну подршку учествовала је у 

конципирању индивидуалног образовног плана рада за ученицу седмог разреда, којој је 

потребна додатна образовна подршка, као и индивидуализованог начина рада са 

ученицима старијих и млађих разреда. 

У великој мери је узето учешће у планирању и реализацији различитих културних 

манифестација као што су: „Недеља школског спорта“, свечани пријем првака.  

 Педагог је у сарадњи са наставницима и директором учествовала у планирању и 

реализацији пробног и званичног завршног испита ученика осмог разреда и Књижевне 

олимпијаде, радећи на пословима координатора. . 

Учествовала је у изради распореда слободних активности, распореда писмених 

провера знања и контролних вежби, распореда пријема родитеља од стране наставника и 

одељенских старешина. 

У сарадњи са психологом, на почетку и током школске године педагог је радила на 

распоређивању новодошлих ученика  као и у формирању одељења првог и петог  разреда,  

 Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

У сарадњи са психологом педагог је систематски пратила и вредновала настави 

процес, као и напредовање ученика. Праћена је адаптација ученика  првог и  петог 

разреда, као и ученика којима је потребна додатна подршка у раду. У сарадњи са 

психологом и Тимом за пружање додатне узето је учешће у праћењу и вредновању 

примене мера индивидуализације и индивидуалних образовних планова. 

Посећено је укупно 24 часа и то 16 часова редовне наставе, 8 часова одељенског 

старешине. Разлог посете је  био редовне планиране посете,  посете угледног часа, увид 

у рад новог члана колектива, праћење рада приправника и  праћење ученика. 

Педагог је израдила полугодишњи и годишњи извештај о свом раду, а у сарадњи са 

психологом и целокупан полугодишњи и годишњи Извештај о раду ПП службе. 

Систематски је праћен и анализиран успех, изостајање и дисциплина ученика у 

току и на класификационим периодима, уз израду извештаја о истим. Дати извештаји су 

редовно презентоване и члановима Наставничког већа и Савета родитеља.   

 Педагог је пратила успех ученика на такмичењима различитих нивоа, пробним 

тестирањем ученика VIII разреда, завршном испиту и упису у средње школе, што је 

презентовано члановима Наставничког већа, Савета родитеља, израдом паноа и 

постављања на сајт школе. 

 У сарадњи са психологом, педагог је учествовала у изради  програма увођења у 

посао наставника – три наставника предметне наставе. 

 У сарадњи са психологом и преметним наставницима педагог је учествовала у 

изради  анализе постигнућа ученика на пробном и завршном испиту. 

 Рад са наставницима 

Током школске 2014/2015. године остварена је квалитетна сарадња са 

наставницима. 
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Педагог је извршила проверу читања са разумевањем ученика петог разреда, 

израдила анализу и то презентовала ученицима на часовима одељенског старешине . 

Пружана је подршка наставницима у осмишљавању рада са ученицима којима је 

потребна додатна подршка кроз упућивање на различите мере индидвидуализације, као 

и помоћ у мотивисању ученика, родитеља и целих одељења  на редовно похађање 

наставе, извршавање школских обавеза и нормализовању интеракције у одељењима где 

је нарушена групна динамика. 

Праћен је начин вођења дневника образовно-васпитног рада, планова рада  

наставника уз израду белешки о редовној предаји Годишњих и месечних планова. 

Педагог је радила на пружању помоћи наставницима при изради годишњих и 

оперативних планова различитих облика образовно-васпитног рада, уз посебан осврт на 

наставнике приправнике. 

 

 Рад са ученицима 

Рад педагога са ученицима се одвијао групно и индивидуално, зависно од 

проблематике (учење, изостајање, понашање, мотивација) уз уважавање личности 

ученика и његове приватности, усмеравајући код ученика схватање појаве различитости, 

пружајући ученицима помоћ у препознавању сопствених потреба и емоција како би 

манифестовали понашање усаглашено са нормама цивилизованог изражавања, а у циљу 

успешнијег решавања проблема и потешекоћа на које наилазе. Обављен је разговор са 

великим бројем ученика (са неким ученицима је разговарано више пута). Остварен је 

групни саветодавни рад са одељењима старијих разреда везано за различите тематике из 

живота ученика (успех, понашање, изостанци, кажњавање, професионално 

информисање...). У сарадњи са психологом и одељенским старешинама, обављени су 

саветодавни разговори са целим одељењем, са циљем сузбијања насиља у тим 

одељењима. Вршен је и појачан васпитни рад са ученицима који су интезивно показивали 

непримерено понашање и непоштовање школских правила.  

Посебна пажња посвећена је професионалној оријентацији ученика VIII разреда. 

Педагог је вршила професионално информисање ученика, уз индивидуално и групно 

саветовање поводом избора школе и професије у  сарадњи са психологом.  

Вршено је и испитивање будућих ученика првог разреда (49). 

 Рад са родитељима 

Са родитељима је остварена сарадња кроз бројне индивидуалне контакте и групне 

састанке, учешћем у решавању проблема по проблематици и потреби у ванредним 

ситуацијама, као и на Савету родитеља. Обављено је много индивидуалних разговора а  

неки родитељи су били укључени и у разговоре са Тимом за заштиту од насиља и Тимом 

за инклузију .   

Организован је састанак за родитеље ученика осмог разреда када су презентоване 

информације о завршном испиту и упису у средње школе.  

 Рад са директором, стручним сарадницима, персоналним асистентом 

Сарадња са психологом  и директором школе  остварена је  у свима областима рада.  

Оставрена је сарадња са директором по питању различитих приговора и жалби 

родитеља и приликом вођења дисциплинског поступка, као и у организацији и 

спровођењу пробног завршног, завршног испита и организације и спровођења Књижевне 

олимпијаде. 
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Остварена је сарадња и са персоналним асистентом ученице седмог разреда  у циљу 

праћењу, напредовања и понашања ученице. 

 Рад у стручним органима и тимовима 

Педагог је редовно присуствовала седницама одељенских већа и учествовала у 

седницама Наставничког већа (саоптавањем информација, представљањем различитих 

извештаја и сл.). Радила је и у оквиту Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања 

и занемаривања, Тима за инклузивно образовање, Тимом за развој школског програма, 

Тимом за професионалну оријентацију и завршни испит. 

 Сарадња са надлежним установама, организацијама и удружењима и 

јединицом локалне самоуправе 

Остварена је успешна сарадња са Домом здравља Нови Београд, Школском 

управом Београд и Градским секретаријатом за образовање. Надлежним органима су 

правовремено прослеђивани  потребни статистички подаци и информације. Зависно од 

потребе, сарадња се ширила на надлежне установе: Центар за социјални рад, МУП Нови 

Београд, Општину Нови Београд, у зависности у ком домену је помоћ била потребна.  

Педагог је остварила и сарадњу са Филозофским факултетом у Београду кроз 

менторски рад са два студентом педагогије. 

 Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

Педагог је водила документацију о сопственом раду на дневном, месечном и 

годишњем нивоу. Израђен је протокол за праћење реализације наставних часова и 

образац извештаја одељенских старешина о успеху, изостанцима, владању ученика и 

реализацији образовно-васпитног процеса.  

Уредно је вођена и чувана документација о ученицима и о раду са њима, вођена је 

потребна статистика везана за различите аспекте и потребе школског живота. 

Анализирани су нови правилници и друга законска акта, који су представљани и 

наставницима,  проучавана је и стручана литература.  

 

 

 

             Педагог 

Катица Аћимов Деспотовић 

 

1. ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА 

У школској 2014/2015. години за школску библиотеку набављено је 58 књига: од тога 

купљено  je 42 и 16 књига је добијено поклоном издавача и наших ученика тако да 

укупан књижни фонд износи 13046 књиге. 

Некњижне грађе је 1358 

Укупан фонд је  14404 

У мају месецу школска библиотека је набавила 20 књига за Вукове награде, награде за 

ученика генерације, ученике одељења и  спортисту генерације  

На дневном нивоу посета библиотеци је била 39 ученика 
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Бибилотеку су посећивали сви ученици школе, а упис првака је обављен у новембру 

2014. године. 

Остварена је пуна сарадња са матичном библиотеком ,,Вук Караџић” на Новом Београду 

и Градском општином Нови Београд у реализацији такмичења: 

,,Читалачка значка”. Ове школске године више од 50 ученика се такмичило за читалачку 

значку нарочито су се истакли ученици    III , IV , VI , VII i VIII разреда 

51 ученика је награђено похвалницом и читалачком значком, а 11 најбољих и књигама 

које су уручене ученицима на свечаној додели у Општини Нови Београд. 

Библиотекар је похађао семинаре под називом: “Медијса и информациона писменост у 

школској библиотеци” ЗОУВ 449-5/2014 и „Функције школских библиотека у 

развоју креативног читања и разумевања“ ЗОУВ 596/1-2014. 

 

Библиотекар школске 

библиотеке: 

Слађана Милин 

 

 

2. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ И 

ЗАВРШНИ ИСПИТ 

Професионална оријентација 

Програм професионалне оријентације ученика реализовао се кроз програме 

одељенских старешина, предметних наставника, учитеља, стручних сарадника. 

Презентација занимања стручних  школама. Од првог до осмог разреда ученици кроз 

наставу и ваннаставне активности стичу низ информација о разним занимањима. 

Сви ученици VIII разреда радили су: 

1. Тест способности – КОГ-3 (овај тест су ученици радили у седмом разреду када се 

вршила идентификација за Регионални центар за таленте) 

2. Тест професионалних интересовања, сазнавши сопствени профил интересовања 

индивидуално у разговору са психологом, када им је и пружено саветовање у избору 

професије и школе. Педагог је спровела професионално информисање ученика – 

презентација о  средњим стручним школама, процедури завршног испита, условима 

уписа  и календар уписних активности. Одржан је и заједнички родитељски састанак 

(3.06.2015.) за родитеље ученика осмог разреда на коме су упознати са процедуром 

полагања завршног испита, условима уписа и календаром уписних активности.  

У холу школе, као и на сајту школе и фејсбук страници Вршњачког тима је истакнут 

календар уписних активности и упутство за родитеље и ученике о процедури полагања 

завршног испита. 

ПП служба је редовно вршила саветодаван рад са ученицима осмог разреда, упућујући 

их на опис и карактеристике постојећих образовних профила и усмеравајући их да на 

реалан начин сагледају сопствене жеље и способности.  

Пробни завршни и завршни испит 

24. и 25.04.2015. године 69 ученика је радило пробни завршни испит из српаског језика, 

математике и комбиновани тест. 

Три ученика није радио пробни завршни испит. 
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Максимални број бодова на пробном завршном испиту је 30 бодова (10 српски језик, 10 

математика и 10 комбиновани тест). 

 

Разред 

одељ. 

Број 

ученика 

Српски 

језик 

Математ. Комб. 

тест 

VIII/1 21 11,08 9,61 12,66 

VIII/2 27 11,72 10,46 12,98 

VIII/3 24 11,69 11,21 12,88 

УКУПНО 72 11,53 10,49 12,85 

 

Сви ученици који су завршили осми разред (70)  су полагали завршни испит. Два ученика 

се нису појавила на полагању разредног испита па нису имали право ни да полажу 

завршни и они се воде као ученици који нису завршили разред.  

            Тест из српског језика су полагали 15.06., из математике 16.06., а комбиновани тест 

17.06.2015. 

Просечан  број бодова из српског језика  је 6,85 из математике 6,13 , а на комбинованом  

6,30.  Укупно просечан број бодова је  19,28. 

Српски језик Математика Комбиновани тест Укупно 

6,85 6,13 6,30 19,28 

 

Разред/ 

одељење 

Број 

ученика 

Српски 

језик 
Матем. 

Комб. 

тест 
УКУПНО 

VIII/1 20 6,90 6,20 6,65 19,75 

VIII/2 26 6,35 5,90 5,80 18,05 

VIII/3 24 7,30 6,30 6,45 20,05 

укупно 70 6,85 6,13 6,30 19,28 

 

 Школска 

 2013/14. година 

Школска 

 2014/15. година 

Број ученика 72 70 

Српски језик 13,31 6,85 

Математика 13,71 6,13 

Комбиновани 12,68 6,30 

 

Просечан број бодова по предметима последње две године 

 

 Школска 

 2013/14. година 

Школска 

 2014/15. година 

Број ученика 72 70 

Српски језик 13,31 6,85 

Математика 13,71 6,13 

Комбиновани 12,68 6,30 
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Просечан број бодова који ученици носе из основне школе (успех)  је 62,07. 

По укупном просечном броју бодова на завршном испиту, ученици наше школе су 

на седамнаестом месту у односу на ученике осталих школа у општини. 

По укупном броју бодова на тесту из српског језика су на петнаестом месту , на 

тесту из математике на петнаестом,  а на комбинованом тесту на осамнаестом месту. 

Одељењске старешине су након полагања завршног испита имале обавезу да 

преузимају листе жеља ученика за упис у средње школе и са задовољством можемо 

констатовати да су се сви наши ученици који су полагали завршни испит уписали у 

средњу школу у првом уписном кругу. 
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Координатор 

К. Аћимов – Деспотовић 

 

 

                                                                                      

8. ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 2014/2015. 

ГОДИНЕ 

Чланови Тима за самовредновање: 

1. Љиљана Вјештица, професор руског језика - записничар 

2. Оливера Мозетић, професор разредне наставе - руководилац 

3. Тијана Јуришић, професор ликовне културе 

4. Милина Кораћ,професор разредне наставе 

5. Зорка Жугић-Ћипријановић, наставник разредне наставе 

6. Соња Шуњевић,професор разредне наставе 

ЖЕЉА Бр.учен. % 

Прва  22 32,35 

Друга  12 17,65 

Трећа  10 17,71 

Четврта  5 7,35 

Пета 3 4,41 

Седма 2 2,94 

Осма 2 2,94 

Девета 2 2,94 

Десета 2 2,94 

Једанаеста 1 1,47 

Дванаеста 3 4,41 

Петнаеста 2 2,94 

Деветнаеста 1 1,47 

Уметничке 

школе 
2 2,86 
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7. Тања Спајић,професор разредне наставе 

 

На основу Годишњег плана рада школе за текућу годину предвиђено је вредновање 

кључних области: 

1. Постигнућа ученика 

2. Подршка ученицима 

Реализација прве кључне области Постигнућа ученика, а подручје вредновања 

Квалитет школских постигнућапочела је половином новембра, а завршена 

почетком децембра 2014.године 

Подручја вредновања у оквиру изабране кључне области су: 

1. Квалитет знања 

2. Мотивисаност ученика (да учествује на такмичењима, у секцијама и 

ваннаставним активностима). 

3. Вредности код ученика 

Као инструмент приликом вредновања користили смо чек листе из приручника које су 

попуњавали ученици, родитељи и наставници предметне и разредне наставе. 

Од 165 подељених упитника ученицима враћено, попуњено и обрађено је 138. 

Родитељима ученика од другог до четвртог разреда подељено је 70 упитника а враћено 

и обрађено 54 (77,7 %). А од петог до осмог подељено је 98, а обрађено и враћено 54 (53,6 

%). 

Примећујемо да је заинтересованост родитеља за попуњавање упитника о квалитету 

знања код старијих разреда нижи за 24,1 %. 

Од 22 упитника подељених наставницима предметне и разредне наставе сви су попуњени 

и обрађени. 

Вредновањем квалитета знањапутем упитника за ученике, средња оцена за важно од 

другог до осмог разреда је 3.593 а за тачно 3,416. 

 Упитник за родитеље показује да је средња оцена за важно као квалитет знања 3,468, а 

за тачно 2,858.  

Код наставника за важно је средња оцена 3,808, а за тачно 3,531. 

Средња оцена за важно код мотивисаности ученика је 3,507, а за тачно 3,419. Код 

наставника је важно 3,859, а тачно 3,724. 

Вредности код ученика - срења оцена за важно је 3, 563, а за тачно 3, 462. 

Код наставника разредне наставе срења оцена за важно је 3,778, а за тачно 3,666. 

Код наставника предметне наставе средња оцена за важно је 3,828,  а за тачно 3,692. 

На основу чек листа које су попуњене за важност исказа извучена је средња оцена 3,675, 

а за тачно 3,404.  

Средња оцена Постигнућа ученика на нивоу школе је 3, 539што одговара нивоу 

остварености( ниво 4). 

Наставници користе разноврсне облике и методе рада, као и сва расположива наставна 

средства ради подизања мотивације ученика за рад. Ученици у високом степену 

испољавају мотивисаност за самостално стицање додатних знања и вештина. Велики 

број ученика учествује у секцијама, додатним и ваннаставним активностима. 

Ученици имају изграђене ставове према основним, општеприхваћеним моралним и 

естетским вредностима друштва и вредностима човека као поједница, осећај 

припадности заједници, однос према културном наслеђу, равноправности полова, 

заштити природе, човекове средине... 

Успех ученика(средња оцена) на нивоу школе у протеклом периоду од 2009/2010 до 

2013/2014 године ( 5 година) је 4,53. Сто одговара нивоу остварености 4. 



ОШ „Надежда Петровић“, Нови Београд  

„Извештај о раду школе“ за школску 2014/2015 годину 80 

Средња оцена по предметим, по одељењима и по разредима су преко 3,51. Просечна 

пролазност ученика на класификационим периодима је преко 90 %, а на крају школске 

године од 95 – 100%. 

Школа бележи константно висок успех ученика на пријемним и класификационим 

испитима. 

     По укупном просечном броју бодова на завршном испиту, ученици наше школе су на 

завидном месту у односу на ученике осталих школа у општини. Средња оцена из српског 

периода у протеклих 5 година износи 14,262, а из математике 13,527, на комбинованом 

тесту освојили су 12,68. 

Пласман ученика појединачно или екипно на општинским ( 176- првих места, 140-других 

места, 144- тећих места), градским(42-првих места, 35-других места, 17-трећих места), 

републичим (1-друго место, две , две Златне арене), окружним (6-других места), 

међуокружно( 6-других места). 

     Обим ученичких знања и њихова употребљивост у новим ситуацијама изузетно су 

велики. Ученици су у великом степену оспособљени за решавање проблема, повезивање 

знања међу различитим предметима и њихову примену. 

Друга кључна област коју смо вредновали је Подршка ученицима. 

Реализација је почела почетком фебруара 2015. године, а завршена почетком марта 2015. 

године. 

     Подручја вредновања у оквиру изабране кључне области су: 

1. Брига о ученицима 

2. Подршка учењу 

3. Лични и социјални развој 

4. Професионална оријентација 

 

     Као инструмент приликом вредновања користили смо чек листе из приручника које 

су попуњавали ученици, родитељи и наставници предметне и разредне наставе. 

     Од 165 подељених упитника ученицима враћено, попуњено и обрађено је 132 (80%) 

Родитељима ученика од другог до четвртог разреда подељено је 65 упитника а враћено 

и обрађено 56 (86.15 %). А од петог до осмог подељено је 100, а обрађено и враћено 36 

(36%). 

Примећујемо да је заинтересованост родитеља за попуњавање упитника код старијих 

разреда изузетно ниска. 

     Од 11 упитника подељених наставницима предметне и разредне наставе сви су 

попуњени и обрађени. 

     Вредновањем бриге о ученицима путем упитника за наставнике, средња оцена за 

важно од другог до осмог разреда је 3.78 а за тачно 3,5. 

 Брига о ученицима – упитник за родитеље показује да је средња оцена за важно као 

подршка ученицима  3,66, а за тачно 3.12, док је код ученика средња оцена за важно 

3.75, а за тачно 3.12. 

     Средња оцена за важно код подршке учењу је 3,63, а за тачно 3,09.  

      Лични и социјални развој (упитник за ученике)- срења оцена за важно је 3.58, а за 

тачно 3, 24, док је код наставника средња оцена за важно 3.69, а за тачно 3.63. 

     Професионална оријентација (упитник за ученике) – средња оцена за важно је 3.43, 

а за тачно 2.93.,а код родитеља за важно као подршка ученицима средња оцена је  3.47, 

а за тачно 2.66. 

    Средња оцена кључне области Подршка ученицима на нивоу школе је 3, 35 што 

одговара нивоу остварености( ниво 2). 

     Брига о ученицима 
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     Школа има Правилник о безбедности ученика, у коме постоје јасне процедуре за 

заштиту ученика, са чијим су садржајем упознати сви актери (наставници, ученици, 

родитељи...). Задужења, обавезе и одговорности свих актера Правилника су јасно и 

прецизно дефинисани. Сви актери савесно и одговорно испуњавају задужења и обавезе 

које произилазе из Правилника. Примену Правилника анализирају директор, стручни 

сарадници,одељенска већа, као и наставничко веће. Школа благовремено и адекватно 

реагује на утврђене пропусте. Ученици се у школи осећају безбедно. 

     Постоје процедуре за идентификовање емоционалног, телесног и здравственог стања 

ученика и благовремено и адекватно реаговање на њих. Ради промовисања здравствене 

заштите и здравог начина живота школа има сталну сарадњу са здравственом службом 

(посете здравствених радника, едукација наставног особља и ученика, редовно 

организовање систематских прегледа ученика...). 

     Одељенске старешине и стручни сарадници проводе довољно времена у разговорима 

са ученицима и родитељима, о томе воде евиденцију, поштујући њихову поверљивост.                                

У школи постоје програмом утврђене мере за помоћ ученицима са посебним потребама 

и примењују се у потпуности. Видљиво је уважавање и брига о свим ученицима.  

Подршка учењу 

     Не постоје посебни програми за подршку процесу учења. Стручна служба пружа 

подршку ученицима по потреби. 

      Постигнућа и успех ученика се сисстематски прате (наставници разредне наставе, 

предметни наставници, педагошко-психолошка служба) и на основу тога се утврђују 

посебне потребе сваког ученика. Планирају се и припремају посебне активности да би се 

ученицима који заостају у раду помогло у савладавању тешкоћа у наставном процесу, а 

ученицима који брже напредују омогућило даље напредовање и учешће у 

истраживачким активностима и другим пројектима. Овакво напредовање и успех 

ученика се похваљује, а изузетна постигнућа се промовишу. 

     Лични и социјални развој 

     Школа плански, кроз низ повезаних програма, поступака и акција (а на основу 

снимања потреба), води рачуна о личном и социјалном развоју ученика. У школи се 

негује и подстиче позитивна социјална клима: толеранција, узајамно уважавање, 

поштовање, подршка, сарадња,комуникацијске вештине, брига о другима...Код ученика 

се развија поверење у сопствено знање и способности, самопоуздање, одговорност за 

сопствене поступке, слобода мишљења и изражавања, критичко мишљење и сараднички 

односи. Школа редовно похваљује позитивне поступке и успех ученика. 

       Професионална оријентација 

     Ученици су упознати са Повељом о правима детета УН. У школи се негује и подстиче 

демократски дух и ученици су укључени у процес доношења одлука преко представника 

у својим организацијама (нпр. Ученичи парламент и сл.). Предлози и сугестије се 

разматрају и уважавају. Школа подстиче и подржава иницијативе и активности ученика 

као што су: културне, забавне и спортске активности, разни облици дружења, 

манифестације, посете разним установама... 

     Школа има програм професионалне оријентације који се реализујае кроз различите 

облике образовно-васпитног рада. Носиоци активности програма професионалне 

оријентације пружају континуирану помоћ ученицима при смопроцењивању  сопствених 

способности и интересовања. Води се рачуна о потребама свих ученика и у школи се 

организују различите акције у функцији унапређивања професионалне оријентације : 

дани „отворених врата“ у образовним установама, информативни састанци и посете, 

сусрети с представницима из разних области занатства и индустрије, стицање 

непосредног искуства у раду у одређеним областима итд. 
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     Ученицима су доступне јасне, прецизне, релевантне и актуелне информације о 

могућностима наставка школовања и запошљавања преко презентација, плаката, књига, 

брошура, разних програма и понуда средњих, виших и високих школа и других стручних 

информација у штампаном или електронском облику. Остварује се сарадња са 

родитељима ради индивидуалног саветовања о професионалној оријентацији деце.  

 

Руководилац тима: 

Оливера Мозетић 

 

 

 

 
9. ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ  

 

 Анализирао реализацију програма за инклузивно образовање и рад Тима за 

претходну школску годину, 2013/14; 

 Израдио план и програм рада Тима за 2014/15. школску годину; 

 Извршио анализу стања на почетку школске године и евидентирао број ученика који 

понављају разред, долазе из друге средине, маргинализоване и запуштене деце; 

 Сагледане су и потребе за израдом и применом ИОП-а у првом и по потреби осталим 

разредима. 

 

Ове школске године  одржано је 6 седница Тима за инклузивно образовање. 

Сви чланови стручног Тима присуствовали су састанцима. 

 

Разматрана су питања из тема: 

- Број ученика којима се потребна додатна подршка и врста додатне подршке; 

- Сагледавање потреба за израдом и применом ИОП-а у свим разредима: 

- ИОП 1 само за ученицу Н. С. VII 1  ; 

- Евалуација ИОП-а за друго полугодиште; 

- Праћење постигнућа за надарене ученике у VIII разреду који су били упућени 

Центру за таленте Београд 1 – Земун; 

- Мај 2015. – предавање на Наставничком већу на тему „Рад са ученицима са сметњама 

у развоју – епилепсија“, 29. маја 2015. психолог Невенка Јовановић. 

 

Сви наставници из Тима за додатну подршку ученици Н. С. су евалуирали досадашње 

планове, активности, и направили планове активности до краја школске године. 

На последњој седници Тима за инклузивно образовање извршена је евалуација програма 

и дат је предлог за израду програма за наредну школску годину 2015/16. 

 

Координатор Тима 

Милена Симишић 

 

IV АНАЛИЗА УСПЕХА И ВЛАДАЊА 

 
   На крају школске године имали смо организоване следеће испите:  
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- Разредни испит – у јунском року је био организован за седам ученика од другог 

до четвртог разреда и за дванаест ученика од петог до седмог разреда. У мају је био 

организован за три ученика осмог разреда. 

Од укупно 22 ученика на припремну наставу и разредни испит одазвао се само један 

ученик осмог разреда, који је положио и стекао право да полаже завршни испит. 

- Разредни испит у августу је био организован за 20 ученика из свих наставних 

предмета и једна ученица из једног премета (немачки језик).  

Свим ученицима је била организована припремна настава. Пет ученика је похађало 

припремну наставу, приступило  полагању разредног испита и наставило школовање у 

својим одељењима. 
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Након обављених разредних испита у августу просечна оцена успеха за школску 

2014/2015. годину износи 4,62. 

На крају свог основног школовања 14 ученика осмог разреда је понело диплому „Вук 

Караџић“, а ученица Петровић Јона 8/3 одељења, је изабрана за ученика генерације и 

спортисту генерације. 

Ове године је 28 ученика осмог разреда проглашено носиоцима специјалних диплома. 

Тим поводом издато је 47 диплома. 

 

Успех ученика осмог разреда  

           Вуковци 

1. Драгић Димитрије VIII/1 

2. Петровић Дејана VIII/1 

3. Димитријевић Невена VIII/2 

4. Димкић Јелена VIII/2 

5,00

4,88

4,93

5,00 5,00 5,00

4,90

5,00 5,00

4,92

4,82

4,84

4,86

4,88

4,9

4,92

4,94

4,96

4,98

5

5,02

V VI VII VIII
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Црт.слик.вајање

Инфор.и рачунар.

Домаћинство
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5. Комина Данијела VIII/2 

6. Танчић Милица VIII/2 

7. Цветковић Ненад VIII/2 

8. Черњански Милена VIII/2 

9. Вурдеља Сара VIII/3 

10. Јенић Марта  VIII/3 

11. Кулић Бојана VIII/3 

12. Манојловић Даница VIII/3 

13. Петровић Јона VIII/3 

14. Тодоровић Теодора VIII/3 

 

Ученици одељења 

1. Петровић Дејана VIII/1 

2. Танчић Милица VIII/2 

3. Петровић Јона VIII/3 

 

Ученик генерације - Петровић Јона 

Спортиста генерације - Петровић Јона 

 

 
 

Изостанци 

 
У овој школској години укупно изостанака је 33264, што је за 947 изостанака више него 

претходне школске године.  

            Од укупног броја изостанака, у млађим разредима има 8585 оправданих и 5789 

неоправданих изостанка због нередовног или не похађања наставе током школске године 

ученика из осетљивих група. У старијим разредима има укупно 24763 изостанка, 

оправданих 24161 и 602 неоправдана изостанка. Ученици старијих разреда из осетљивих 

група имају 12209 неоправдана изостанка. 
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Владање 

Примерно владање има 456 ученика а 21 ученик незадовољавајуће владање. Сви ученици 

који имају незадовољавајуће владање имају велики број неоправданих изостанака.  

Ученици од првог до петог разреда оцењени су описно, а бројчано су оцењени ученици 

VI, VII и VIII разреда којима оцена из владања улази у просек. 

Изречене васпитно-дисциплинске мере су примерене прекршајима који су и учињени и 

мишљења смо да су имале ефекта, стога већих прекршаја нисмо ни имали до краја 

школске године. Посебно би се нагласило да је сваки па и мањи прекршај условљавао 

појачан васпитни рад са децом, разговоре унутар одељења, у појединим случајевима са 

стручним сарадницима, као и укључивање у рад и Тима за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемариавња. Сваки појачан васпитни рад је укључивао  рад са 

родитељима  у чијем присуству су све ситуације тумачене и у чијем присуству је врешен 

педагошко – инструктивни рад. 

 

 

 
 

 

Резултати такмичења 

 

Област такмичења 
општинско градско републичко 

I II III I II III I II III 

Српски језик  2    1    

Драмска секција 20   1      

Рецитатори  1        

Енглески језик  1        

Италијански језик   1  1     

Руски језик   1       

Математика  1 3  1     

"Мислиша"  1 3       

Географија  1 1   1    

Биологија  3 7   1    
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Област такмичења 
општинско градско републичко 

I II III I II III I II III 

Физика  1 1   2    

Хемија  1 1       

ТИО   1       

"Шта знаш о саобраћају"   2       

Музичка култура 2 1 1 2      

Ликовна култура 2 4 2       

Физ.вас. - појединачно 10 11 1 2 1 2   1 

Физ.вас. - екипно 7 1  4 2     

Читалачка значка 7         

Регионални центар      1    

Укупно 48 29 25 9 5 8   1 

 

Предлог педагошких мера за унапређивање наставног рада 

 

 У свим одељењима и на свим часовима разговарати са ученицима о 

специфичностима учења датог предмета 

 Истаћи циљ учења и практичну применљивост знања 

 Да би наставни садржаји мотивационо деловали треба обратити пажњу на 

организацију часа при обради наставног градива 

 У настави што више примењивати активне облике учења 

 Редовно прегледати домаће задатке 

 Честим петоминутним проверама подстицати ученике да пажљиво прате 

наставу и да редовно уче 

 Навикавати и оспособљавати ученике за коришћење уџбеника, књига, 

енциклопедија, интернета и других извора знања 

 Мотивисати ученике да долазе на допунску наставу 

 Редовно информисати родитеље о успеху и владању ученика 

 Наставити с опремањем школе наставнимсредствима 

 Унапредити самовредновање и вредновање у школи 

 Интезивирати сарадњу међу колегама (на нивоу Стручних већа) како би 

што боље ускладили захтеве по питању провере знања и уједначавања 

критеријума оцењивања 

 Придржавати се планираних активности из Школског развојног плана за 

следећи петогодишњи план 

 Мотивисати ученике на редовно похађање наставе  

 Доследно примењивати Правилник, по којем родитељ најкасније у року од 

8 дана правда детету изостанак до 3 дана, а само с  лекарским оправдањем 

изостанак за дужи интервал од 3 дана 

 Да се препорученом поштом упути званичан позив родитељу, који није 

благовремено, у сагласности са Правилником оправдао изостанке свом 

детету 

 Писмено обавестити родитеље о неоправданим изостанцима ученика (од 5 

и закључно са 10 изостанака) 
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 Идентификовати ученике за које је потребно израдити ИОП (и наравно, 

исти израдити) како би се њихови капацитети што боље искористили и 

како би се смањио број неуспешних ученика 

 Мотивисати ученике да редовно долазе на припремну наставу за полагање 

завршног испита 

 

Педагог 

 

 

 

 

V ОСТВАРИВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

1. НАСТАВА У ПРИРОДИ: 

I разред 

Настава у природи ученика 1.разреда није реализована 

 

II разред 

Настава у природи ученика 2.разреда није реализована  

 

III разред 

Настава у природи ученика 3.разреда није реализована 

 

IV разред 

Настава у природи ученика 1.разреда је успешно реализована од 7. до 14. априла 

2014 године на Митровцу на тари. Број ученика – 16 
 

Мушких Женских Укупно Мушких Женских Укупно

41 0 0

42 Милина Кораћ 10 6 16 10 6 16

42 0 0

Укупно 10 6 16 10 6 16

РО Разредни старешина
По списковима Кренуло

 

Агенција „ЦДЛ“, превозник „Ласта“. Полазак у 9:00 испред школе. Вођа пута: Милина 

Кораћ. 

Планирани садржаји су у потпуности реализовани. 
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2. ЕКСКУРЗИЈЕ 

V разред – једнодневна 

 Екскурзија V разреда – једнодневна, није реализована због елементарне непогоде и 

одложена је за 26. септембарје 2014. на релацији: Београд - Ваљево - Бранковина - 

Дивчибаре - Врујци – Београд. 

 

VI разред – једнодневна 

 Екскурзија V разреда – једнодневна, није реализована због елементарне непогоде 

и одложена је за 26. септембарје 2014. на релацији: Београд - Ваљево - 

Бранковина - Дивчибаре - Врујци – Београд, са укупно 61 ученика што чини 

80,88 % 

 

VII разред – једнодневна 

 Екскурзија V разреда – једнодневна, није реализована због елементарне непогоде и 

одложена је за 12. септембарје 2014. на релацији: 

I дан Београд – Чачак – Ужице – Мокра гора (Шарганска осмица – вожња возом) – 

Дрвенград – Бајина башта, Тара (хотел «Оморика», вечера, дискотека, ноћење) 

II дан Доручак (Обилазак језера Перућац и манастира Рача) – Дебело брдо – Ваљево – 

Београд 

 

Мушких Женских Укупно Мушких Женских Укупно

81 Данка Бијић 8 10 18 8 10 18

82 Ивана Стјепановић 12 15 27 12 15 27

83 Јована Петровић 11 6 17 11 6 17

Драган Ђурђевић

Укупно 31 31 62 31 31 62

РО Разредни старешина
По списковима Кренуло

 

Агенција је „Soul Travel“, Превозник „Ласта“, Полазак у 8:00 испред школе. Вођа 

пута: Данка Бијић. 

Екскурзија је реализована у време писања овог извештаја и подаци нису још потпуни. 

Само ми је вођа пута Данка Бијић, телефоном јавила да је све у реду да су добро стигли 

и да су садржаји реализовани у потпуности. 

 

 

VIII разред – тродневна  

 Екскурзија - тродневна  4. до 6. октобра 2012 године на предвиђеним релацији:  

1. дан: Београд – Параћин – Гамзиградска бања – Зајечар (Гамзиград) – Неготин 

(Мокрањчева кућа и Музеј) – Доњи Милановац (ноћење у хотелу «Лепенски вир») 

2. дан: ХЕ Ђердап (обилазак) – Ручак  – „Рајкова пећина“– Доњи Милановац 

(обилазак града) – ноћење у хотелу „Лепенски вир“ 
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3. дан: Обилазак локалитета „Лепенски вир“ – ручак у хотелу – Манастир „Тумане“  

– Голубачки град  – Сребрно језеро – Београд 

Мушких Женских Укупно Мушких Женских Укупно

81 Драгољуб Цветковић 8 11 19 8 11 19

82 Илијана Опачић 14 10 24 14 10 24

83 Љиљана Милошевић 9 9 18 9 9 18

Зоран Ђорђевић 0 0

Ukupno 31 30 61 31 30 61

РО Разредни старешина
По списковима Кренуло

 

Агенција „Банбус“, превозник „Ласта“. Полазак у 8:00 испред школе. Вођа пута: 

Драгољуб Цветковић. Цена 10450,00 у 8 рата. Прва рата 1308,00 динара, остале рате 

1306,00 динара. Сви наставни садржаји су реализовани. Са овом агенцијом имамо веома 

добро искуство од раније и са њима треба сарађивати и убудуће. 

Екскурзија је реализована у потпуности према унапред предвиђеном плану и програму. 
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VI ОСТВАРИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 

 

1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРИПРЕМНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ ГРУПЕ ЗА 

ШКОЛСКУ 2014/15. ГОДИНУ 

 

I. УВОД 

На  основу  решења о давању  сагласности  Скупштине града Београда на 

Програм рада за школску 2014/15. годину  и према важећим законским прописима : 

Закон о основама система образовања и васпитања, Правилник о општим 

основама предшколског програма и интерним актима, Основна школа ''Надежда 

Петровић'' је остварила  своју  делатност. 

 

II. КАПАЦИТЕТ И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

Број група и број деце    

У припремну предшколску групу уписано је 24 деце у 1 васпитну групу. 

Припремни предшколски програм похађало је 20 деце. 1 дете је исписано због 

пресељења, 1 дете је уписано у другом полугодишту (02.03.2015.), a 3 детета ромске 

националности нису похађала предшколски припремни програм. О овој деци немамо 

све потребне податке. 

Припремним предшколским програмом обухваћено је 20 деце у 1 васпитној 

групи и то: 

- целодневни боравак – продужени боравак ( 5 деце ). 

- полудневни боравак – у трајању од четири сата ( 15 деце ). 

- за 3 детета ромске националности нису нам достављени сви потребни подаци 

за упис, а нисмо ни обавештени писменим путем о пресељењу. 

Упис деце реализован је током уписнога рока, од априла месеца, али и током  

летњих  месеци. Основни подаци о деци и родитељима прикупљени су путем пријаве за 

упис. 

Организација и облици рада   

Школска година за припремни предшколски програм почела је 01.09.2013. 

године. Радно време припремне предшколске групе било је од 0800  до 1200. У оквиру 

рада припремне предшколске групе обављају се слободне активности, усмерене 

активности, активности по жељи деце, пауза за ужину и физичке активности у сали и у 

школском дворишту, на ваздуху. 

Припремна предшколска група својим облицима рада обухвата децу узраста од 

5,5 до 6,5 година. 

- Обухват деце узраста до 6,5 година – 12 деце. 

- Обухват деце узраста од 5,5 година – 8 деце. 

- Обухват деце са тешкоћама у развоју – није било деце са тешкоћама у развоју. 

- Једно дете од прошле године је уписано поново у припремни предшколски програм. 
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- Обухват деце ромске националности – 4 детета, а од тога 3 детета ромске националности 

су уписана у предшколски припремни програм, али исти нису похађали. 

* Организација кадра :  

Са децом ради један васпитач. 

Профил стручности: Виша школа за образовање васпитача – Београд.  

* Модел по коме се ради :  

Васпитно - образовни рад се одвија по моделу А. 

 

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ОСНОВА  ПРОГРАМА  ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Програмске активности   

У раду са децом реализоване су следеће активности: 

o активности праћења процеса адаптације деце у првим месецима боравка у групи, 

o активности  сарадње  са  породицом  кроз  индивидуалне  контакте  и родитељске  

састанке,  у  циљу  олакшавања  процеса  адаптације  деце  и породице на укључивање 

детета у установу, 

o активности упознавања и снимања статуса, потреба и могућности деце са циљем   

даљег планирања рада, 

o реализација  активности  и  садржаја  са  циљем  усвајања  културно хигијенских 

навика и осамостаљивања, 

o кроз  игру  и  музичке  активности, графичко  и  ликовно  изражавање, активности 

подстицања интелектуалног развоја, 

o активности комуникације, језичке и драмске активности реализовани су програми и 

садржаји који прате и подстичу развој детета. 

Избор садржаја, активности  и тема  имао је полазиште у: 

o карактеристикама и специфичностима узраста деце, 

o карактеристикама и специфичностима саме групе, 

o различитим условима рада и окружењу, 

o Правилнику о општим основама предшколског програма који васпитач користи као 

прописани документ у свом раду. Овакав приступ планирању и реализацији рада, 

имаo је за циљ да се поспеши развој дечије самосталности, радозналости, сазнајних  

вештина омогући добру социјализацију, а на узрасту од 5,5 до 6,5 година стави 

нагласак на активности које су најнепосредније везане за  припрему за полазак у 

школу. 

Током школске 2014/15. године у предшколској групи реализоване су 

програмске активности  разрађивањем  одређених тематских целина и области  

васпитно образовног рада  кроз следеће  кораке : планирање, реализацију, праћење и 

вредновање. 

О свом раду васпитач је водио документацију кроз књигу рада васпитача. Посебан 

облик документовања рада васпитача и праћења дечијег развоја и напредовања 

представља израда портфолија. Уважавајући карактеристике и узрасне специфичности 

групе деце са којом ради,стичући увиде у њихове потребе и интересовања, ослањајући 

се на ресурсе и могућности саме школе и њеног окружења васпитач је  имплементирао у 

своју  свакодневну праксу и непосредан рад са децом  и Правилник о општим основама 

предшколског програма програма следеће програмске активности: (развој 
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самопоштовања; развој комуникације и кооперације; еколошко васпитање; здрава храна; 

чувари осмеха – осећања; дете и саобраћај; дечије жеље и дечја права; другарство; моја 

породица; животне вредности; чувајмо планету; свет биљака; свет животиња; са децом 

око света; кругови пријатељства; велика истраживања и проналасци; саобраћај у нашем 

граду). 

 

Септембар месец  

 Адаптација; Лапо понашање; Чаробне речи ( хвала, молим, извини, изволи ). 

Октобар месец 

 Моја породица; Развој самопоштовања и поштовања других; Животне вредности. 

Новембар месец  

 Другарство; Развој комуникације и кооперације; Чувари осмеха – осећања; Кругови 

пријатељства 

Децембар месец 

 Свет животиња; Зима; Празници нам стижу 

Јануар 

 То ме занима; Велика истраживања и проналасци 

Фебруар 

 Саобраћај; Дете и саобраћај; Саобраћај у нашем граду 

Март 

 Годишња доба 

Април 

 Свет биљака; Чувајмо планету 

Мај 

 Дечије жеље; Са децом око света 

Васпитач и деца из предшколске припремне групе  су током целе школске 

године узимали активно учешће и представљали се на манифестацијама 

организованим на  нивоу установе. 

- 01.09.2014. године – Пријем деце, добродошлица и представа за децу. 

- Од 08.12. до 12.12.2014. године - Новогодишња изложба ликовних радова у 

учионици и холу школе; кићење јелке и украшавање учионице. 

- 27.1.2015.године - Свети Сава (школска слава). Учествовање у приредби. 

Представљање песмом и игром „Зец коло води“. 

- Тематско планирање „Вода“ 

- Од 9.3. до 13.3.2015. године - Деца припремне предшколске групе са својом 

васпитачицом припремала су се за предстојећу недељу. 

- 13.3.2015. године - Поставка изложбе - ДАНИ НАУКЕ,  

(уређење  учионице и хола школе) 

- Од 16.3. до 20.3.2015. године - Мала школа акварела - ДАНИ НАУКЕ. 
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- 19.3.2015. године – Додела похвалница учесницима ликовне радионице и  посебне 

похвалнице за ликовни рад ( С. Јоцић, А. Марјановић, Л. Мирковић, Н. Симић, С. 

Обрадовић, А. Гајић ). 

- 20.3.2015. године – ДАН НАУКЕ. Посета кабинета и посматрање огледа које су 

изводили ученици старијих разреда. Обилазак изложбе која је била постављена у 

холу школе. 

- 16.5.2015. године – Пролећни вашар ( учешће и излагање радова ). 

- 12.6.2015. године – Завршна приредба предшколаца. 

Све активности и садржаји којима су се деца и васпитач установе представљали 

на манифестацијама у организацији  установе имале су  за  циљ представљање онога што 

чини живот и рад деце у школи,  презентацију конкретних програмских активности и 

афирмацију рада школе и рада припремне предшколске групе. 

Организација оваквих манифестација  на  нивоу  установе  има  за  циљ:  неговање  

и подстицање  физичког  развоја  деце,  развијање  спортске  културе  и здравих стилова 

живота; подизање нивоа еколошке свести и практиковање конкретних активности у 

области очувања природе и заштите животне средине; унапређивање рада са децом у 

области ликовног стваралаштва  и  његова  промоција;  развијање  и  јачање  свесности  

о  припадности одређеној  кулутури  њеној  традицији   и  обичајима  и  неговање  

интелектуалне радозналости за упознавањем других народа и њихове културе и духа 

толерације и прихватања. 

Сарадња са родитељима 

У свакодневном раду васпитач је реализовао бројне активности у области 

сарадње са родитељима, кроз редовне и тематске родитељске састанке, радионице на 

којима су родитељи и деца у заједничким активностима израђивали честитке, предмете, 

украсе у сусрет празницима, значајним датумима... 

Сарадња са родитељима одвијала се на следећи начин: 

o Свакодневна размена информација; 

o Циљани индивидуални разговори васпитача и родитеља; 

o Учешће родитеља у раду са децом – у договору са васпитачем родитељи су се 

укључивали у реализовање неких активности ( прикупљање материјала и средстава, 

израда украса и пахуљица, помоћ при изради портфолиа ). Помоћ и подршка у 

организацији разних активности, манифестација и дешавања; 

o Писана комуникација – панои, кутак за родитеље, портфолио; 

o Родитељски састанци: 

03.09.2014. - Одржан је први родитељски састанак са циљем упознавања родитеља са 

начином рада предшколске групе у установи, поштовање правила школе,начин и време 

контактирања... 

29.12.2014. - Одржан је родитељски састанак са циљем да се направи краћа анализа 

напредовања деце, даљи рад на дисциплини, радни листови за друго полугодиште... 

11.6.2015. - Одржан је родитељски састанак за крај школске године.  

Радионице са темом: 

''Полазак у малу школу'' – сарадња са родитељима да се деца што боље и лакше 

привикну на нову средину, као и да што боље овладају основним културно – 

хигијенским навикама и да самосталност приликом обављања истих подихну на виши 

ниво; 

''Дечји портфолио'' – помоћ родитеља при изради истих; 
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''Новогодишња радионица'' – родитељи са децом праве новогодишње украсе и 

пахуљице и на тај начин доприносе уређењу учионице. 

Активности на плану уређења учионице – васпитач припремне предшколске 

групе је изузетно ангажован на активностима уређења простора и на тај начин  радну и 

животну средину учинила је лепшом, креативниом, стимулативниом, безбедниом... 

Уређење паноа 

- Пано за добродошлицу предшколаца; 

- Лепо понашање – чаробне речи ( хвала, молим, извини, изволи ); 

- Моја породица - Своју породицу носим у срцу; 

- Пано за дечију недељу; 

- Другарство – Цареви чувају царство, а ми чувамо наше другарство; 

- Пано и декорације поводом годишњих доба; 

- Пано и декорације поводом  Нове године; 

- Свет животиња; 

- Свет биљака; Пролеће у нашем граду; 

- Саобраћај у нашем граду; 

- Наше жеље. 

Посебни програми ( представе и излети ) 

У току школске године васпитачица је водила децу у позориште и на излете. 

Представе су реализоване ван школске зграде. За вођење деце на излет и у позориште 

родитељи су давали своју писмену сагласност. 

Позоришне представе: 

1. „Новогодишње заврзламе“, ДКЦ, 24.12.2014.; 

2. Музички тобоган, ДКЦ, 11.2.2015.; 

3. „Баш челик“, ПИНОКИО, 26.3.2015. 

4. „Пингвини с Мадагаскара“, анимирани цртани филм, ДКЦ. 

Излети: 

1. Мали Дунав, Радмиловац – ( 12.5.2015. ) 

2. Звездарска шума и обилазак опсерваторије. 

Стручно усавршавање 
У току године Установа се укључила у важне сусрете, семинаре, обуке. У току 

школске 2014/15. године сви запослени били су у обавези да остваре 44 сата стручног 

усавршавања у оквиру установе. У овој школској години васпитач предшколске групе је 

више био посвећен стручном усавршавању унутар Установе. План је успешно 

реализован. Стручно усавршавање васпитача подразумева различите облике реализације 

у Установи, али и ван установе. 

Стручно усавршавање васпитача у Установи реализовано је на следећи начин: 

1. Присуствовање приказима књиге; 

2. Присуствовање презентацији са стручног семинара; 

3. Присуствовање активима и наставничким већима; 

4. Угледна активност васпитача – 19.09.2014. ( реализатор ); 

5. Презентација стручног семинара – 26.11.2014.  ( реализатор ); 

6. Позоришне представе. 

Стручно усавршавање васпитача ван Установе: 

1. Семинар „Да у вртићу учи свако радосно и лако“ ( 25. и 26.10.2014. ) 

2. Одбрана дипломског рада на Учитељском факултету – Београд, ( 24.12.2014. ) 

смер: - професор разредне наставе. 
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IV. ЗДРАВСТВЕНО ПРЕВЕНТИВНА СЛУЖБА 

Полазећи од дефиниције здравља као стања физичког, психичког и социјалног 

благостања,  превентивном здравственом заштитом настојало се  да се задовоље сва три  

аспекта  здравља  постављајући  као  основне  задатке:  јачање  и  заштиту  дечијег 

организма и оптималан  психо - физички развој. Различите  теме  у  оквиру  плана  и  

програма  рада  превентивне  службе реализоване су кроз активности у различитим 

областима: 

АКТИВНОСТИ ПРАЋЕЊА РАСТА, РАЗВОЈА И ЗДРАВЉА ДЕЦЕ И ЗАШТИТА ОД 

БОЛЕСТИ 

o прикупљане  лекарске  потврде  за  пријем детета  и  евидентирани  подаци битни за 

очување здравља детета и у односу на то указано на здравствене проблеме поједине 

деце (алергије на храну, преосетљивост на лекове), 

o на нивоу група рађена класификација потврда о систематским прегледима деце, 

o вођена евиденција кретања заразних болести, 

o родитељи благовремено позивани код појаве знакова болести њихове деце. 

 

АКТИВНОСТИ НА ФОРМИРАЊУ ЗДРАВИХ НАВИКА КОД ДЕЦЕ, ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ И САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ 

Разговор са децом на следеће теме: 

- Хигијена руку и техника прања руку; 

- Како чувамо здравље – појам здравља; 

- Здраво се хранимо; 

- Флуоризација, чист зуб - здрав зуб; 

- Како се понашамо када смо болесни; 

- Шта све штети мом здрављу. 

V. САРАДЊА СА ШИРОМ  ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ  

- Сарадња са домом здравља Нови Београд у циљу очувања здравља деце; 

- Упутства и савети како треба чувати здравље; 

- Како се треба понашати када дође до прехладе, инфекција... ; 

- Сарадња са ПУ,, 11. Април “ – посета нашој Установи поводом манифестације „ Дани 

науке “, „ Пролећни вашар “ и приредба за будуће предшколце и будуће прваке. 

        

 

VI. ОПИС УРЕЂЕНОСТИ ПРОСТОРА У КОМЕ БОРАВЕ ДЕЦА И 

ОПРЕМЉЕНОСТ ИГРАЧКАМА, ДИДАКТИЧКИМ СРЕДСТВИМА И 

ПОТРОШНИМ МАТЕРИЈАЛОМ 

Учионица у којој бораве деца предшколске групе је површине cca 35 m2. Једна 

страна учионице је у прозорима, што даје довољно природне светлости за рад са децом. 

Учионица је опремљена клупама и столицама које су прилагођене деци предшколског 

узраста. Ту су и ормарићи за одлагање радних листова, свезака, играчака, гардеробе и 

другог прибора. Зидови учионице су украшени дечијим радовима и сликама, где су 

коришћене разне технике и теме. У једном делу учионице налази се пано на коме се 

излажу дечији радови. На вратима учионице се налази табла за разна обавештења. 

Радни листови, прибор за цртање и играчке се налазе на доступним местима за 

децу. Играчке су сложене и распоређене на нижим полицама, тако да деца самостално 

могу да узимају играчке по жељи. Играчке су углавном пластичне, дрвене и платнене. 

На полицама се налазе разне друштвене игре: пузле, домине, шах, не љути се човече... 
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Бојице, фломастери, воштани пастел и други потрошни материјал налази се на полицама 

лако доступне деци. У учионици предшколске групе се налази ТВ и ДВД плејер што 

омогућава извођење разних активности. 

 

РАДНИ ЛИСТОВИ, СРЕДСТВА И МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ КОРИШЋЕНИ У 

ТОКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

Радни листови за предшколце:  

o Јесен – Зима, Пролеће – Лето, Креативни центар (одобрени од стране Министарства 

просвете). 

Најчешће коришћена средства у раду са децом:  

o Дечје свеске; 

o Књиге са бајкама, баснама и песмицама за децу предшколског узраста; 

o ЦД са дечјим песмицама; 

o ДВД плејер; 

o Часописи и чланци из часописа; 

o Средства припремљена од стране васпитача – илустрације, хамери са апликацијама 

и илустрацијама, картице за рад и игру, картице за слагање...; 

o Лопте за игру; 

o Четкице за сликање; 

o Маказице за исецање папира. 

Најчешће коришћени материјали у раду са децом: 

o Бели папири, папири у боји, воштане боје, оловке у боји, фломастери, водене боје, 

темпере, акварел папир, колаж папир, креп папир, лепак, пластелин, чачкалице, 

отпадни материјал ( картони, мале кутије, ролнице... ), плодови из природе ( опало 

кестење, жир, лишће...).  

 

 

Васпитач 

Тања Спајић 

 

 

 

2. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

            Извештај о раду стручног актива за развојно планирање 

 

Анализа урађеног по Акционом плану за Тим за ШРП се састајао   о4.9.2014. , 22. 

6.2015г, 25.8. 2015 г и31. 8. 2015г. 

На основ  анализа урађеног по Акционом плану за спровођење Школског развојног 

плана за школску 2014/15. годину.:  

*Активност - Израда припрема за час за допунску, додатну и припремну наставу 

Преглед планова, програма и припрема рада за допунску, додатну и припремну наставу 

- реализовано  у оквиру Стручних већа и од стране психолога и директорке. 



ОШ „Надежда Петровић“, Нови Београд  

„Извештај о раду школе“ за школску 2014/2015 годину 100 

*Огледни  часови  презентовани –у оквиру Стручних већа  виших разреда  а у свесци  

Актива  млађих разреда. 

*На основу анализе  искоришћености постојећих наставних средстава и 

опремеутврђено је 

да су исти  у  потпуности искоришћени .  

*Урађена је листа неопходних наставних средстава и опреме и предата Директорки још 

на почетку школске године и већина је и набављена и примењује се( наст. Тех. 

Видосава Петровић) 

Стављање у функцију наставних средстава и опреме (монтирање и инсталације) . Три 

видео бима  је стављено у функцију. Постоји и десет компјутера који су донација 

родитеља Мирослава Симеуновића, који се налазе у кабинету техничког. Они ће бити 

распоређени   код учитеља.  

Учитељица Зорка Жугић Ћипријановић нас је обавестила да су купљени реквизити за 

штафетне игре од новца који су млађи разреди зарадили на Пролећном вашару. 

Вредност реквизита је 20 000 динара. 

* Одржавање наставних средстава и опреме –   овлашћен је сервис рачунарске опреме 

води рачуна о одржавању опреме 

* Видосава Петровић је рекла да су она и Невенка Јовановић похађале онлајн семинар 

Електронски тестови, што налази примену у иновативној настави 

* Организација семинара који се реализују у школи – психолошкиња Невенка 

Јовановић је је одржала у септембру 2014г  једнодневно предавање за учитеље - 

Асертивна комуникација. Том предавању је била присутна и Драгица Ћук, наставница 

математике. Биљана Чегар и Душица Цветковић су похађале онлајн семинар о 

асертивној комуникацији 

* Посета огледних и редовних часова – Невенка Јовановић је приметила да ПП служба 

није била често позивана на огледне часове 

* Практиковање тимских часова у наставном процесу (одрживост) – Видосава 

Петровић је рекла да су она и Душица Цветковић одржале заједнички  час, где је 

успостављена сарадња између наставника информатике и италијанског језика. 

У оквиру недеље која је била посвећена „Дану вода“ планирано је и реализовано 

тематско планирање 

* Формирати тимове ученика за рад - презентација школе – Невенка Јовановић је рекла 

да би било потребно да се Ученички парламент више ангажује око фејсбук профила 

Вршњачког тима школе 

Сајт школе  редовно ажурира учитељ Дејан Ковачевић уз помоћ учитеља и наставника 

школе, додаје садржаје везане за рад и живот школе. Он је направио и ученички сајт, 

који ученици сами уређују. 

* Самооцењивање исхода тимског рада – Ученички парламент, тим који ће спровести 

самооцењивање (анкета). Невенка Јовановић је саопштила да анкета није спроведена 

јер нису ни обавештени да то треба да учине. и да је веома мала, скоро никаква, 

заинтересованост ученика за рад Ученичког парламента и Вршњачког тима (нико није 

задужен од деце). 

* Пратити процес самовредновања ученика – укључен Тим за самовредновање рада 

школе. Реализовано је, ученици су укључени у самовредновање тако што попуњавају 

понуђене анкете Тима, саопштила је учитељица Оливера Мозетић. 

Донет је нови петогодишњи Акциони план   за 2о15/ 2020гимајући у виду резултате 

Тима за самовредновање (које су слабе тачке), извештај екстерне инспекције која је 

била у школи у фебруару 2014. године и резулатате акционог  истраживања 

„Утврђивање разлога мањег броја уписаних ученика у Школу“  и  предлог развојних 

мера на основу резултата акционог  истраживања.  
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Актив за ШРП   : 

директор школе 

члан Школског одбора 

представник Савета родитеља 

Психолог  Невенка  Јовановић 

Љиљана Абу Самра, наст. биологије 

Љиљана  Алимпић , проф. разредне  наставе 

Данка Бијић  , наст. географије  

 Зорка Жугић, наст. разредне наставе 

Милојка Тадић ,  наст. разредне наставе 

Цветковић Драгољуб , проф . техничког  и инфор. 

  

 

Руководилац:  

Љиљана Абу Самра 

 

 

3. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

У току школске године 2014/2015. Стручни актив за развој Школског програма је чествовао 

у изради глобалних и оперативних планова. У сарадњи са Стручним тимом за инклузију 

разматрао је потребу да израдом ИОП-а, анализирао је реализацију плана и програм и на 

основу тога радио Евалуацију Школског програма.  

На основу процене стања коју је урадио Стручни тим за инклузију, чланови Стручног 

актива за развој Школског програма констатују да је израђен ИОП за једну ученицу седмог 

разреда.  

План и програм је у току школске године реализован у потпуности (евиденција у 

Дневницима рада). Реализација и примена образовних стандарда је праћена на нивоу 

Одељењског већа код млађих разреда, а код старијих разреда на нивоу Стручних већа 

(евиденција у записницима Одељењских и Стручних већа).  

 

 

 

4. ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА, ЗАНЕМАРИВАЊА И 

ЗЛОСТАВЉАЊА 

 

                                                

Тим је одржао дванаест редовних састанака и један ванредни. 

 

1. Први сатанак – 6.10. 2014.  Састанку присуствовали: 

Ђорђић Миломирка 

Драгана Николашев (није члан Тима) 

Љиљана Алимпић 

Душица Цветковић 

Јовановић Невенка 
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Аћимов-Деспотовић Катица 

Шапић Дарко 

Ковачевић Дејан 

Ивана Стјепановић 

Одсутни: Земановић-Манчић Антонела 

Курјаков Весна 

Дабижљевић Весна 

 

Дневни ред: 

1. Сукоб ученика 6/2 . 

Ученик 6/2 У. Р. поставио је на you tube   снимак у коме с пуно мржње и псовки 

прети В. П. из истог одељења. 

Закључак: на основу обављених разговора,  Тим је закључио да  треба да се покрене 

дисциплински поступак пошто сматра да је казна укором разредног старешине 

блага. Пре покретања поступка разговарати још једном  са У. Р. 

 

2. Други састанак- 8. 10. 2014. Састанку присуствовали: 

Драгана Николашев (није члан тима) 

Љиљана Алимпић 

Душица Цветковић 

Јовановић Невенка 

Аћимов-Деспотовић Катица 

Ковачевић Дејан 

Ивана Стјепановић 

Одсутни: 

Ђорђић Миломирка 

Шапић Дарко 

Дабижљевић Весна 

Дневни ред: 

1. Састанак са родитељимљ Р. У. 

Саслушан је снимак са you tube  . 

Закључак: 

Урош треба да буде кажњен али треба нагласити да је ова казна само за овај 

поступак. 

 

3. Трећи састанак- 13. 10. 2014. . Састанку присуствовали: 

Душица Цветковић 

Јовановић Невенка 

Аћимов-Деспотовић Катица 

Ковачевић Дејан 

Ивана Стјепановић 

Миломирка Ђорђић 

Весна Дабижљевић 

Весна Драгојловић (није члан Тима) 

Одсутни :  Љиљана Алимпић 

 Стјепановић Ивана 

 Курјаков Весна 

 Земановић-Манчић Антонела 
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 Шапић Дарко 

        Дневни ред : 

1. Сукоб између К. А. и Ф. С. (4/2). 

Учитељица и ђаци препричали догађај те су на основу тих разговора донети следећи 

закључци: 

Закључак: 

Ученик Ф. С. кажњен укором разредног старешине због наношења повреда другу, у 

договору са родитењимљ оцена смаљена на 4. 

 

4. Чертврти састанак -26. 11. 2014 . Састанку присуствовали: 

Душица Цветковић 

Јовановић Невенка 

Аћимов-Деспотовић Катица 

Ковачевић Дејан 

Миломирка Ђорђић 

Драган Ђурђић (није члан тима) 

Мирјана Симоновић 

Дарко Шапић 

Одсутни: Ивана Стјепановић 

                  Весна Дабижљевић 

                  Весна Курјаков 

                 Љиљана Алимпић 

 

Дневни ред: 

1.  Инцидент између Л. Ж., П.  А. и В. Р.  из 8/3 и С. Л. из 8/2 којом приликом је С. 

Л. задобио повреде - прелом прстију. 

Закључак: 

По разговору са Наведеним ученицима и ученицима који су присуствовали инциденту 

Тим је донео одлуку да сва три ученика треба да буду кажњена и то према 

дисциплинском правилнику о понашању и то на скледећи начин: 

Л. Ж. -довоњан 2 

В. Р. - добар 3 

П. А. - вр. добар 4 

Одлуку Тима потврдило  Одељенско веће на седници од 27.11.2014. 

 

5. Ванредни састанак- 10. 12. 2014. Састанку присуствовали: 

Душица Цветковић 

Јовановић Невенка 

Аћимов-Деспотовић Катица 

Ковачевић Дејан 

Миломирка Ђорђић 

Драган Ђурђић( није члан тима) 

Мирјана Симоновић 

Дарко Шапић 

Одсутни:  Ивана Стјепановић 

                    Весна Дабижљевић 

                    Весна Курјаков 

                   Љиљана Алимпић 
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Дневни ред:  

1. Инцидент који је изазвао А. Г. 7/1 

Наведени ученик је више пута малтретирао, изазивао и вређао Т. С. из 6/1. 

Закључак: 

После обављених разговора са учеником и његовим родитељима закључено је да треба 

појачати рад са истим учеником као и да му оцена из владања буде смањена на 4. 

Напомене: 

28.11.2014. Обављен разговор са учитељицом Весном Драгојловић и са наставницом 

Драганом Николашев у вези са понашањем ученика А. К. и констатовано је да он и 

даље малтретира децу, добацује, прича, не извршава своје обавезе. Мајка не 

сарађује. 

22.12.2014. Дошло је до сукоба В. И. (8/2) и В. Р. (8/3) у ходнику, пре првог часа. 

Поступак спроведен у складу са прописима те је В. И. смањена оцена из владања на 

3 и добио укор одељенског већа. Иста мера изречена В. Р. 

Разредне старешине обавиле разговор са учесницима ицидента. 

 

Пети састанак – 20.02.2015. Сасатанку присуствовали: 

Душица Цветковић 

Јовановић Невенка 

Аћимов-Деспотовић Катица 

Ковачевић Дејан 

Миломирка Ђорђић 

Тања Полети 

Весна Кеџић 

 Ивана Стјепановић 

Одсутни:  

 Дарко Шапић 

       Весна Дабижљевић 

       Љиљана Алимпић 

       Антонела Земановић 

Дневни ред: 

 Правилник о мерама, начину и поступку заштити и безбедности ученика за време боравка у 

школи и свих активности које организује О.Ш. „ Надежда Петровић“ Нови Београд. 

Закључак: 

Подељен Правилник члановима Тима ради анализе и давања конкретних савета и предлога. 

 

6. Шести састанак- 23.02.2015. Састанку присуствовали: 

Душица Цветковић 

Јовановић Невенка 

Аћимов-Деспотовић Катица 

Ковачевић Дејан 

Миломирка Ђорђић 

Тања Полети 

Весна Кеџић 

Ивана Стјепановић 

Дарко Шапић 

Весна Дабижљевић 

Љиљана Алимпић 

        Антонела Земановић 
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Дневни ред: 

 Прихватање Правилника о мерама, начину и поступку заштити и безбедности ученика за 

време боравка у школи и свих активности које организује О.Ш. „ Надежда Петровић“ 

Нови Београд. 

Закључак: 

 Тим је једногласно и без замерки усвојио Правилник. 

 

7. Седми састанак- 13.3.2015. Састанку присуствовали: 

Душица Цветковић 

Јовановић Невенка 

Аћимов-Деспотовић Катица 

Ковачевић Дејан 

Миломирка Ђорђић 

Тања Полети 

Весна Кеџић 

Ивана Стјепановић 

Дарко Шапић 

Весна Дабижљевић 

Љиљана Алимпић 

Антонела Земановић 

Одсутни: Весна дабижљевић 

 

Дневни ред: 

 Мере Тима поводом жалбе родитеља С. П. (отац) на “ширење гласина, неистина и лажи” 

о његовом детету на родирељском састанку у одељењу 5/3 одржаном 4.2.2015. 

Чланови Тима су упознати са захтевом родитеља да се одржи ванредни родитељски 

састанак на коме би присуствовали сви родитељи, како би им се указало да је на 

претходном родитељском састанку од стране појединих родитеља изречена 

неистина да је његов син избачен из О.Ш.“Ђуро Стругар”. Пошто родитељ има 

негативна искуства из те школе, тако да тиме жели да проблем насиља те врсте 

сасече у корену. Директор је родитељу рекао да такав састанак неће бити одржан јер 

школа не може да утиче на понашање родитеља ван школе. 

Закључак: 

 Поводом тога Тим доноси следеће закључке, како би се заштитио, како П. С., тако и 

остали ушеници школе. 

1) Све одељенске старешине су дужне да на првом родитељском састанку у 

априлу, обавесте родитеље да се не смеју помињати појединачна имена ученика 

у присуству осталих родитеља, већ искључиво у индивидуалном разговору са 

одељенским старешином. 

2) Одељенске старешине не смеју пред родитељима, на родитељским састанцима, 

шитати дисциплинске свеске и напомене у дневнику. 

3)  Одељенске старешине су дужне да моментално прекину коментаре родитеља о 

другим ученицима. 

8) Осми састанак- 19.03.2015. Састанку присуствовали: 

Душица Цветковић 

Јовановић Невенка 

Аћимов-Деспотовић Катица 

Ковачевић Дејан 
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Миломирка Ђорђић 

Тања Полети 

Весна Кеџић 

Ивана Стјепановић 

Дарко Шапић 

Весна Дабижљевић 

Љиљана Алимпић 

Антонела Земановић 

         

 

Дневни ред: 

 Састанак поводом инцидента који је настао 18. 03.2015. у копме су учествовали Ж. Л. и Р. В. 

(8/3) и Л. Н. и Д. Д. (8/1). 

После шетвртог часа, у холу школе, дошло је до инцидента међу поменутим ученицима. 

Директр школе а потом и разредне старешине обавили разговор са учесницима 

инцидента. 

Закључак: 

Тим донео одлуку да се сазове нови састанак и позову родитељи ђака, у присуству којих ће 

ученици бдавати изјаве о догађају. 

Нови састанак планиран за 20.03.2015. 

 

9) Девети састанак- 20. 03. 2015. Састанку присуствовали: 

Ивана Стјепановић 

Невенка Јовановић  

Аћимов-Деспотовић Катица 

Весна Дабижљевић 

Весна Кеџић 

Одсутни:  

Душица Цветковић 

Ковачевић Дејан 

Миломирка Ђорђић 

Тања Полети 

Дарко Шапић 

Љиљана Алимпић 

Антонела Земановић 

 

Дневни ред: У присуству родитеља ученици давали изјаве поводом инцидента. 

 

10) Десети састанак- 30.03.2015. Састанку присуствовалаи: 

Душица Цветковић 

Јовановић Невенка 

Аћимов-Деспотовић Катица 

Ковачевић Дејан 

Миломирка Ђорђић 

Тања Полети 

Весна Кеџић 

Ивана Стјепановић 

Дарко Шапић 

Весна Дабижљевић 

Љиљана Алимпић 
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 Одсутни: Антонела Земановић 

 

Дневни ред: 

 Инцидент ушеника од 18.03.2015. и жалба родитеља П. С. 

Закључак: 

 Поводом сукоба ученика и после саслушаних изјава, Тим доноси одлуку да Педагошко-

психолошка служба појача рад са ученицима који су учествовали у инциденту. Као 

превентивна мера, какодо оваквих инцидената не би долазило, неопходно је 

појачати дежурство на ходницима. Када је реч о жалби родитеља П. С. Тим се бавио 

прикупљањем података, ради комплетног увида у ситуацију, а на одељенском већу 

су сви наставници упознати са садржајем извештаја Омбудсмана који је родитељ 

доставио, а у циљу расветљивања догађаја из претходне школе. 

Директор школе ће присуствовати наредном родитељском састанку како би родитељима 

саопштио праву истину и спречио даље ширење гласина. 

 

11) Једанаести састанак- 01.04.2015. Састанку присуствовали: 

 Душица Цветковић 

Јовановић Невенка 

Аћимов-Деспотовић Катица 

Ковачевић Дејан 

Миломирка Ђорђић 

Тања Полети 

Весна Кеџић 

Ивана Стјепановић 

Дарко Шапић 

Весна Дабижљевић 

Љиљана Алимпић 

Антонела Земановић 

 

Дневни ред: 

 Инцидент ученика од 18.03.2015. 

Закључак:  

Тим доноси одлуку да је потребно покренути дисциплински поступак против четворице 

ученика који су учествовали у догађају. 

Због несагласности изјава које су ученици дали потребно је испитати ученике који су 

били присутни Јону Петровић и Милоша Станковића. 

Одлучено је да се примењује појачан васпитни рад са овим ученицима. 

Потребно је појачати дежурство у ходницима за време одмора.Већ наредног дана 

спроведено у дело. Наиме, за време малих одмора, наставници не одлазе у 

зборницу, већ почетак наредног часа чекају испред своје учионице, а теткице доносе 

дневнике. 

 

12) Дванаести састанак -29.05.2015. Састанку присуствовали: 

 Душица Цветковић 

Јовановић Невенка 

Аћимов-Деспотовић Катица 

Ковачевић Дејан 

Миломирка Ђорђић 

Тања Полети 

Весна Кеџић 
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Ивана Стјепановић 

Дарко Шапић 

Весна Дабижљевић 

Љиљана Алимпић 

Антонела Земановић 

 

Дневни ред: 

 Сукоб ученика од 18.03.2015. 

Закључак: 

        Спроведене предложене мере.  

ППС спровеле појачан васпитни рад са Л. Ж. (29.04.2015. и 06.05.2015.).Почето је 

решавање проблема беса који води импулсивном понашању а ученик је мотивисан 

да научи како да контролише осећање беса.  

ППС спровела васпитни рад са В. Р. (08.05.2015. и 18.05.2015.) .Пре ових састанака 

ученик је четири пута позиван на разговор и то 27.03.2015. затим29.04.2015.потом 6. 

и 7. Маја 2015. Али тих дана није био у школи. В. делимично прихвата одговорност 

али мисли да су Д. и Ж. одговорни за провокацију. 

ППС  је Д. Д. позивала на разговор 6.,7. и 8. маја али се он није појавио пошто тих дана 

није био у школи. 

ППС сматра да није потребан рад са Л. Н. пошто је његова одговорност најмања. 

Разредне старешине су такође појачале васпитни рад са ученицима како кроз свакодневне 

разговоре тако и  на часовима ОС и ОЗ. 

 Д.  Д. је кажљен укором разредног старешине. 

Констатовано је да до даљих инцидената и сукоба није дошло 

 

                                                                                                       Руководилац Тима. 

                                                                                                             Душица Цветковић 

 

 

5. ШКОЛСКИ ТИМ ЗА САРАДЊУ СА ПОРОДИЦОМ 

 

ЧЛАНОВИ ТИМА: 

 

1. Драгољуб Цветковић – координатор за анкетирање и обрада података 

2. Илијана Опачић – анкетирање  и обрада података  

3. Тијана Јуришић – анкетирање  и обрада података 

4. Миломирка Ђорђић – секретар Савета родитеља 

 

Осмишљен је план активности. Рађено је по плану. Обављене су индивидуалне и групне 

консултације родитеља и одељенског старешине са ППС. , резултатима учења и 

понашања ученика. Родитељи су узели учешћа у раду тимова за Самовредновање и 

вредновање рада школе, Школски развојни план, као и у раду Савету родитеља и 

Школском одбору. Урађена је анкета којом је стечен бољи увид у ставове родитеља о 

међусобној сарадњи као и безбедности у школи.  

 

Координатор 

Драгољуб Цветковић 
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2. ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ЖИОВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Тим у саставу наставника: Љиљана Абу Самра, Виолета Митић, Јована Петровић, 

Мирјана Нешковић и Зорка Жугић Ћипријановић- координатор, у сарадњи са ученицима, 

свим запосленим и директорком у овом периоду је усмерио активности на подизање 

нивоа естетских и хигијенских опажања у школи.  

Са тим циљем у овом периоду је урађено:  

- Панои: 

o Почетак школске године (ученици од 1. до 4. разреда  ̶  Зорка Жугић Ћипријановић) 

o Сто година од Првог светског рата (наставница историје  ̶  Илијана Опачић) 

o Панои за дан школе (ликовна секција и ученици од 1. до 4. разреда) 

o Ближи се Нова година (ликовна секција и ученици од 1. до 4. разреда) 

o Ученици од 5. до 8. разреда су у склопу биолошке секције младих горана и чувара 

природе обележили плакатима све значајне датуме из области екологије; 

o Панои свих одељенских заједница посвећени прослави школске славе Светог Саве; 

o У периоду од 16. до 20. 3.2015. организовани су дани науке са темом “ Вода”   која 

је тематски планирана у наставним садржајима свих разреда од првог до осмог, а 

своје презентације ученици су изложили у холовима школе на паноима. Последњег 

дана ученици од петог до осмог разреда изводили су експерименте за своје другове 

и госте школеса темом вода, а ученици од првог до четвртог разреда су извели 

програм као добродошлицу гостима из оближњих вртића. 

- Урађено је улазно степениште у школу са рампом за особе са инвалидитетом; 

- На улазу у школу засађене су украсне биљке у бетонским жардињерама; 

- У циљу хигијене и здравог издавања хране у боравку окречени су кухиња и 

трпезарија, офарбани радијатори, направљен нови пулт за издавање хране и 

постојеће осветљење  је замењено лед расветом; 

- У холу школе направљен је и постављен ормар са пехарима освојеним на спортским 

такмичењима; 

- Урамљена је слика „Надежди у част“ преминуле наставнице ликовне културе Иване 

Поповић и постављена на офарбаном зиду првог подеста школског степеништа; 

- Окречене су четири учионице на првом спрату школе и у њима су офарбани 

радијатори. Учионицу II1 окречили су родитељи и поставили су неонско осветљење; 

- Окречена је просторија бр. 9 у којој бораве ученици из продуженог боравка. Ту 

учионицу је окречила директорка школе. 

- Лед сијалице стављене су у холу и свим ходницима школе; 

- Направљене су нове решетке на кабинету за физичко васпитање; 

- Замењене су славине у тоалетима на другом спрату; 

- Окречени су  зидови школе са стране главног улаза као и са стране улаза из школског 

дворишта; 

- Учитељица Зорка Жугић Ћипријановић је предложила да познати муралиста Андреј 

Жикић- Артез ослика зид на ком је постављен сунчани сат у циљу истицања истог. 

Тим се нада да ће ово бити реализовано.' 

- Офарбани су гелендери уз степениште у школи; 

- Све биљке су поново засађене у нове, ведријих  боја, саксије . Зборницу су 

оплеменили Бињини аражмани кактуса и нових  бињака. На уређењу школе 

украсним биљем  посебно се ангажовала наставница математике Бињана Чегар. 

 

Све урађено, као и свакодневно уређење паноа у школи и учионицама доприноси 

остваривању крајњег циља овог Тима  ̶   подстицање и развој естетског и хигијенског 

опажања у школској средини као услову здравог живота. 
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Координатор тима 

           Зорка Жугић Ћипријановић 

 

7. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ  

 

Укупан број одржаних састанака за ову школску годину је 10.  

Састанци су углавном одржавани онда када је требало да се одлучује о нечему, затим 

када је требало брзо реаговати на дату ситуацију,  и све то у међусобном договору 

чланова парламента. Председница парламента је била Клара Рајковић, ученица 8/1 

одељења. Њен заменик је био Ненад Цветковић, а записничар Александра Ненић. 

Остали чланови Ученичког парламента су били: 

 7/1 Донатела Бустаманте, Марта Радовановић, Ивона Оцокољић,  

7/2 Маша Маричић, Николина Николић, Савина Рајковић,  

7/3 Александра Николић, Александра Ненић, Ивана Анђић, 

 8/1 Клара Рајковић, Димитрије Драговић, Лука Новаковић,  

8/2 Ненад Цветковић, Јелена Димкић, Марко Јанковић,  

8/3 Павле Ашковић, Данило Стошковић, Теодора Загорац.  

Ова година је прошла веома радно, али и успешно. У наставку излистаћемо шта смо све 

радили.  

На првој седници, одржаној 13. 11. 2014. која је била конститутивна, изабрали смо 

председницу, чланове одбора. Усвојен је план рада за текућу годину.  

Најбитније ставке плана Ученичког парламента је била прослава Нове године, 

укључивање у Дан Науке, који је имао за тему Воду, припрема за полагање пријемног 

испита. То су биле наше кључне теме. 

Прослава Нове године је била тема наших првих седница. Држали смо састанке 

20.11.2014, 4.12. 25.12., 26.12. које су имале везе са прославом Нове године. Хтели смо 

да ова Нова година буде другачија и да почнемо у новом саставу бољи и веселији. 

Састанци су били одржани ради прикупљања новца, организације музике, куповине 

хране. Прослава је одржана 26.12.2014. Млађи разреди су одржали прославу у кругу са 

ичитељицама, док су пети и шести разреди имали прославу од 15-17 часова, а седми и 

осми разреди од 18-21 сат. Прослави су присуствовали ученици са својим разредним 

старешинама. Све је прошло у најболјем реду. 

Током фебруара нас је посетило Удружење за заштиту деце у Србији, и они су нас 

обавестили о врсти помоћи која се пружа у њиховом Удружењу и на који начин деца 

могу сама да реше проблеме злостављања, а уз помоћ наставника из Школе, њихових 

разредних старешина, као и Удружења. 

Март је био тужан месец за нас. Наш бивши ученик Јанковић Милош и брат наших ђака 

Вање и Марка је неочекивано преминуо. Ученички парламент је скупио новац да 

помогне у овој страшној ситуацији. Скупљено је 34 000 динара. Сахрани су 

присуствовали и чланови Парламента.  

У априлу су одржани Дани науке. Тема је била Вода. Чланови Парламента су говорили 

Повељу о Води коју су сачиниле Уједињене нације. Говорили су је на језицима који се 

говоре у нашој Школи: српском, енглеском, француском, италијанском и немачком. Ово 

су наши чланови Парламента урадили у договору са наставницима језика у нашој Школи. 

Током осталих састанака Парламента били су присутни ученици 8-их разреда, јер се 

говорило о полагању пријемног и његовом савладавању. Дискутовали смо припремну 

наставу, колико је потребна и да ли је довољна. Ученици су закључили да су часови 
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припремне наставе били одржани у договору са наставницима и били су задовољни 

начином припреме и бројем одржаних часова. 

                                                                                                                                                               

                                                                                              руководилац                                                                                                      

                                                                                   Александра Стефановић 

 

 

3. ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА „ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ“ 

 

Школаска година:  2014/15 

 

Наставници који реализују активности у оквиру организације „Пријатељи деце“ су: 

1.Тијана Јуришић – координатор 

2.Антонела Земановић – Манчић 

3.Тања Спајић 

4.Весна Барашанин 

5.Јелена Баста Петковић 

6.Тања Полети 

 

Садржај рада:  

ЈУЛ /АВГУСТ 

1. Припреме за почетак школске године:  

- Унапређивање програма непосредног рада; 

- Обезбеђивања услова за рад; 

- Избор и припрема сарадника и програмирање рада за школску 2014/15. годину. 

2. Програмирање рада за школску 2014/15. годину. 

СЕПТЕМБАР 

- 8.9.2014. – Одржан састанак тима поводом  усвајања Годишњег плана рада и поделе 

задужења за нову школску годину. 

- Направњен договор за „Дечју недељу 2014“. 

-Направњен договор за Дан школе. 

-Припрема ликовних радова за ликовни конкурс „Свако дете срећног лица чува једна 

породица“ 

ОКТОБАР 

- 1.10.2014. – договор око „Дечје недеље“ и Дана школе ( подела задужења). 

-Ликовни конкурс „Свако дете срећног лица чува једна породица“ ( на конкурсу 

учествовали ученици од I до VIII разреда ).  

- „Дечја недеља 2014“ ( од 6. до 12. 10. 2014. ) 

-7.10.2014. Пријем првака у Дечји савез: 

Ученици другог разреда наше школе припремили су припредбу поводом пријема првака 

у организацију „Пријатељи деце Србије“. Прваци су рецитовали дечје песме показујући 

знања стечена у раду са учитељицама. Подељене су дипломе и беџеви ,и наравно 

бомбоне. 

- 8.10. 2014.  XIX „Ревија дечјег стваралаштва деце и младих Београда“, „Сава“ Центар. 

На ревији учествовали чланови тима: Јелена Баста Петковић ( у фоајеу), Тања Спајић 

 ( у фоајеу ),Тијана Јуришић (у фоајеу  радила поставку изложбе наше школе и других 

школа са Новог Београда ), Тања Полети ( учествовала са хором и ученицима соло 
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певачима ) , учитељ Дејан Коначевић  ( у фоајеу био  задужен за презентацију наше школе 

и пуштање презентавију других школа са Новог Београда).  

-Поставку изложених  радова на штанду наше школе обухватају радови из предмета 

ликовна култура ( радови ученика разреда II2 -учитељице Зорке Жугић Ћипријановић и  

, разреда III1- учитељице Љиљане Алимпић,  радови ученика од V до VIII разреда 

проф.ликовне културе Тијане Јуришић ), радови ( макете ) из предмета ТИО проф. 

Радмиле Ковачевић и Виде Петровић. 

- 10.10.2014. Обележавање Дана школе: Одржана приредба поводом Дана школе са 

темом „Србија у велико рату“ коју су припремили ученици драмске  и рецитаторске 

секције коју води проф. српског језика Јасмина Мичић, у сарадљи са проф. Јеленом Баста 

Петковић и проф. Имреном Ђорђев, хор и соло певачи које води проф. музичке културе 

Тања Полети, презентацију која је пратила изложбу припремила је проф. Вида Петровић 

у сарадњи са проф. Јасмином Мичић, костиме су припремиле проф. Јасмина Мичић и 

проф.ликовне културе Тијана Јуришић. У холу школе постављени су радови ученика од 

I до VIII разреда, са истом темом „Србија у Великом рату“ као и изложба фотографија и 

мапа,и заниљивих историјских текстова коју је припремила проф. историје Илијана 

Опачић,као и видео презентацију која се пустала у холу школе. 

-Припрема радова за литерарни и ликовни конкурс „У част Драгану Лукићу-Лукићев 

лист“. 

НОВЕМБАР 

- Општинско такмичење „У част Драгану Лукићу- Лукићев лист “ 

учествовали: Јана Мирчетић II2                        Анђела Новаковић V3 

                     Страхиња Милићевић II2             Никола Бујчић V3 

     Симона Попадић II2                     Теодора Марић V1 

    Игор Велисављевић II2                 Емилија Сандић VI3 

    Исидора Сандић II2                      Марија Цвијановић VI3 

                      

-   26.11.2014. Солидарност са старима- У част бакама и декама ученици III разреда са 

учитељицама Љиљаном Алимпић и Соњом Шуњевић припремили приредбу и изложбу 

ликовних радова у нашој школи. 

ДЕЦЕМБАР 

-Направљен договор за Новогодишњу изложбу, продајну изложбу и прославу ученика 

наше школе. 

-Припреме за прославу Св.Саве. 

-Припрема радова за ликовни конкурс дечја карикатура „Мали Пјер“ 

-Одељенска и школска такмичења 

1.ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ/рецитатори 

2.ДЕЧЈА КАРИКАТУРА „МАЛИ ПЈЕР“  

-Децембар: „Дечја карикатура Мали Пјер“ / општинско такмичење 

Учествовали: Вељко Живановић 5/1 

                     Тара Влајић 5/2 

                     Никола Леваја 6/2 

                     Ива Чоловић 6/2 

                     Исидора Квасневски 5/3 

ЈАНУАР 

-На састанку тима договорено о свим детаљима за Светосавску прославу. 

-Постављена изложба у холу школе ( сарадња са колегиницом веронауке Весном 

Курјаков ) 

-Прослава Св. Саве 

ФЕБРУАР: 



ОШ „Надежда Петровић“, Нови Београд  

„Извештај о раду школе“ за школску 2014/2015 годину 113 

Школска такмичења 

1.“ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ- ДЕМУС“ 

( групе певача,мали инструментални састави, оркестри, хорови ) 

2.“ЂАЧКИ ПЕСНИЧКИ СУСРЕТИ“ 

3.“ФЕСТИВАЛ КРАТКИХ ДРАМСКИХ ФОРМИ“ / такмичење школских драмских 

група 

4.“ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ И МЛАДИХ“ /такмичење школских драмских секција 

„Кад отаџбина позове“ представа ОШ „Надежда Петровић“, сарадња са професорима: 

Тањом Полети ( музичко / музика за представу ), Вида Петровић ( информатика / 

презентација, сценографија ), Тијана Јуришић ( ликовна култура / костими ). 

 

ОПШТИСКА ТАКМИЧЕЊА: 

1.“ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ“ / рецитатори 

Учествовала Нина Карасовић 4/1 

ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ: 

1.“ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ-ДЕМУС“ / најраспеваније одељење 

МАРТ: 

1.Школска такмичења „ПТИЦЕ“ 

2.“МОЈ КРАЈ ПРИЧЕ“ / литерарни конкурс 

ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА: 

1.ДЕЧЈА КАРИКАТУРА “МАЛИ ПЈЕР“  

Учествовали: Вељко Живановић 5/1 

                     Тара Влајић 5/2 

                     Никола Леваја 6/2 

                     Ива Чоловић 6/2 

                     Исидора Квасневски 5/3 

2. „ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ- ДЕМУС“ 

3. „ЂАЧКИ ШПЕСНИЧКИ СУСРЕТИ“ 

4. ТАКМИЧЕЊЕ ЛИКОВНИХ СЕКЦИЈА 

Пласирали се из наше школе: 

Уна Јуришић 2/2 

Јаков Плазинић 4/1 

Јана Мирчетић 2/2 

Олга КОвачевић 2/2 

Марта Јенић 8/3 

Сара Вурдеља 8/3 

Емилија Сандић 6/3 

Анђела Новаковић 5/3 

Марија Цвијановић 6/3 

Исидора Квасневски 5/3 

 5.ТАКМИЧЕЊЕ ЛИТЕРАРНИХ СЕКЦИЈА 

 6.“УСКРСНЕ ЛИКОВНЕ ЧАРОЛИЈЕ“ ликовни конкурс осликавања јаја и израда 

цртежа 

 7.„ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ И МЛАДИХ“ /такмичење школских драмских секција 

 8.“МАЛА СИРЕНА“ / такмичење соло певача 

Учествовали: 

- Лав Баришић 63  

- Марија Цвијановић 63  

- Софија Вукашин 72  

- Теодора Тодоровић 83  
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АПРИЛ: 

1. „ Ускршње ликовне чаролије“ / општинско такмичење 

Учествовали: цртежи:  

 Ива Чоловић 6/2 

 Дарко Јовановић 5/2 

 Анђела Новаковић 5/3 

 Теодора Марић 5/1 

 Исидора Квасневски 5/3 

 Андрија Милковић 5/2 

 Ђевизђи Алекса 5/2 

 Теодора Врета 5/3 

Дрвена јаја: Ива Чоловић 6/2 

 Ивана Џабасан 7/2                    

 Тијана Златановић 6/1 

 Ристић Леа 7/1 

2. Читалачка значка – за млађи узраст 

3. Одржан састанак са проф. разредне наставе и направљен договор о реализацији 

приредбе за будуће прваке. 

4. Градско такмичење ДЕЧЈА КАРИКАТУРА „МАЛИ ПЈЕР“  

-Учествовала Тара Влајић 5/2 

МАЈ: 

ГРАДСКА ТАКМИЧЕЊА 

1.“ПОЗОРИШТЕ ИГРЕ ДЕЦЕ И МЛАДИХ“ такмичење драмских секција 

Такмичење ликовних секција- школско такмичење. Одржано 6.5. 2015.  И 

учествовало је 40 ученика од 1. до 8. Разреда. На општинско такмичење пласирали су се: 

 Млађи разреди: Уна Јуришић 3/2 

                          Јаков Плазинић 4/1 

                          Јана Мирчетић 2/2 

                         Олга Ковачевић 2/2 

   Старији разреди: Јенић Марта 8/3 

                           Марија Цвијановић 6/3 

                           Емилија Сандић 6/3 

                           Исидора Квасневски 5/3 

                           Анђела Новаковић 5/3 

                           Сара Вурдеља 8/3 

2.Такмичење ликовних секција- општинско такмичење 12.5.2015. 

  Учествовали:     Јенић Марта 8/3 

                           Марија Цвијановић 6/3 

                           Емилија Сандић 6/3 

                           Исидора Квасневски 5/3 

                           Анђела Новаковић 5/3 

                           Сара Вурдеља 8/3 

3. Птице,општинско такмичење:  

             Учествовали: Андрија Милковић 5/2 

                                  Опачић Марко 5/1 

                                  Исидора Квасневски 5/3 

                                  Млађеновић Анђела 6/1 

                                  Анђела Новаковић 5/3 

                                  Огњен Љутица 5/2 

                                  Катарина Борош 6/3 
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                                  Анђела Васић 5/2 

4. Градско такмичење соло певача у ДКЦ-у 

Учествовали Лаб Баришић 6/3 и Теодора Тодоровић 8/3 

ЈУН: 

- Добро дошли  у школу –  

11.6. 2015. Ученици 4/1 и 4/2 са учитељицама Весном Драгојловић и Оливером 

Мозетић су организовали приредбу за будуће прваке. 

-Читалачка значка / старији узраст 

Сви награђени ученици: 

Мина Анђелић 2/1 

Симона Попадић 2/2 

Ана Петровић 4/2 

Анђела Новаковић 5/3 

Вук Јуришић 6/3 

Лана Кашић 6/1 

Маша Кашић 7/3 

- 12.6.2015. Предшколци су приредили приредбу за родитеље са својом учитењицом 

Тањом Спајић. 

- 13. 6.2015. Ученици 2/1 приредили са својим учитељем Ковачевић Дејаном позоришну 

предстваву за родитеље. 

ЈУЛИ/АВГУСТ 

-Анализа остварених програма и активности у текућој школској години – израда 

информација и извештаја и Програма рада за наредну школску годину. 

-Програм активности са децом и младима током лета: Креативне дечје радионице „ 

НАЈРАСПУСТ – ЛЕТО 2015“ 

-Укључивање у програме других општинских, градскеи републичке организације 

„Пријатељи деце“ и осталих организација и удружења цивилног друштва. 

 

НАГРАДЕ ЗА ШКОЛСКУ 2014/15 ГОДИНУ: 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

- Тара Влајић 5/2  -  3. место за карикатуру „Мали Пјер“ / општинско такмичење 

- Млађеновић Анђела 6/1 -  2. место „ Птице“ / општинско такмичење 

- Борош Катарина 6/3 -  3. место „ Птице“ / општинско такмичење 

- Олга Ковачевић 2/2  -  2. место /општинско такмичење ликовних секција 

- Јаков Плазинић 4/1 -  2.место /општинско такмичење ликовних секција 

- Уна јуришић 3/2 - 2. место /општинско такмичење ликовних секција 

- Никола Мичић 2/1 - 1. место / општинско такмичење „Ускршње ликовне чаролије“ 

- Јаков Плазинић 4/1 -1. место / општинско такмичење „Ускршње ликовне чаролије“ 

Похвале:  

-Сара Вурдеља 8/3  Општинско такмичење ликовних секција 

-Марта Јенић 8/3    Општинско такмичење ликовних секција 

 

ЧИТАЛАЧКА ЗНАЧКА:  

-Мина Анђелић 2/1 

-Симона Попадић 2/2 

-Ана Петровић 4/2 

-Анђела Новаковић 5/3 

-Вук Јуришић 6/3 

-Лана Кашић 6/1 
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-Маша Кашић 7/3 

 

ДРАМСКА СЕКЦИЈА: 

-Јенић Марта 8/3  - 1. место општинско такмичење 

-Загорац Теодора 8/3  - 1. место општинско такмичење 

-Селимовић Невена 8/3 - 1. место општинско такмичење 

-Кулић Бојана 8/3 - 1. место општинско такмичење 

-Манојловић Даница 8/3 - 1. место општинско такмичење 

-Јона Петровић 8/3 –награда за драмску улогу Надежде Петровић у представи „Кад 

отаџбина позове  /  30. Фестивал Позоришних игара деце и младих Београд; 13-

14.5.2015. 

 

МУЗИЧКО: 

- Јана Јовичић 2/2 2. место / „Златна сирена“ / општинско такмичење соло певача 

- Лав Баришић 63 - 1. место / „Златна сирена“ / општинско такмичење 

- Марија Цвијановић 63 - 2. место / „Златна сирена“ / општинско такмичење 

- Софија Вукашин 72 - 3. место / „Златна сирена“ / општинско такмичење 

- Теодора Тодоровић 83 – 1. место / „Златна сирена“ / општинско такмичење 

- Лав Баришић 63 - 1. место / градско такмичење соло певача 

- Теодора Тодоровић - 1. место / градско такмичење соло певача 

 

Награде наставницима: 

 

- 30. Фестивал Позоришних игара деце и младих Београд; 13-14.5.2015. 

Награда за костиме у представи „Кад отаџбина позове“ : Јасмина Мићић 

Симеоновски и Тијана Јуришић 

Награда за избор музике у представи „Кад отаџбина позове“ : Тања Полети 

 

 

   

                                                                                              Координатор 

                                                                                            Тијана Јуришић 

                                                               

9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОДМЛАТКА ЦРВЕНОГ КРСТА 

 

У току 2014/2015. године ученици наше школе били су активни у раду Црвеног крста. 

По плану Општинске организације Црвеног крста, који је усвојен на седници 

Наставничког већа наше школе, реализовано је следеће: 

У оквиру акције "Трка за срећније детињство" ученици наше школе су прикупили новац 

и учествовали на тркама које су биле одржане на Ушћу у месецу октобру.  Циљ 

организовања Трке је прикупљање  средстава за реализацију програма намењених деци, 

посебно деци  са посебним потребама, деци из социјално угрожених породица, деци без 

родитељскг старања, деци која су болесна или се налазе у социјално здравственим  

установама, као и за рад подмладка и омладине Црвеног крста. 

Разредне старешине су прикупиле новац на име чланарине Црвеног крста.  

Крајем децембра успешно је реализована и акција "Један пакетић много љубави" када су 

прикупљене грицкалице, слаткиши и играчаке за децу без родитељског старања као и 

социјално угрожену децу.  
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Ученици четвртог разреда су учесвовали 9.маја на општинском такмичењу - квизу "Шта 

знам о Црвеном крсту?". 

Две екипе састављене од ученика седмог разреда похађале су обуку и учествовале на 

општинском такмичењу из прве помоћи које је одржано 16.маја 2015. год. у просторијама 

средње Техничке школе на Новом Београду.  Циљ овог такмичења је да се што више 

ученика обучи и оспособи  да притекне у помоћ у случају неке опасности  или несреће. 

Школском организацијом Црвеног крста у школској 2014/2015. години руководила је   

Виолета Митић, професор биологије. 

 

                                                                                            Руководилац: Виолета Митић 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника се одвијало кроз различите 

облике рада и различите стручне органе. 

Један од облика стручног усавршавања су предавања и дискусије на стручним 

већима   и Наставничком већу.  

 

Ред. 

број 
Назив семинара/скупа Презиме и име наставника 

Б
р

о
ј 

са
т
и

/б
о

д
о
в

а
 

 

Кат. 

број 

1. Електронски тестови Невенка Јовановић 24 195 

 

2. 

Водич за управљање стресом и 

негативним емоцијама код просветних 

радника 

Љиљана Алимпић 8 156 

 

3. 

Водич за управљање стресом и 

негативним емоцијама код просветних 

радника 

Надежда Илић 8 156 

4. 
Радио драма и одељењска приредба у 

разредној настави 
Милена Симишић 8 774 

5. 
Поремећаји понашања ученика у 

основној школи 
 1  

6. Учење кроз игру НТЦ  1  

 

7. 

Радио драма и одељењска приредба у 

разредној настави 

Зорка Жугић 

Ћипријановић 
8 774 

 

8. 

Радио драма и одељењска приредба у 

разредној настави 
Милојка Тадић 8 774 
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Ред. 

број 
Назив семинара/скупа Презиме и име наставника 

Б
р

о
ј 

са
т
и

/б
о

д
о
в

а
 

 

Кат. 

број 

 

9. 

Учење кроз игру помоћу 

интерактивних електронских вежби 
Едита Фабри 8 459 

 

10. 

Планирање наставе у складу са 

стандардима ОЕБС-а 
 1  

 

11. 

Напредно учење у складу са 

стандардима ОЕБС-а 
 24  

 

12. 

 

Поремећаји понашања ученика у 

основној школи 
Милина Кораћ 1  

 

 

13. 

Казивање уметничког текста (поезија и 

проза) ; Рецитација - стваралачки чин ; 

Естетика говорних облика 

  8 657 

 

 

14. 

Казивање уметничког текста (поезија и 

проза) ; Рецитација - стваралачки чин ; 

Естетика говорних облика 

Антонела Земановић 

Манчић 
8 657 

 

 

15. 

Казивање уметничког текста (поезија и 

проза) ; Рецитација - стваралачки чин ; 

Естетика говорних облика 

Миломирка Ђорђић 8 657 

 

16. 

„Савремене образовне технологије-

ИКТ у настави 
  1  

17. Учење кроз игру НТЦ   1  

 

18. 
Да у вртићу учи свако радосно и лако Тања Спајић 16 530 

19. Примена енигматског квиза у настави Весна Драгојловић 8 476 

20. Примена енигматског квиза у настави Оливера Мозетић 8 476 

 

21. 

Савремене образовне технологије-ИКТ 

у настави 
Дејан Ковачевић 1  

 

22. 

Учење кроз игру помоћу 

интерактивних електронских вежби 
  8 459 

 

23. 
Школа игара - увод у спорт Милина Катић 8 804 

 

24. 
Учење кроз игру НТЦ  1  

 

25. 

Медијска и информациона писменост у 

школској библиотеци 
Слађана Милин 24  

 

26. 

Функције школских библиотека у 

развоју креативног читања и 

разумевања 
  7  

 

27. 

Примена тестова знања у основној и 

средњој  школи  
Јелена Петковић 16  
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Ред. 

број 
Назив семинара/скупа Презиме и име наставника 

Б
р

о
ј 

са
т
и

/б
о

д
о
в

а
 

 

Кат. 

број 

 

28. 
Мотивацијом до бољих резултата  2  

 

29. 

Анализа примене у настави уџбеника за 

основну школу за српски језик 
 2  

 

 

30. 

Унапређивање професионалних 

компетенција и организације наставе: 

годишњи семинар за професоре и 

наставнике руског језика 

Љиљана Вјештица 24 697 

 

31. 

Педагошка радионица за професоре 

француског језика  
Душица Цветковић 24 828 

 

32. 

Примери добре праксе у настави 

француског језика 
  1  

 

33. 

Архимедесова 402. математичка 

трибина 
Драгица Ћук 1  

 

34. 

Архимедесова 404. математичка 

трибина 
 1  

 

35. 

Архимедесова 406. математичка 

трибина 
 1  

 

36. 

Архимедесова 403. математичка 

трибина 
 2  

 

37. 

Анализа примене у настави уџбеника за 

основну школу за математику 
 2  

 

38. 
Мотивацијом до бољих резултата  2  

39. 

 
Архимедес трибина Драган Ђурђевић 2  

 

40. 
Архимедес трибина  2  

 

41. 
Архимедес трибина  2  

 

42. 
Архимедес трибина  2  

 

43. 
Архимедес трибина  2  

44. Креативни центар  8  

 

45. 

Презентација уџбеника, приказ едиције 

-  Знам за матуру - Клетт 
 2  
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Ред. 

број 
Назив семинара/скупа Презиме и име наставника 

Б
р

о
ј 

са
т
и

/б
о

д
о
в

а
 

 

Кат. 

број 

 

 

 

46. 

Из приоритетне области јачања 

професионалних капацитета 

запослених, нарочито у области 

иновативних метода наставе и 

управљања одељењем 

Илијана Опачић 8  

 

47. 

Дигиталне библиотеке посвећене 

Првом светском рату као наставна 

средства 
  8  

48. 
Како се заштитити од природних 

непогода 
Данка Бијић 16  

49. Географски семинар  8  

50. Моћ воде Александра Стефановић 8 587 

51. Моћ воде Мира Богојевић 8 587 

 

 

52. 

Примена информатичких технологија у 

настави ТИО - иновативни приступ са 

практичним примерима 

Драгољуб Цветковић 16  

 

53. 

Методика наставе електротехнике у 

техничком и информатичком 

образовању 
  8  

 

54. 

Moodle - платформа за учење на 

даљину 
Видосава Петковић 36  

 

55. 

Истраживачки пројекат за докторску 

дисертацију-Мултимедија као покретач 

активног учења 
 30  

56. Електронски тестови  24  

57. 
Зашто је важно самовредновање 

ученика и ученица 
Радмила Обрадовић 1  

58. 
Методика наставе електротехнике у 

ТИО 
 8  

59. Електронски тестови    24 
 

185 

60. Презентација уџбеника - Клетт Тања Полети 2  

61. Презентација уџбеника - Клетт Тијана Јуришић 2  

62. Школа будућности, Е алати у настави Љиљана Милошевић 24 
 

223 

 

63. 

Међународна конференција нове 

технологије у образовању 
 4  

64. 
Коришћење нових технологија у 

образовању 
 2  

 

65. 

Тимски рад и планирање - успешна 

школа 
Јована Петровић 16  
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Ред. 

број 
Назив семинара/скупа Презиме и име наставника 
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р

о
ј 
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т
и
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о

д
о
в

а
 

 

Кат. 

број 

 

66. 

Усавршавање наставника за 

реализацију програма обуке скијања 
  20 

 
802 

 

67. 

Час телесног вежбања као основни 

оперативни облик наставе физичког 

васпитања 

Дарко Шапић 16 
 

803 

 

68. 

НTЦ систем учења – развој креативног 

и функцијоналног размишљања и 

ефикасног учења 

Драгана Зувић 20 
 

629 

69. Диференцирана настава  8 
 

468 

 

70. 

Апликација метода и техника у настави 

и учењу 
 24 

 

596 

 

71. 

Како унапредити процес 

самоевалуације у настави 
 8 

 
467 

72. 
Како се заштитити од природних 

непогода 
 16 

 
586 

 

73. 

Географски семинар посвећен 150 – 

годишњици рођења Јована Цвијића 
 8  
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VIII РЕАЛИЗАЦИЈА САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 

Сарадња са локалном самоуправом реализује се на основу Програма сарадње са 

локалном самоуправом,који чини део школског програма. Школа прати и укључује се у 

дешавања на територији јединице локалне самоуправе и заједно са њеним 

представницима планира садржај и начин сарадње,нарочито о питањима од којих зависи 

развитак школе. 

 Школа сарађује са Домом здравља,предшколским установама, Црвеним крстом, 

Центром за социјални рад, МУП-ом који се налазе на територији општине Нови 

Београд.Такође сарађује и са Филозофским факултетом. Регионалним центром за 

таленте, као и Заводом за унапређење образовања и васпитања и з Заводом за вредновање 

квалитета образовања и васпитања. 

 У првом тромесечју,у септембру, остварена је сарадња са Домом здравља Нови 

Београд.Систематски прегледи ученика обављени су у Дому здравља,а стоматолошки 

прегледи у школи.  

У другом полугодишту тим наставља са својим акивностима које су предвиђене планом 

сарадње са локалном самоуправом. Te активности су: “Дани науке“, сарадња са Црвеним 

крстом, договор око организације „Пролећни вашар“ , затим сарадња са МУП-ом.  

Поводом манифестације „Дани науке“ уручене су позивнице предшколским установама 

како би будући прваци могли да се упознају са једном од најзначајнијих манифестација 

наше школе. Учествовали су ученици старијих и млађих разреда.  

У оквиру сарадње са Црвеним крстом реализоване су радионице на часовима одељенске 

заједнице код учитељице Милине Кораћ. Обрађиване су следеће теме: Културни 

идентитет, наркоманија, толеранција, ненасиљна комуникација, дечја права, 

дискриминације...  

Планирано је да на манифестацији „Пролећни вашар“ учествују сви ученици наше 

школе, и да та манифестација буде хуманитарног карактера.   

У мају остварена је сарадња наше школе са студентима Филозофског факултета.   

Сарадња са МУП-ом остварена је кроз предавање на тему „Наркоманија и превенција од 

наркоманије“ за ученике четвртог и седмог разреда.   

 

                   Координатор тима 

                                                                                                    Драгољуб Цветковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 
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Интерни маркетинг: Програм  маркетинга школе је реализован  кроз следеће 

активности: 

 

 Свакодневно уређивање летописа на сајту школе на адреси: www.osnovnaskola.rs  

 Објављене су поставке промоција, поставке изложби, реализација програма, 

јавних наступа, приказивања драмских представа у току школске године: 

- Први дан у школи - Пријем првака 2014. 

- Пријем првака у Организацију Пријатеља деце Србије“ 

- Дан Школе – свечана приредба 

- Прваци нас представљају у предшколским установама Новог Београда 

- Дружење са старима – Приредба посвећена бакама и декама (ученици III 

раз.) 

- „Светска недеља програмирања и ми“ 

- Посета позоришним представама (Новогодишња представа у ДКЦ –у) 

- Школска слава Свети Сава – свечана приредба 

- Постављен је видео снимак приредбе поводом 50 година школе одржане у 

сали Политехничке академије 12.12.2006. 

- Дани науке 

- Школски вашар 

- Посета астрономској опсерваторији на Звездари. 

- Објављивање излета 

- Додела диплома и похвала са такмичења „Читалачка значка“ – Нови Београд 

- Додела диплома, похвала и сведочанстава ученицима осмог разреда 

- Приредба за будуће предшколце 

- Приредба за будуће прваке 

- Позоришна представа за родитеље одељења II1 у школској библиотеци. 

- Родитељски састанак за ученике осмих разреда  

- Свечана додела диплома и похвала ученицима генерације и носиоцима 

Вукове дипломе у свечаној сали Општине Нови Београд. 

 

Школа, ученици и родитељи остварили су комуникацију и повратну информацију кроз: 

 Постављен „on line“ упис предшколаца и првака. 

 Постављен календар у коме могу да се виде сви уписани догађаји, верски и 

државни. празници, разна обавештења о организација наставе. 

Постављена документа: 

-  Годишљи план рада Школе 

-  Правилник о школском календару 

-  Школски календар 

-  Календар планираних догађаја 

-  Приручник за кризне ситуације 

-  Правилник о заштити ученика 

-  Приручник за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика 

 Постављене табеле писаних провера, распореда часова и организација наставе, 

распоред звоњења, ритам  радног дана, бројно стање ученика, распоред  

коришћења учионица, подела одељења млађих разреда и подела одељења 

старијих разреда – разредно старешинство. 

 Постављене су ставке одељења на главном  менију (млађи и старији разреди) и 

омогућено да учитељи и разредне старешине уносе податке о активностима 

ученика свог одељења. 

http://www.osnovnaskola.rs/
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 Додати су подаци о ученику и спортисти генерације. 

 Уписани су носиоци Вукове дипломе, посебних диплома и ученика генерације. 

 Постављена је мапа сајта. 

 Постављени су линкови према блоговима одељења и запослених наставника: 

 Постављен је календар завршног испита и редовно објављивана сва потрбна 

обавештења за овај испит 2014/2015. школске године 

 Постављен је линк према Министарству просвете и „Водич за ученике и 

родитеље за завршни испит у средње школе.“ 

 Објављиване су редовно Јавне набавке, што је законска обавеза Школе. 

  Постављен списак уџбеника са ауторима, ценама и издавачима. 

 
Екстерни маркетинг: Приказ делатности школе у средствима јавног 

информисања вршено је периодично од септембра месеца.  

 Наша школа је учествовала и била суорганизатор „19. СМОТРЕ 

СТВАРАЛАШТВА“ основних и средњих школа Новог Београда (организатор 

Организација Пријатеља деце – Нови Београд). Државна телевизија и више 

приватних телевизија извештавале су о дешавањима са ове манифестације. 

Свакодневна комуникација и све објаве, значајније промене на сајту видљиве и 

презентоване  су на менију „организација рада“ и „аутори сајта“. Директор Ивана 

Стјепановић уноси текућа обавештења која су од важности за одвијање наставе и рад 

школе у целини уз свакодневну сарадњу са ауторима сајта. Већина учитеља даје податке 

администраторима сајта који те податке свакодневно ажурирају.  

                                                                                                        

 

Координатор: 

Дејан Ковачевић 

. 
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X ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАН РАДА 

 

Према годишњем плану рада за праћење и евалуацију Годишњег плана рада 

анализирани су сви сегменти образовно-васпитног рада и услови за његову реализацију.  

Наставни процес је редовно праћен, анализиран и унапређиван кроз сарадњу 

директора, ППС, тима за самовредновање и стручног актива за развојно планирање.  

Низ делатности је био усмерен ка побољшању материјално-техничке 

опремљености и стварању квалитетнијих услова за обављање наставе.  

Програм је сачињен тако да одговара материјално –техничким могућностима 

школе. Кадровска структура у складу је са Нормативом . Сви послови су нормирани, 

временски одређени , а извршиоци познати.  

Образовно –васпитни рад одвијао се без тешкоћа.  

Будући да наша школа, с обзиром на број ученика и расположив простор , има 

могућности да организује рад у једној смени (старији разреди) , а ученици трећег и 

четвртог разреда раде у две смене.  

Приликом планирања глобалних и оперативних планова пратило се упутство 

Министарства просвете.  

Сви постављени циљеви и задаци су реализоваи. На крају школске године 302 

ученика је постигло одличан успех, 87 ученика врло добар, 17 ученика је постигло добар 

успех, а 16 ученика није завршило разред. На разним такмичењима су постигнути 

следећи резултати: на општинским такмичењима освојено је 48 првих места, 29 других 

и 25 трећих места. На градским такмичењима освојено је 9 првих места, 5 других и 8 

трећих места. Једна ученица је освојила треће место на републичком такмичењу. 

Обзиром да је школа на седамнаестом месту на ранг листи основних школа Новог 

Београда према броју бодова на завршном испиту, а просечан број бодова који ученици 

носе из школе – успех је 62,07. Стога не можемо бити задовољни резултатима завршног 

испита, па је Тим за развојно планирање, за следећи петогодишњи период предложио 

развојну меру унапређивања постигнућа ученика на завршном испиту.  

Сви стручни органи су радили по плану рада. Својим стручним радом органи школе 

су допринели квалитетнијем обављању образовно-васпитних задатака.  

 Планом стручног усавршавања били су обухваћени сви наставници и стручни 

сарадници, директор и секретар школе.  

Стручну педагошку литературу у библиотеци треба попунити новим књигама у 

складу са материјалним могућностима школе.  

Сарадња са друштвеном средином је добра. Родитеље наших ученика и даље ћемо 

укључивати у решавање свих проблема, од материјалних до васпитних.  

Очекујемо да ће се многе започете активности и акције успешно наставити у 

следећој школској години. 

 
Београд  Директор 

15.09.2015   

  Ивана Стјепановић 

 


