Основна школа
„Надежда Петровић“

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ОШ “ НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“

Нови Београд 2017.

Извештај о раду одељењског већа првог разреда
Извештај о раду одељењског већа првог разреда
1. Број ученика по одељењу, разредне старешине:
Разред

Одељењски старешина

1/1
Милена Симишић / Едита Фабри Кошутић
1/2
Надежда Илић
1/3
Љиљана Алимпић
укупно

Број
дечака

Број
девојчица

Укупан
број
ђака

8
6
6
20

14
13
14
41

22
19
20
61

2. Број одржаних седница у првом полугодишту :
•

Планирано и одржано пет седница.
Прва седница :1.септембар 2016.

•

припреме за почетак школске године ( организација рада, распоред часова, израда
планова, организација допунске наставе);
припрема програма за пријем првака;
провера познавања слова и технике читања;
распоређивање ученика.
Друга седница: 18. октобар 2016.

•

•

•

-

пријем првака у Дечији савез

текућа питања
Трећа седница: 9. новембар 2016.;

- анализа успеха и владања ученика на крају првог тромесечја;
- резултати допуске наставе;
- посете и излети;
- месечно планирање градива;
- Дани науке
Четврта седница: 9. децембар 2016.
- израда контролних вежби и тестова знања;
- договор о посети вртићима;
- Новогодишњи празници;
- рекреативна настава.
Пета седница: одржана 31. јануара 2017.
- анализа успеха и владања на крају првог полугодишта шк. 2016/17. године;
- реализација програмских садржаја.
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3. Број неодржаних часова по одељењима на крају првог полугођа:
Сви планирани часови у току овог полугодишта су одржани, осим часова енглеског
језика (1/1, три часа мање, 1/2, 1 час мање и 1/3, 1 час мање) укупно 5 часова.
Предмет
Српски језик
Енглески језик
Ликовна култура
Музичка култура
Свет око нас
Математика
Физичко васпитање
Верска настава
Грађанско васпитање
Лепо писање
ЧОС
Уметничка радионица
Допунска настава

1/1
100
37 (-3)
19
20
41
100
60
20
20
20
20
21
19

1/2
100
39 (-1)
20
20
40
100
60
20
20
20
20
20
19

1/3
100
39 (-1)
20
20
40
100
60
20
20
20
20
20
19

неодржано
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4. Остварене посете ван школе:
- 4. октобар 2016. посета биоскопу "Фонтана" где су гледали филм " Храбри витез
Тренк";
- 15.децембар 2016. Фестивал науке на Београдском сајму;
- 26. (1/1) и 30. (1/2 и /1/3) децембар 2016. прослава Нове године, филм , наступ
мађионичара и учествовње у заједничком плесу;
- 23.јануар 2017. "Свети Сава", позоришна представа, Тетатар 78.
5. Огледни часови:
Милена Симишић 1/1, - 1. новембар 2016. српски језик - Гласови и писана слова Кк,
Жж и Хх -обрада .
Едита Фабри Кошутић 1/1 - 12. децембар 2016. математика - Претходник и следбеник
броја - обрада.
6. Посете директорке и педагога школе
1/1 - 26. октобар 2016. Скуп, члан скупа, припадање - утврђивање,
Едита Фабри Кошутић - математика
1/1 - 27. октобар 2016. Правила понашања и опасности у саобраћају,
Милена Симишић - свет око нас
1/2 - 26. октобар 2016. "Јесења песма" Д. Радовић - обрада ,
Надежда Илић - српски језик
1/3 - 24. новембар 2016. "Нема за мачке школе" Г. Витез - обрада,
Љиљана Алимпић - српски језик
7 . Учешће у приредбама:
Приредба поводом Светог Саве, 27. јануара 2017, ученици 1/1, 5 ученика.
Одељењска приредба 1/1, 31. јануара 2017.
8. Учешће у другим манифестацијама:
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- 8. октобар " Трка за срећније детињство" - хуманитарна трка у организацији ЦК;
- октобар 2016. Недеља школског спорта;
- у децембру 2016. "Један пакетић много љубави", акција прикупљања слаткиша у
организацији Црвеног крста.
9. Провера остварености по стандардима:
- На почетку школске године, крајем септембра, је урађена провера познавања слова
и технике читања.
- Ученици 1. разреда нису радили проверу по стандардима, јер то није било ни
планирано, као ни полугодишњи тест знања.
10. Семинари:
- од 23. до 25. септембра 2016. Мултимедијални садржаји у функцији образовања 24 сата - Симишић, Фабри Кошутић, Илић, Алимпић; К4 П01
- 28. новембар 2016. Интеракцијом ученика и наставника до сложених захтева у
математици - 8 сати; К1 П1 Симишић, Илић, Алимпић
- 10. и 11. децембар 2017. - Тешкоће у учењу и понашању - 16 сати - Симишић;
- 18. јануара 2017. саветовање на тему „Актуелности у основном образовању и
васпитању“ - 3 сата - Симишић;
- 28.јануар 2017. Зимски сусрети учитеља - дан стручног усавршавања
"Сингапурска математика", 8 сати - Симишић и Алимпић
"Паметне фасцикле-слагалице-да ученик учи, вежба, зна" 8 сати - Фабри
Кошутић.
11. Мере унапређења васпитно-образовног рада:
У току овог полугодишта присуствовале смо веома корисним семинарима који су нам
омогућили примену наученог ради унапређивања васпитно-образовног рада.
Примењују се сва расположива средства која нам омогућавају примену мултимедије у
настави. Ради успешније примене потребно је набавити видео бим и за учионицу 1/1.
Даље наставити рад на унапређивању технике читања и разумевања прочитаног, као и
редовној провери напредовања.
12. Учешћа на конкурсима:
Ликовни конкурс "Нећу да бригам хоћу да се играм" у организацији Пријатеља деце
Новог Београда - освојено 1. место, Маша Пантош 1/3.
Учествовали на конкурсу "Форма идеале" - Моја идеална соба нацртај обоји и освоји.
Извештај подноси
Љиљана Алимпић, руководилац разредног већа првог разреда

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 2. РАЗРЕДА
ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

1. Број ученика по одељењу, разредне старешине:

II разред
Разред

Одељенски старешина

Број дечака

4

Број девојчица

Укупан број
ђака

2/1

Оливвера Мозетић
Милина Катић

12

16

28

2/2

Милојка Тадић

15

8

23

Драгица Јовановић

17

10

27

ПБ 2/2
2/1

2.Број одржаних седница у 2016/17. године :6 (шест) седница
Прва седница : одржана је 1. 9. 2016.
Дневни ред:
- Распоређивање новоуписних ученика
- Месечно планирање наставног градива и месечне посете позориштима
- Израда планова рада ОС
- Израда распоредaчасова
- Организација допунског и додатног рада и слободних активности
- План посета и излета
- Припрема програма за школску приредбу
-Припрема програма за пријем првака у организацију Пријатељи деце
- Прављење иницијалних тестова
- Разно

Закључци:

- У одељењу II1 је 26 ученика (дечака 10 и девојчица 16). На почетку школске године
2016/2017.године у одељење се уписао Радуловић Андрија, тако да одељење II1 сада има 27
ученика (дечака 11 и девојчица 16).
Одељење II2 има 22 ученика (дечака 14 и девојчица 8). Уписан је на почетку школске године
у одељење Грац Предраг, тако да их сада има 23 (дечака 15 и девојчица 8).
-Учитељи IIразреда су урадили Глобални план рада и проследили га Педагошко-психолошкој
служби.
Месечни планови рада за текући месец биће урађени до петог септембра.
-Плани програм рада одељенског старешине је урађени прослеђен Педагошко-психолошкој
служби.
-Распоред часова радаје урађен за оба одељења другог разреда.
-Договорено је да се допунска настава у месецу септембру организује за све ученике у
одељењу, а да се од октобра настава организује за ученике којима је неопходан
индивидуални рад.
-Планиране су посете и излети током школске године Планирана је настава у природи у Соко
Бањи у месецу мају-јуну 2017.године.
-Припрема програма за школску приредбу је урађена и подељена су задужења.
-Приредба поводом пријема првака у Дечји савез „Пријатељи деце“, Нови Београд биће
одржана у октобру и припреме су у току.

5

-Учитељи другог разреда су припремили иницијалне тестове из српског језика, математике и
света око нас. Договорили смо се о уједначавању критеријума оцењивања. Када ученици
ураде тестове, прегледати и анализирати постигнућа. У циљу тога радити на мери ради
постизања остварености стандарда образовања. Договорено је да се припреме и тестови за
проверу разумевања прочитаног.

Друга седница: 26. 10. 2016.

Дневни ред:
-Израда контролних вежби
-Пријем првака у организацију „Пријатељи деце“
-Разно

Закључци:
- 08.09.2016. године билиотекар школе је поводом Међународног дана писмености
одржала час.

-Вежбе из српског језика, математикеи света око нас реализују се по предвиђеном плану и
програму за ову школску годину.Све писмене провере радимо уз договор и исти је критеријум
оцењивања.
-Ученици II1 разреда су 23.9.2016. године били у позоришту “Пинокио“ и одгледали „Речну
сирену“. Ученици другог разреда посетили су и биоскоп „Фонтана“ и уживали у филму „Храбри
витез Тренк“, 5.10.2016. године.
- 6. 10. 2016. Одржана је презентација кошаркашког клуба "Балкан".
- Недељу школског спорта, 10 – 14. 10. 2016. ученици II разреда су обележили тако што су 10.
10. 2016. године одиграли штафетне игре.
- Ученици II1 Николић Соња, Маринковић Урош и Бабић Илија су на приредби одржаној
поводом Дана школе, 12. 10. 2016. године учествовали рецитујући песму "Пионирска
заклетва".
-Поводом пријема првака у Дечји савез, “Пријатељи деце“, Нови Београд, 18.10.2016.године,
одржана је приредба у библиотеци школе са почетком у 12 часова. Ученици другог разреда су
песмом, игром и глумом припремили програм за прваке. Деца су послужена бомбонама,
подељени су им беџеви и Добродошлица.

Трећа седница:9. 11. 2016.

Дневни ред:
-Успех и владње ученика на крају првог тромесечја
-Разно

Закључци:

-Сви ученици су саваладали план и програм предвиђен за овај период. Са ученицима који
имају потешкоћа у раду, редовно се ради на часовима допунске наставе.
Са ученицима се редовно ради на разумевању прочитаног текста изсрпског језика, света око
нас, чувара природе, грађанског васпитања у оба разреда.
- Поједини ученици праве несташлуке како на одмору , тако и на часовима редовне наставе,
па због тога треба радити на концентрацији на часу, као и толеранцији у игри.
- 7. 11. 2016. године у одељење II1 уписан је ученик Јапунџа Деспот, тако да сада одељење
броји 28 ученика ( 12 дечака и 16 девојчица ).
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Четврта седница: 24. 11. 2016.

Дневни ред:
- Резултати допунске наставе
- Дани науке

Закључци:

- 24. 11. 2016. на родитељском састанку одржано је предавање за родитеље на коме су
родитељи упознати са бројчаним оцењивањем и начином оцењивања ученика. Сагласни су
да критеријум оцењивања треба да буде реалан за сваку оцену. Упознати су са компонентама
праћења ученика, скалом за претварање бодова у оцене, постигнућима за поједину бројчану
оцену и начином добијања закључне оцене.
- Ученици успешно савладавају програм допунске наставе српског језика и математике.
- Дани науке одржани су од 14. 11. 2016. до 18. 11. 2016. са темом Очување животне редине
Учитељи другог разреда су прилагодили часове:
Српски језик
Тематски речник: Човек и природа
Анализа текстова „Добро дрво“, Шел Силверстејн
„Како спасити дрво“
„Сади дрво“, Ј. Ј. Змај
„Кад би дрвеће проговорило“, Григор Витез
Математика
Пригодни примери о рециклирању утекстуалним задацима.
Свет око нас II2
Улога човека у очувању природе
Чувари природе II1
Од старих нове ствари
Пратим како се природа мења
Музичка култураII1
Слушање и певање песама о природи
Музичка култура II2
Псма Јованина и Андријина загонетка, Г. Илић
Ликовна култура II1
Спајамо, градимо, нешто ново радимо ( преобликовање материјала или предмета њиховим
спајањем )
Руке у тесту II2
Прича о настанку и рециклажи папира
Огледи са папиром: Колико је јак папир
Час одељенског старешине II2
Писање еколошких порука
Креативна радионица
Шта се може направити од материјала за рециклажу
У холу школе напављена је изложба. Одељење II1 је изложило ликовне радове на којима је
била комбинација природних материјала – вуна, гранчице, текстил, вата... ( куће, птице,
ветрењаче, воћњак, дрво...)
Одељење II2 се представило животињама које су рађене од ролни тоалет папира.
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Учитељица у боравку је са својом групом ученика направила Торту од рециклираног
материјала.
Пета седница 15. 12. 2016.
-Израда контролних вежби и тестова знања.
- Новогодишњи празници
- Мотивисаност ученика
- Разно

Закључци:
- Договорили смо се да заједно урадимо тестове знањана крају полугодишта.

- Планирали смо посету биоскопу „Фонтана“ 26 .12. 2016. Гледаће се цртани филм „Залеђено
краљевство“ и уживати у мађионичарској представи, плесу и игри.
- Планирано је предавање за родитеље „Мотивисаност ученика“ на родитељском састанку у
јануару.
- У току је прикупљање грисина и кекса поводом акције у организације Црвеног крста "Један
пакетић, много љубави", која ће трајати од 1 – 22. 12. 2016. године.
Пета седница: 31. 1. 2017. године. .
Дневни ред:
-Успех и владање ученика на крају првог полугодишта.
-Резултати напредовања ученика
-Обележавање Светог Саве
- Реализација програмских садржаја
-Анализа постигнућа на тестовима знања
- Разно

Закључци:

У 2. разреду има укупно 51 ученик. Од тога одличан успех има 32ученика, врло добар успех
има 14 ученика и добар успех има 4 ученика. Узелац Невена ученица II1 је неоцењена због
великог броја оправданих изостанака 337.
Ученици другог разреда су веома успешно савладали све предвиђене садржаје планиране за
овај период и напредовали према својим могућностима.
Потребно је и даље обратити пажњу на поједине ученике који не поштују правила понашања
у школи и на часовима.
План и програм предвиђен за овај период је употпуности рализован.
Сви ученици имају примерно владање.
У одељењу II1 урађен је тест знања из српског језика. Одељење је успешно урадило
полугодишњи тест. Тест из математике и света око нас биће урађен у другом полугодишту, а
одељење II2 ће сва три теста урадити у другом полугодишту.Предложене су мере за
унапређење васпитно образовног рада.
- Ученици II1 Вучетић Вања, Маринковић Урош и Грбић Софија учествовали су на приредби
поводом школске славе Свети Сава тачком "Свети Сава и пустињак", а ученици II2 су хорски
певали песме "Ко удара тако позно" и "Два анђела шеташе".

Извештај о раду одељењског већа трећег разреда
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1. Број ученика по одељењу, разредне старешине:
Разред Одељењски старешина

Број дечака

Број девојчица
11

3-2

Антонела
Земановић 9
Манчић
Миломирка Ђорђић
6

Укупан
ђака
20

12

18

3-3

Милина Кораћ

11

19

3-1
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2. Број одржаних седница у првом полугодишту :

број

Прва седница: 2.9.2016.
- припреме за почетак школске године ( организација рада, распоред часова, израда планова
и припрема и анализа иницијалних тестова);
-израда иницијалних тестова;
-разно
Друга седница: 28.10.2016.
-израда контролних задатака;
-посете и излети;
-дани науке;
-анализа иницијалних тестова;
-приредба за баке и деке;
-разно
Трећа седница: 9.11.2016.
- анализа успеха и владања ученика на крају првог тромесечја;
-разно
Четврта седница: 30.12.2016.
-израда контролних вежби ;
- договор о школском такмичењу из математике;

- договор о приредби поводом Светог Саве
Пета седница: 31.1.2017.
- анализа успеха и владања на крају првог полугодишта шк. 2016/17. године;
- реализација програмских садржаја;
-договор о приредби за баке и деке (померена за друго полугодиште);
-резултати школског такмичења, општинско заказано за 25.2.2017.;
-разно
3. Број одржаних часова по одељењима на крају првог полугођа:
Сви планирани часови у току овог полугодишта су одржани.

4. Остварене посете ван школе:

23.9.2016.- Позориште“Пинокио“, представа “Речна сирена“;
28.9.2016. -ДКЦ- Радост Европе “Тесла чиста десетка“;
4.10.2016. -Биоскоп „Фонтана“, филм „Храбри витез Тренк“;
12.10.2016.- Позориште „Пинокио“-Дан школе;
8.11.2016.- Музеј“ Вука С.К. и Доситеја Обрадовића“;
15.12.2016.- Фестивал науке- „Чиста дестка“;
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Предмет
Српски језик
Енглески језик
Ликовна култура
Музичка култура
Природа и друштво
Математика
Физичко васпитање
Верска настава
Грађанско васпитање
Чувари природе-народна
традиција

3-1
100
39
40
20
40
100
61
21
21
20-Чувари
природе

3-2
100
39
40
20
40
100
60
21
21
19-Чувари
природе
3о.12.2016.- Биоскоп „Фонтана“, филм“Спасавање Деда Мраза“

3-3
100
39
40
20
40
100
60
20
20
19-Народна
традиција

23.1.2017. -Позориште „Театар 78“, представа „Свети Сава“

5. Огледни часови:

29.9.2016. –III/3
Милина Кораћ-Српскијезик“Именице“,утврђивање
25.11.2016. –III/2
Миломирка Ђорђић -Српски језик“Мачак отишао у хајдуке“,утврђивање
13.12.2016. –III/1
Антонела Земановић Манчић_-Природа и друштво „Животне заједнице“,утврђивање
Посете директорке:
III/1- Музичка култура „Иду, иду мрави“,обрада песме;
III/2- Чувари природе „Повезаност животних заједница“

6. Предавања којима су ученици присуствовали у оквиру школе:
У овом полугодишту ученицу нису присуствовали ниједном предавању.
7. Учешће у приредбама:
18.11.2016. -Дани науке - учешће ученика III/2 ,са рециталом под називом“Еколошки
рецитал“, као и песмама везаним за тему .
27.1.2017. –Приредба посвећена Светом Сави- ученици су рецитацијом учествовали у овој
приредби
Учешће у другим манифестацијама:
21.9.2016.- Презентација женске кошарке „GIRL BASKET“;
22.9.2016. - Презентација школе „Менталне аритметике“;
5.10.2016.- Презентација кошаркашког клуба“Балкан“;
8.10.2016.- „Трка за срећније детињство“, акција Црвеног крста;
1.11.2016. -Систематски преглед у Дому здравља „Гоце Делчева“;
22.12..2016.- „Један пакетић много љубави“, хуманитарна акција

8. Провера остварености по стандардима:

Ученици 3. разреда нису радили проверу по стандардима, јер то није било ни планирано.
Радиће на почетку другог полугодишт тест из Српског језика који ће саставити, оценити и
анализирати педагошкиња Катица Деспотовић. У току полугодишта су рађене провере
разумевања прочитаног.Почетком другог полугодишта биће реализоване полугодишње
провере знања.
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9. Семинари:

25.9.2016.- „Мултимедијални садржаји у функцији образовања“;
28.11.2016.- “Интеракцијом ученика и наставника до сложенијих захтева у математици“;
28.1.2017.- „Паметне фасцикле“

10. Мере унапређења васпитно-образовног рада:

У току овог полугодишта присуствовале смо веома корисним семинарима који су нам
омогућили примену наученог, ради унапређивања васпитно-образовног рада. То се посебно
односи на семинар "Паметне фасцикле" на коме смо упознате са још једним креативним и
инспиративним начином рада са децом.
У току редовне наставе ученици су подстицани, применом одговарајућих задатака, да
унапреде способност разумевања прочитаног са циљем успешнијег учења и решевања
тестова знања. И даље ћемо радити на постизању овог циља.

11. Учешћа на конкурсима:
Послати ликовни радови на ликовни конкурс у организацији“ Пријатеља деце“ Новог
Београда, „У част Драгану Лукићу-Лукићев Лист“.
12. Такмичења

19.1.2017.године је одржано школско такмичење из математике . На такмичењу је
учествовало: 10 ученика из III/1, 8 ученика из III/2 и 13 ученика из III/3.
На општинско такмичење се пласирало 11 ученика.
13. Изречена васпитно-дисциплинска мера ученику - Нема изречених мера.

Извештај о раду одељењског већа четвртог разреда

7. Број ученика по одељењу, разредне старешине:
Разред
4/1
4/2

Одељењски старешина

Број дечака

Дејан Ковачевић
Зорка Жугић Ћипријановић

11
10
21

Број
девојчица
8
11
19

Укупан број
ђака
19
21
40

8. Број одржаних седница у првом полугодишту :
Прва седница : 1. септембар 2016.
- припреме за почетак школске године ( организација рада, распоред часова, израда планова
и припрема и анализа иницијалних тестова)
Друга седница: 28. октобар 2016.
- Усклађивање оперативних планова са темом „Дани науке“ (реализација од 13 до 18.11.2016.)
- израда контролних задатака;
Трећа седница: 9. новембар 2016.
- анализа успеха и владања ученика на крају првог тромесечја;
- посете и излети;
- месечно планирање градива.
- Дани науке
Четврта седница: 9. децембар 2016.
- израда контролних вежби и тестова знања;
- договор о школском такмичењу из математике;
- договор о приредби поводом Светог Саве
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Пета седница: одржана 31. јануара 2017.
- анализа успеха и владања на крају првог полугодишта шк. 2016/17. године;
- реализација програмских садржаја;
- анализа постигнућа на тестовима знања (ученици 4. разреда нису радили полугодишњи тест,
због продужетка распуста по налогу Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Провера знања полугодишњим тестовима биће реализована у фебруару месецу).
9. Број одржаних часова по одељењима на крају првог полугођа:
Сви планирани часови у току овог полугодишта су одржани, осим једног часа енглеског језика
у одељењу 4/1.
Предмет
Српски језик
Енглески језик
Ликовна култура
Музичка култура
Природа и друштво
Математика
Физичко васпитање
Верска настава
Грађанско васпитање
Од играчке до рачунара
Руке у тесту
Спортска активност

4/1
100
40 - 1
40
20
40
100
61
19
19
20
20
10

4/2
100
40
40
20
40 + 2
100
61
19
19
20
20
10

10. Остварене посете ван школе:
Посета позоришту "Пинокио" - 23. септембар 2016. Позоришна представа "Речна сирена".
Посета биоскопу "Фонтана" - 5. октобар 2016. Филм "Храбри витез Тренк".
Посета биоскопу "Фонтана" - 26. децембар 2016. Филм „Хауард Ларкрафт и залеђено
краљевство“, новогодишњи наступ мађионичара и игранка.
11. Огледни часови:
Зорка Жугић Ћипријановић 4/2, 4. новембар 2016. Ликовна култура – Боја, површина и
текстура "Сунцокрети", Луткарско позориште „Подела улога“ - (присутна педагошкиња Катица
Аћимов Деспотовић и 3 асистента са Учитељског факултета).
Дејан Ковачевић 4/1 , 8. децембар 2016. Природа и друштво „Растимо здраво“ – час
организованом применом егземпларног модела наставног рада и информатичко-развијајуће
наставе (присутни директорка Ивана Стјепановић, педагошкиња Катица Аћимов Деспотовић).
12. Предавања којима су ученици присуствовали у оквиру школе:

-

7. Учешће у приредбама:
12.10.2016. Свечана приредба поводом обележавања 60 година постојања Школе:
- ученици 4/1 одељења извели ауторску интерпретацију песме „Хеј, хај бригаде“ уз пратећу
кореографију;
- ученици 4/2 одељења извели ауторску песму посвећену наставницима и особљу Школе.
Приредба поводом Светог Саве, 27. јануара 2016:
ученици 4/1 одељења певали ауторску песму „Другарство“ (сви ученици)
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- ученици 4/2 одељења рецитовали (3 ученика) и свирали (1 ученик) изабране песме.
13. Учешће у другим манифестацијама:
октобар " Трка за срећније детињство" - хуманитарна трка у организацији ЦК;
октобар 2016. „Недеља школског спорта“;
У децембру 2016. "Један пакетић много љубави", акција прикупљања слаткиша
организацији Црвеног крста;

у

14. Провера остварености по стандардима:
Ученици 4. разреда нису радили полугодишњи тест, због продужетка распуста по налогу
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Провера знања полугодишњим
тестовима биће реализована у фебруару месецу.
15. Семинари:
23. до 25.9.2016. "Мултимедијални садржаји у функцији образовања" - 24 сата
30. јануар 2016. Зимски сусрети учитеља
Мере унапређења васпитно-образовног рада:
У току овог полугодишта присуствовале смо веома корисним семинарима који су нам
омогућили примену наученог ради унапређивања васпитно-образовног рада. То се посебно
односи на семинар " Мултимедијални садржаји у функцији образовања " на коме смо стекли
знања веома корисна за примену мултимедијалних садржаја у образовању.
Реализована провера разумевања прочитаног с циљем побољшања успешности ученика. У
току редовне наставе ученици су подстицани, применом одговарајућих задатака, да унапреде
способност разумевања прочитаног са циљем успешнијег учења и решевања тестова знања.
И даље ћемо радити на унапређењу савладавања тих наставних садржаја.
16. Учешћа на конкурсима:
Литерарни конкурс „Буди као Тесла“ у организацији „Дечјег културног центра“.
12. Часови који су одржали наставници старијих разреда:
8. септембар 2016. Час у библиотеци поводом „Међународног дана писмености“ одржала
библиотекарка Слађана Милин (IV1 и IV2 );
29. септембар 2016. Час у библиотеци „Читалачка значка“ - одржала библиотекарка Слађана
Милин (IV1 и IV2 );
21. новембар 2016. Математика „ Здруживање сабирака“ – Утврђивање, час одржала Драгица
Ћук (IV2);
22. новембар 2016. Математика „ Замена места сабирака и здруживање сабирака“ –
Утврђивање, час одржала Драгица Ћук (IV1) ;
21. новембар 2016. Природа и друштво „ Подела живих бића“ – Обрада, час одржала Љиљана
Абусамра (IV2);
21. новембар 2016. Природа и друштво „Демократски односи у друштву; Ми смо деца једног
света“ – Обрада, час одржала Данка Бијић (IV2);
22. новембар 2016. Природа и друштво „Демократски односи у друштву; Ми смо деца једног
света“ – Обрада, час одржала Данка Бијић (IV1);
13. Такмичења
22. јануара 2016. је одржано школско такмичење из математике 4/1- 10 ученика и 4/2 - 15
ученика.
Дванаест ученика имају могућност да се пласирају на општинско такмичење (накнадно ће
бити одређен број бодова за учешће на општинском такмичењу):
1. Вучковић Немања 4/1 - 100 бодова
2. Поповић Милош 4/1 - 100 бодова
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3. Квасневски Павле 4/1 - 74 бодова
4. Анђелић Мина 4/1 - 68 бодова
5. Бујошевић Василије 4/1 - 60бодова
6. Рађеновић Марија 4/1 - 60 бодова
7. Мирчетић Јана 4/2 - 100 бодова
8. Попадић Симона 4/2 - 60 бодова
9. Старчевић Нађа 4/2 - 60 бодова
10. Стошић Томислав 4/2 - 72 бодова
11. Милићевић Страхиња 4/2 – 72 бодова
12. Челаревић Тадија 4/2 – 60 бодова
14. Васпитно-дисциплинска мере.
Зорка Жугић Ћипријановић
Дејан Ковачевић

Извештај о радуодељенског већа петог разреда

17. Бројученикапооделењу, разреднестарешине:
Одељенскистарешина
Разред
5/1
ДаркоШапић
5/2
Весна Барашин

Бројдечака
17
11

Бројдевојчица
10
14

Укупанбр. ђака
28
25

18. Бројодржанихседницау првомполугодишту :2
Прваседница:9.11.2015. године.
Другаседница: 31.01.2016. године
19. Бројнеодржанихчасовапооделењиманакрајупрвогполугођа:
Предмет
Српски језик
Енглески језик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Математика
Биологија
ТИО
Физика
Физичко васпитање
Верска настава
Грађанско васпитање
Италијански језик
Изабрани спорт
Немачки језик

5/1

5/2

-1
+1
-2
-5
-1
+2

-2

-5
-1

-2
-2
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+3

-2

+1
-4
+2
-1

-2

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Информатика и рачунарство
Домаћинство
ЧОС
-1
Остваренепосетеваншколе:нема
Огледничасови:Огледничасовибићереализовани
у
другомполугодиштупремаГодишњемпланурада
Предавањакојимасуученициприсуствовали у оквирушколе:„Малолетничкаделиквенција“
Учешће у приредбама:Ученици петог разредаучествовалису у приредбамазаДаншколе
12.10.2016. године и заСветогСаву 27.01.2017. године
Учешће у другимманифестацијама:Данинауке ,новембар 2016.
Провераоствареностипостандардима:Подацисеналазе у Школскомразвојномпланирању
Семинари: нема
Мереунапређењаваспитно-образовнограда:Стручнавећадоговориласусе
о
потребниммерамазаунапређењеваспитно-образовнограда.
Учешћанаконкурсима:
У другомполугођу ће бити реализована екскурзија
Руководилац већа петог разреда:
Весна Барашин

Извештај о раду одељенског већа ШЕСТОГ разреда

1. Број ученика по оделењу, разредне старешине:
Разред
6/1
6/2

Одељенскистарешина
Јасмина Мићић-Симеоновски
Александра Стефановић

Укупан број
ђака
24
22

Број
девојчица
14
12

Број дечака
10
10

2. Број одржаних седницау првом полугодишту :
Прва седница:09.11.2016.г
Друга седница:31.01.2016.г
3. Број неодржаних часова по оделењима на крају првог полугођа:
Предмет
Српскијезик
Енглескијезик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Математика
Биологија
ТИО
Физика
Физичко васпитање
Верска настава
Грађанско васпитање
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6/1

6/2

78
39
18
19
38
36
81
37
40
39
36
20
20

80
41
18
18
41
36
70
38
40
40
37
19
18

Италијанскијезик / Немачкијезик
Изабраниспорт

4.
5.
a.
b.
c.
6.
7.

36/36
20

36/39
19

Информатика и рачунари
20
ЧОС
19
Остварене посeте ван школе: /Фестивал науке.
Посећена је изложба Михајлу Пупину у Историјском музеју.
Учешће у приредбама:
Дан школе
Дани науке у школи : тема - Рециклажа
прослава школске славе Свети Сава
Семинари: Мултимедија у настави -Семинар 237
Мере унапређења васпитно-образовнограда: /Тромесечни тестови

20
20

Извештај о раду одељенског већа седмог разреда

1. Број ученика по оделењу, разредне старешине:
Разред
7/1
7/2
7/3

Одељенскистарешина
Илијана Опачић
Имрена Ђорђев
Љиљана Милошевић

Број дечака

Број девојчица

16
13
9

8
10
12

Укупан број
ђака
24
23
21

2. Број одржаних седницау првом полугодишту :
Прва седница:09.11.2016.г
Друга седница:31.01.2016.г
3. Број неодржаних часова по оделењима на крају првог полугођа:
4. Остварене посeте ван школе: Фестивал науке
Одлазак у позориште ДКЦ: Прича са западне стране
5. Учешће у приредбама:
a. Дан школе
b. Дани науке у школи :тема - Рециклажа
c. прослава школске славе Свети Сава
d. Монографија Школе
Провера остварености по стандардима: резултати тестова се налазе у развојном планирању
6. Семинари: Мултимедија у настави -Семинар 237
7. Мере унапређења васпитно-образовнограда: Тромесечни тестови

Извештај о раду одељенског већа осмог разреда

1. Број ученика по оделењу, разредне старешине:
Разред
7/1
7/2

Одељенскистарешина
Мира Богојевић
Драгана Николашев

Број дечака

Број девојчица

12
10

13
10

16

Укупан број
ђака
25
20

7/3

Љиљана Абу Самра
Предмет
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8/1

Српскијезик
Енглескијезик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Математика
Биологија
ТИО
Физика
Физичко васпитање
Верска настава
Грађанско васпитање
Италијанскијезик /Немачки
Изабрани спорт
Информатика и рачунари
Хемија
Домаћинство
ЧОС

13

8/2

82
39
18
20
38
37
80
40
40
41
39
19
19
36/40
17
18
38
20
19

78
40
18
18
39
37
81
38
38
40
38
20
19
38/40
19
18
37
20
19

24

8/3
81
40
20
20
38
38
80
40
36
41
40
20
19
38/39
20
/
39
19
20

2. Број одржаних седницау првом полугодишту :
Прва седница:09.11.2016.г
Друга седница:31.01.2016.г
3. Број неодржаних часова по оделењима на крају првог полугођа:
Предмет
Српскијезик
Енглескијезик
Ликовнакултура
Музичкакултура
Историја
Географија
Математика
Биологија
ТИО
Физика
Физичковаспитање
Версканастава
Грађансковаспитање
Италијанскијезик / Руски
Изабраниспорт
Немачкијезик
Информатика и рачунари

8/1

8/2

8/3

77
39
20
18
41
36
70
38
39
40
42
19
18
36
21
43
22

78
41
18
18
42
36
68
37
36
38
43
19
18
36
21
40
22

78
41
19
18
39
37
74
40
40
41
40
19
36
19
41
20

17

Хемија
Домаћинство
4.
5.
6.
a.
b.
c.
7.
8.

39
21

38
20

37
-

Остварене посeте ван школе: /Фестивал науке
Огледни часови: /Сумњиво лице , 16.јануар . 8-2 – Јасмина Мићић наст. српског језика
Учешће у приредбама:
Дан школе
Дани науке у школи :тема - Рециклажа
Прослава Школске славе Свети Сава
Семинари: Мултимедија у настави -Семинар 237
Учешћа на конкурсима: / Француски институт-похвала за учешће . –тема: екологија
Председник одељенског већа осмих разреда:
Љињана Абу Самра

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ
ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2016/2017.ГОДИНЕ
Руководилац: Милина Кораћ
Седнице Стручног већа за разредну наставу:
ПЛАНИРАНО: 5
ОДРЖАНО:5
1.Урађено у првом полугодишту 2016/2017. године:
-План рада Стручног већа
-Приказ књиге ,, Дефицит пажње и хиперактивност деце’’реализовала Милена
Симишић;
- Приказ књиге ,, Сарадња просветних радника са родитељима '' реализовала Милина
Катић;
- Приказ књиге ,, Како успешно реализовати IQ детета кроз игру '' реализовала Тања
Спајић;
- Приказ књиге ,, Занимљива граматика '' реализовала Едита Фабри Кошутић;
- Предавање за родитеље ,, Стицање радних навика'' реализовало Разредно веће
првог разреда (9.11.2016. 1/2 и 16.11.2016.1/1 и 1/3 ) ;
- Предавање за родитеље ,, Бројчано оцењивање'' реализовало Разредно веће другог
разреда (9.11.2016. 2/2 и 24.11.2016.2/1 ) ;
- Предавање за родитеље ,, Мотивација ученика'' реализовало Разредно веће другог
разреда (31.1.2017. 2/1 и 2/2) ;
- Предавање за ученике ,,Међународни дан писмености,'' 8.9.2016.
-Извештавање о испитивању познавања слова у првом разреду поднеле Милена
Симишић, Надежда Илић и Љиљана Алимпић. Испитивање извршено 27.9.2016.
- Извештавање о успешности урађених иницијалних тестова поднели руководиоци
Разредних већа;
-О новом начину вођења Читалачке значке и променама списка књига за сваки разред
известила нас је библиотекарка Слађана Милин ;
- Реализовани Дани науке, тематско планирање на тему ,,Заштита животне средине,
рециклажа'' од 14.11. до 18.11.2016.
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- Обележен Светски дан права детета.
2.Одржане су приредбе:
-Пријем првака у организацију,, Пријатељи деце‘’ ( ученици 2.разреда), реализована
18.10.2016.
-Дан школе - ученици од 1.-4. разреда у холу школе поставили су изложбу ученичких
радова. У програму учествовали учаници 4/1, 4/2 и 1 ученица 3/3.
-Недеља школског спорта (такмичење у штафетним играма и између две ватре) је
одржана од 10.10. -20.10.2016.и проглашене победничке екипе.
- Поводом Дана науке одржана је приредба за предшколце из оближњих вртића дана
18.11.2016.
-Светосавска приредба је одржана 27.1.2016. У програму су учествовали задужени
ученици одељења 1/1,2/1,2/2,3/1,3/2,3/3, 4/1 и 4/2 . Сва одељења учествовала су у
припремању изложбе у холу школеи у својим учионицама.
3.Сарадња са организацијом ,,Црвени крст.’’
8.10.2016. – Трка за срећније детињство- Учествовали ученици од 1.-4. разреда.
,, Један пакетић, много љубави'' , акција је трајала до 22.12. 2016. године, учествовали
су сви ученици од 1. до 4. разреда.
4.Реализовани угледни часови предметне наставе у 4. разреду:
1. 8.9.2016. час у библиотеци поводом ,,Међународног дана писмености,'' час
одржала библиотекарка Слађана Милин(4/1,4/2);
2. 29.9.2016. Час у библиотеци ,, Читалачка значка,'' час одржалабиблиотекарка
Слађана Милин(4/1 и 4/2);

3. 21.11.2016. ,,Здруживање сабирака,'' математика, Драгица Ћук ( 4/2);
4. 22.11.2016. ,,Замена места и здруживање сабирака,'' математика, Драгица Ћук ( 4/1);
5. 21.11.2016. ,,Подела живих бића,''природа и друштво, Љиљана Абусамра ( 4/2);
6. 21.11.2016. ,,Демократски односи у друштву,Ми смо деца једног света'' , природа и
друштво, Данка Бијић( 4/2);
7. 22.11.2016. ,,Демократски односи у друштву,Ми смо деца једног света'' , природа и
друштво, Данка Бијић( 4/1).
5. Реализовани угледни часови учетеља:

- 29.09. 2016. ,, Именице,'' српски језик, Милина Кораћ, 3/3;
-1.11.2016. ,,Гласови и штампана слова К,Ж, Х'' српски језик, Милена Симишић, 1/1;
- 4.11.2016. Боја, површина и текстура ,,Сунцокрети ,'' ликовна култура, Зорка Жугић
Ћипријановић, 4/2;
-25.11.2016. ,,Мачак отишао у хајдуке,'' српски језик, Миломирка Ђорђић, 3/2;
-12.12.2016. ,, Претходник и следбеник,'' математика, Едита Фабри Кошутић, 1/1;
- 8.12.2016. ,, Растимо здраво,'' природа и друштво, Дејан Ковачевић, 4/1;
-13.12.2016. ,, Животне заједнице и станишта,'' природа и друштво, Антонела
Земановић манчић, 3/1.
6.Планирано, а није реализовано:
1. Полугодишњи тестови нису реализовани због продужетка распуста по налогу
Министарства просвете, науке и технолошког развоја.Провера знања полугодишњим

тестовимабиће реализована у фебруару месецу.
2. Угледне активности ,,Мале школе'' ( није оформљена предшколска група);
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3. Посета вртићима у децембру месецу( изостала повратна информација од стране вртића);
4.Књижевни сусрет са ученицима (због обавеза књижевницеЈасминке Петровић, дружење је
одложено за друго полугодиште);
5.Приредба за баке и деке ( због грипа 16.12.2016. приредба није реализована).

7.Реализован рад на побољшавању разумевања прочитаног:
Рад на побољшању разумевања прочитаног и даље се наставља од 1. до 4.
разреда.Током првог полугодишта ученици од 2.до 4. разреда вежбали су задатке
намењене читању с разумевањем на часу српског језика и на другим часовима.
Провере су извршене током полугодишта. Вежбање ће се наставити и у другом
полугодишту. Ученици првог разреда ће се придружити вежбању у четвртом
тромесечју.
8. Посете:
1. ,,Речна сирена, ''позориште ,,Пинокио''23.9.2016.(2/1,3/1,3/2,3/3,4/1);
2. ,,Тесла – чиста десетка,'' Радост Европе, ДКЦ, 28.9.2016. (3/1,3/2,3/3);
3. ,, Храбри витез Тренк,'' биоскоп ,,Фонтана'', 4.10.2016. (1/1,1/2, 1/3,
2/1,2/2,3/1,3/1,3/3), а 5.10.2016. ученици 2/1,2/2,4/1,4/2;
4. Дом здравља ,,Нови Београд'', систематски преглед ученика трећег разреда,
1.11.2016.
5. ,,Музеј Вука и Доситеја,'' 8.11.2016. (3/1,3/2,3/3);
6.
10
Фестивал
науке,
,,Чиста
десетка,''
Београдски
сајам,
15.12.2016.(1/1,1/2,1/3,3/1,3/2,3/3);
7. 26. (1/1,2/1,4/1.4/2) и 30. (1/2,1/3,2/2,3/1,3/2,3/3) децембра 2016. прослава Нове
године, филм ( ,, Хауард Ларкрофт и залеђено краљевство'' и ,,Спасавање Деда
Мраза''), наступ мађионичара и учествовње у заједничком плесу, биоскоп ,,Фонтана'';
8. ,,Свети Сава,''позоришна представа, Театар 78, 23.1.2017. (1/1,1/2,1/3,3/1,3/2,3/3).

9.Школско такмичење:
- 19.1.2017. је одржано школско такмичење из математике. Такмичио се 31 трећак и
15 четвртака. На општинско такмичење се пласирало 11 трећака и 6 четвртака.
10. Презентације:
Показни час женске кошарке ,,GIRL BASKET'' , 21.9.2016.
Презентација школе Менталне аритметике ,, Малац генијалац'' 22.9. 2016.
Показни час кошаркашког клуба ,, Балкан '' 5.10. 2016.
11. Семинари којима смо присуствовали:
- 23 -25.9.2016. ,,Мултимедијални садржаји у функцији образовања,''К4 П01;
- 28.11.2016. ,,Интеракцијом ученика и наставника до сложених захтева у
математици,''К1П1;
- 10. и 11.12.2016. ,,Тешкоће у учењу и понашању'' – каталошки број 299;
- 18.1. 2017. Саветовање на тему ,,Актуелности у основном образовању и васпитању''
- 28.1.2017. Зимски сусрети учитеља- дан стручног усавршавања:
,,Сингапурска математика'', К2П3 и ,, Паметне фасцикле-слагалице, да ученик учи,
вежба и зна'' К2П3.
12. Награђени ученици:
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- ,, Нећу да бригам, хоћу да се играм,'' ликовни конкурс у организацији Пријатеља деце
– Нови Београд, Маша Пантош 1/3 освојила је прво место.
Руководилац Стручног већа млађих разреда
Милина Кораћ.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА УЧЕНИКА II
РАЗРЕДА
НА КРАЈУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2016/ 2017.
ГОДИНЕ

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.
Настао је као одговор на потребе запослених родитеља који немају других могућности за
збрињавање своје деце због дужине радног времена.
Рад у боравку обухвата одмор за децу, ручак, израду домаћих задатака као и разне
активности које су предвиђене програмом школе за продужени боравак.
Током првог полугодишта школске 2016/2017. године у школи су формитане две групе
продуженог боравка.
•
•

Прва група продуженог боравка - ученици првог разреда ( I2 и I3 );
Друга група продуженог боравка - ученици другог разреда (II2 и II1).
На основу потребе и испуњености свих захтева од 10. октобра 2016. године продужени
боравак другог разреда је функционисао као самостална група. Њу је чинило 22 ученика II2
разреда ( класично одељење) и 5 ученика II1 ( целодневна настава). Укупно 27 ученика другог
разреда. Ученици из целодневне наставе, чији родитељи због пословних обавеза нису успели
да дођу по њих, од 15:20 часова су се прикључивали групи. Са њима је радила учитељица
Драгица Јовановић.
Продужени боравак првог и другог разреда је у току првог полугодишта школске
2016/2017. године реализован у поподневним часовима након редовне наставе. Рад је
организован према дневном распореду.
Распоред дневних активности за ученике II разреда:
После подне
12,10 – 12,30 Припрема за ручак
12,30 – 13,00 Ручак
13,00 – 13,30 Слободно време
13,30 – 15,00 Самосталан рад – часови учења
15,00 – 16,30 Слободне активности
16,30 – 17,30 Слободно време

Продужени боравак је функционисао по унапред усвојеном Плану и програму
за сваку школску годину и са унапред формулисаним правилима понашања. На
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почетку школске године ученици и њихови родитељи се упознају са начином рада
продуженог боравка.
Како би се на што квалитетнији и продуктивнији начин искористило време које
ученици проводе у школи тј. боравку, План и програм рада прецизно је дефинисан за
сваки месец тако да прате школско градиво и пружа могућност ученицима да
пропуштено надокнаде и затраже помоћ учитеља за све недоумице и нејасноће.

Кроз часове учења свакодневно су рађени домаћи задаци. По потреби одређени
садржаји су појашњени фронтално и индивидуално. Завршени задаци су прегледани, а грешке
уочене и исправљене кроз појединачни рад са учеником. После израде домаћих задатака,
сходно времену, ученици су имали могућност да добију материјал који прати градиво. Вршене
су и припреме за контролне задатке.

Слободне активности су такође унапред планиране. Ученици су имали
могућност да стекну нова знања и вештине кроз различите радионице - литерарне,
драмске, ликовне, музичке, спортске, математичке и језичке игре, мали огледи –
откривање света. Организовани су разговори под називом - Округли сто (Различити, а
једнаки) с циљем подстицања сарадње и толеранције међу ученицима.
У октобру су поред редовних задатака везаних за школске обавезе које ученици
најпре завршавају, организовани разговори о Дану школе, планираном програму.
Усвојене су нове информације о Надежди Петровић, школи некада и сада. Ученици су
помогли око уређења паноа у учионици. Израдили су и позивнице за прославу 60
година од оснивања школе.
Део времена посвећен је разговору о толеранцији различитости, толеранцији у
школи. Израђен је пано на тему « Толеранција и дрво богатства ».
Такође, направљени су змајеве, слагалице, мурал. Уз помоћ учитељице ученици
су драматизовани примере толеранције и добре сарадње.
Организоване су и спортске активности (кошарка, фудбал, бацање и додавање
лопте на различите начине).
У новембару месецу део времена је био посвећен рециклажи, новим изумима.
Од картона, папира, новина, пластицних кеса, флаша, затварача издрађена је торта,
сове, аутомобили. Дечји радови били су изложени у холу школе. Цртежи са идејним
решењима за нове изуме били су изложини на пано у учионици.
У складу са планираном лектиром за други разред проширено је знање о
песнику Добрици Ерићу. Његове познате песме деца су илустровала, рецитовала и
певала. Такође је урађен пано посвећен овом дечјем песнику.
Током новембра биле су заступљене игре у којима су ученици показали таленат
за плес, певање, глуму, рецитовање, спорт.
Едукативним и друштвеним играма које су најчешће организоване у групном
облику рада подстицана је сарадња међу ученицима, као и такмичарски дух.
Месец децембар у продуженом боравку је протекао у припреми Новогодишњег
програма. Он је обухватао рецитаторске, музичке, драмске (представа « С Деда
Мразом око света»), плесне кореографије и друго. Уз помоћ учитељице у боравку деца
су ово дешавање припремила за родитеље, наставнике школе, другаре и све
заинтересоване. Програм је одржана 29. децембра 2016. године. Ученици су побрали
многе аплаузе и позитивне коментаре публике.
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Поред припреме за Новогодишњи програм деца су учествовали и у ликовној
радионици која је имала за циљ израду паноа «Зимске чаролије», украса за јелку,
библиотеку.
Такође, дате су потребне информације о хришћанском празнику Божићу.
У јануару су обрађене теме «Срећа» и «Свети Сава». Деца су говорила шта их
чини срећним, израдила мерач среће и срећну кутију.

Поводом школске славе Свети Сава ученици су проширили знање о животу и раду
светитеља. Прикупљени су нови текстови, гледали филмове са интернета. Пано су чиниле
песме, приче, цртежи са ликом светитеља, његове породице, манастира. Организован је и квиз
знања о Светом Сави. Ученици су проширили знање и о народним обичајима за крсну славу.
Група продуженог боравка другог разреда је добила музичку тачку у програму
поводом школске славе. Одабрани ученици су учествовали као певачка група. Припремљене
су песме « Ко удара тако позно» и « Два анђела шеташе». Уз прву песму је усклађена пратња
на флаути ученице четврог разреда. 27. јануара 2017. године родитељи, наставници, ученици
и сви заинтересовани су присуствовали програму, прослави школске славе. Деца су и овог пута
добила аплаузе публике, похвале наставника.
Слободно време ученика реализовано је у школском дворишту или учионици. Време
на ваздуху коришћено је за различите игре лоптом („Фудбал“, „Између две ватре”, „
Кошарка“...), „Штафетне игре“, јурке, жмурке, прескакање вијаче и друге. Када је пао снег,
наступило је грудвање. Слободно време проведено у учионици коришћено је за друштвене
игре („Шах“, „Меморије“, „ Не љути се човече“, „ Занимљива географија“...), читање дечјих
књига и часописа, слушање прикладне музике по избору ученика, гледање цртаних и других
филмова, разговар о пожељним и непожељним облицима понашања, као и активностима које
подржавају формирање добрих навика ( лична хигијена, уређење радног простора у учионици
и друго).
Рад продуженог боравка другог разреда се одвијао у учионици II2 , школском
дворишту, трпезарији и школској библиотеци.
На крају првог полугодишта ученици су дали предлоге и сугестије за унапређење,
побољшање рада.

Део фотографија које приказују рад групе продуженог боравка другог разреда
постављен је на школски сајт.
Радне активности учитеља у продуженом боравку другог разреда
У продуженом боравку реализоване су следеће активности:

•
•
•
•
•
•

Усклађене су активности у продуженом боравку са наставним градивом, као и са распоредом
часова редовне наставе одељења другог разреда
Организован је индивидуални рад ученика на изради домаћих задатака, а уз помоћ учитеља у
боравку
Приликом рада били су заступљени сви облици рада тј. рад у пару, фронтални рад,
индивидуални и групни рад
Планиран је самостални рад ученика у зависности од предмета, брзине савладавања нових
наставних области, а циљу лакшег усвојања датих садржаја и стицања самопоуздања у раду
Примењене су различите наставних методе и технике које су усмеравале и мотивисале ученике
ка осамостаљивању у раду
Остварена је сарадња са учитељицама другог разреда у циљу што квалитетнијег рада са
ученицима у продуженом боравку
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•
•
•
•
•
•
•

Праћене су и поштоване иницијативе од стране учитељица другог разреда кроз заједничке
састанке ради континуираног међусобног информисања
Остварена је добра сарадња са Стручном службом
Ученици су укључивани у друштвена збивања средине у којој се школа налази
Ученици су учествовали у обележавању значајних датума које школа прославља
Организовани су јавни наступи
Остварена је сарадња са родитељима
Остварена је сарадња у групи продуженог боравка другог разреда као и са другим ученицима
школе.
Свакодневним преузимањем ученика вођени су индивидуални разговори са
родитељима о учењу, потешкоћама у раду, напредовању у раду, понашању, дружењу и
актуелним темама.
учитељица у продуженом боравку
Драгица Јовановић
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ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА
МАТЕМАТИКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017 ГОДИНУ
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.
У току септембра су у свим одељењима одржани иницијални тестови – видети
извештај.
У току новембра су у свим одељењима одржани тестови провере остварености
стандарда – видети извештај.
Угледни часови су одржани у складу са планом. Наставне јединице су одабране из
скупа планираних.
Похађани су следећи семинари и остали облици стручног усавршавања:
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.
Школско такмичење из математике је одржано 19.01.2017. – види извештај
Реализација редовне наставе

76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76

80
77
78
78
78
78
78
78
74
74
74

неодржано

одржано

51
52
61
62
63
71
72
73
81
82
83

Прво полугодиште
Планирано

Разред и одељење

•
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Средња
оцена

неодржано

21
21
21

18
18
18

-3
-3
-3

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

неодржано

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

20
20
18
18
18
21
21
21
18
18
18

-1
-1
-3
-3
-3
0
0
0
-3
-3
-3

неодржано

51
52
61

одржано

51
52
61
62
63
71
72
73
81
82
83

одржано

ДОПУНСКА НАСТАВА
Планирано

•

одржано

81
82
83

Планирано

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.

Планирано

•

21
21
21

20
20
20

ДОДАТНА НАСТАВА
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62
63
71
72
73
81
82
83

21
21
21
21
21
2
2
2

20
20
23
23
23
2
2
2

Број планираних седница

4

Број одржаних седница

8

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА
историја, географија, грађанско васпитање, верска настава –

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ
НАПРЕДОВАЊУ
ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА , ШКОЛСКЕ 2016/17.год

И

1.Веће Друштваних наука састоји се од два члана:
ГЕОГРАФИЈА:Данка Бијић
ИСТРИЈА:Илијана Опачић

2.У првом полугодишту су одржане две седнице на којима су
постигнути сви договори о раду већа друштвених наука у школи.
3.На седницама је закључено да треба написати требовања за текућу
школску годину:
- наставни материјали, литература, семинари 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;
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Критеријум за оцењивање је уједначен на нивоу стручног већа.
Руководилац већа

Илијана Опачић

СЕМНАРИ:
Данка Бијић:Ефикасно дисциплиновање:приступи и технике
Илијана Опачић: Ефикасно дисциплиновање:приступи и технике;Велики ратмали човек у Великом рату;Велике годишњице у српској историји(1914/15. и
1815.)-истраживања и дилеме у историографији и настави историje
Огледни часови: по договору са учитељима биће одржани у другом
полугодишту
Корелација са другим предметима:
- биологијом;
- српским језиком;
- ликовном културом;
- узајамно историја и географијa

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА СТРАНИХ ЈЕЗИКА ЗА ПРВО
ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ
Рад

стручног
већа
одвијао
се
кроз
следеће
активности:
Веће наставника страних језика се састајало према програму рада за школску 2016/2017.
Састанци су одржани у септембру, октобру, новембру, децембру и јануару. Све предвиђене
активности су реализоване. Школско такмичење за ученике осмих разреда је одржано
14.12.2016. и после анализе резултата одабрани су ученици за општинско такмичење.
Наставници кроз часове додатне наставе раде на припреми ученика за такмичење.
Критеријум за оцењивање је уједначен на нивоу Стручног већа. Подаци о похађаним
семинарима и угледним часовима налазе се у записнику састанака Стручног већа страних
језика.
Руководилац: Љиљана Милошевић

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА УМЕТНОСТИ ЗА 2015/2016.
ГОДИНУ
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1. Остварене посете ван школе: ученици 5-2 су присуствовали у октобру 2016. концерту руског
омладинског хора у Дечијем културном центру
2. Огледни часови: одложени за следеће полугодиште из оправданих разлога. (часу музичке
културе у 5-2, 16.12.2016. присуствовала педагог школе Катица Аћимов Деспотовић)
3. Предавања којима су ученици присуствовали у оквиру школе:
4. Учешће у приредбама: приредбе поводом пријема првака, Дана школе и Школске славе
5. Учешће у другим манифестацијама:Ревија стваралаштва у Сава центру, 12.10.2016.; Израда
новогодишње еко јелке и еко украса за хол школе, као и новогодишње јелке која је поклоњена
школи за децу са посебним потребама; Осликавање кабинета ликовне културе
6. Провера остварености по стандардима:
7. Семинари: Мултимедијални садржаји у функцији образовања, 23.-25.2016. (Тања Полети)
8. Мере унапређења васпитно-образовног рада: Стручно веће се договорило о потребним
мерама за унапређење васпитно-образовног рада (детаљније у записницима Стручног већа)
9. Учешћа на конкурсима:
МУЗИЧКА КУЛТУРА: Општинско такмичење ДЕМУС/соло певачи и мали вокални састави
одржано је у јануару 2017. Учествовале су 2 ученице и освојиле:
2. место – Катарина Борош, 8-3 у жанру староградска песма
2. место – Николина Солдо, 8-2 у жанру народна песма - страна
ЛИКОВНА КУЛТУРА:
2. место – Анђела Млађеновић, 8-1, на градском ликовном конкурсу “Фасада мог града“

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ
НАПРЕДОВАЊУ
ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА , ШКОЛСКЕ 2016/17.год

И

1.Веће Природних наука састоји се од пет чланова:
Физика и хемија
Хемија
Биологија
ТИО
ТИО

Александра Стефановић
Мира Богојевић
Љиљана АбуСамра
Видосава Петровић
Драгољуб Цветковић

2.У првом полугодишту су одржане две 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, семинари и остали трошкови који
су ушли у финансијски план школе.
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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 ;
5. Припремна настава-треба да се одржи из биологије, хемије и
физике.
Наставници су планирали да све часове припремне наставе одрже у
другом полугодишту.
6.Стручно усавршавање у оквиру већа

Назив стручног
усавршавања

Ниво
( стручни
актив, веће
идр.)

Време

Начин
учествовања
(присуство,
излагање,
ауторство,
координисање,
вођење, остало )

Француски институт

Наставничко
веће

26.09.2016.

Стручна посета

4

Записник
већа

Дан школе

Наставничко
веће

12.10.2016.

координација

8

Записник
већа

Менторски рад –
М.Петровић

Наставничко
веће

15.11.2016.

координација

4

Записник
већа

Дани науке рециклажа

Веће
природних
наука

18.11.2016.

ауторство

20

Записник
већа

Прослава славеСветог Саве

Наставничко
веће

27.01.2017.

присуство

1

Записник
Наст.већа
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Бодови

стручно усавршавање у установи

Назив установе: ОШ „Надежда Петровић“
Видосава Петровић- наставник ТИО

Документ
у установи
који
доказује
реализацију

Назив стручног усавршавања

Мултимедија у
настави

Семинар
237

37

Начин
учествовања
(присуство,
излагање,
ауторство,
координисање,
вођење, остало

Време

Документ
који
доказује
реализацију

(23,24,25)
присуство
.09.2016.

24

УКУПНО

24

Сертификат

Потпис наставника
В.Петровић

Ниво
( стручни
актив, веће
идр.)

Назив стручног
усавршавања

Дан школе
Дани науке-рециклажа
Прослава славе-Светог
Саве

Наставнич
ко веће
Веће
природних
наука
Наставнич
ко веће

Време

Начин
учествовања
(присуство,
излагање,
ауторство,
координисање,
вођење, остало
)

12.10.2016.

координација

18.11.2016.
27.01.2017.

Документ у
установи који
доказује
реализацију

1

Записник
већа

ауторство

20

Записник
већа

присуство

1

Записник
Наст.већа

УКУПНО

22

Назив установе: ОШ „Надежда Петровић“
Драгољуб Цветковић- наставник ТИО
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Бодови

стручно усавршавање у установи

Назив установе: ОШ „Надежда Петровић“
Мира Богојевић- наставник Хемије

стручн
о
усавр

стручно усавршавање ван установе

УКУПНО

Потпис наставника
Мира Богојевић

Назив стручног
усавршавања

Дан школе
Дани науке -рециклажа
Прослава славе- Светог
Саве

Наставничко
веће
Веће
природних
наука
Наставничко
веће

Начин
учествовања
(присуство,
излагање,
ауторство,
координисање,
вођење, остало)

Бодови

Ниво
( стручни
актив, веће
идр.)

Документ у
установи који
доказује
реализацију

12.10.2
016.

координација

1

Записник већа

18.11.2
016.

ауторство

20

Записник већа

27.01.2
017.

присуство

1

Време

Назив стручног усавршавања

Мултимедија у
настави

Време

Семинар 237

Информатичке технологије у настави Т
иО

(23,24,
25).09.
2016.
20.21.ја
нуар
2017.

22

Начин
учествовања
(присуство,
излагање,
ауторство,
координисање
, вођење,
остало

Документ
који доказује
реализацију

присуство

24

Сертификат

присуство

16

Сертификат

40

Назив установе: ОШ „Надежда Петровић“
Александра Стефановић- наставник физике и хемије

Назив стручног
усавршавања

Ниво
( стручни
актив, веће
идр.)

Време

Начин
учествовања
(присуство,
излагање,
ауторство,
координисање,
вођење, остало )

Бодови

стручно усавршавање у
установи

стручно усавршавање ван
установе

УКУПНО

Записник
Наст.већа

Документ у
установи који
доказује
реализацију

Дан школе

Наставничко
веће

12.10.2016. координација

1

Записник
већа

Менторски рад –НАталија
Комарица

Наставничко
веће

Током првог
координација
полугођа

24

Текући
дневници
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Дани науке -рециклажа

Веће
природних
наука

18.11.2016. ауторство

20

Записник
већа

Прослава славе- Светог
Саве

Наставничко
веће

27.01.2017. присуство

1

Записник
Наст.већа

стручно усавршавање
ван установе

46

Назив стручног усавршавања

Мултимедија у
настави

Семинар 237

Време

Начин
учествовања
(присуство,
излагање,
ауторство,
координисање,
вођење, остало

(23,24,25).0
9.2016.

присуство

Потпис наставника
Александра Стефановић

33

Документ
који доказује
реализацију

24

Сертификат

Назив стручног
усавршавања

Француски институт
Дан школе
Дани науке -рециклажа
Прослава славе- Светог
Саве

Ниво
( стручни
актив, веће
идр.)
Наставничко
веће
Наставничко
веће
Веће
природних
наука
Наставничко
веће

Време

26.09.2016.

Начин
учествовања
(присуство,
излагање,
ауторство,
координисање
, вођење,
остало )
Стручна
посета

Документ у
установи који
доказује
реализацију

Бодови

стручно усавршавање ван
стручно усавршавање у установи
установе

Назив установе: ОШ „Надежда Петровић“
Љиљана АбуСамра - наставник биологије

4

Записник већа

1

Записник већа
Записник већа

12.10.2016.

координација

18.11.2016.

ауторство

20

27.01.2017.

присуство

1

УКУПНО

26

Назив стручног усавршавања

Време

Начин
учествовања

Мултимедија у настави

Семинар
237

(23,24,25).09
.2016.

(присуство,
излагање,
ауторство, координисање,
вођење, остало

УКУПНО

Записник
Наст.већа

Докум
ент
Бодови

присус
тво

који
доказује
реализа
цију

24

24

Потпис наставника
Љиљана АбуСамра

7.Реализација часова у нижим разредима
наставник

Љиљана Абу Самра

Царства живих бића, 4-1,4-2,

Новембар 2016г.

8.Оствареност планираних пројеката
Осварене посете:
- Историјски музеј, 14. октобар 2016. Изложба посвећена Михајлу Пупину,
деца 6/1 и 6/2 , Наставнице Јасмина Мићић и Александра Стефановић су
реализовале посету.
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-10-и Фестивал Науке на Сајму, 15. децембра 2016. Посету реализовала
наставница Александра Стефановић са ученицима 6/2, 7/3 и 8/3
9.Број неодржаних часова
Наставници ТИО: В.Петровић, Д.Цветковић
Техничко и информатичко образовање
разред планирано одржано неодржано

51
52
61
62
71
72
73
81
82
83

Наставник хемије
Стефановић
Хемија
разред

61
62
71
72
73
81
82
83

и

40

40

/

40

40

/

40

40

/

40

40

/

40

40

/

40

40

/

40

40

/

40

40

/

40

40

/

40

40

/

физике:

Мира

планирано

одржано

неодржано

40
40
40
40
40
40

38
37
39
39
38
39

2
2
1
1
2
1

Физика

51

40

52
53
61
62
71

40

одржано
38
,
39

неодржано
2

40

39

1

40

37

3

40

38

2

40

40

0

1
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Александра

планирано

одржано

неодржано

40
40
40
40
40
40
40
40

39
40
41
40
41
40
38
41

1
/
+1
/
+1
/
2
+1

Наставник биологије: Љиљана АбуСамра
Биологија
разред планирано

Богојевић,

72
73
81
82
83

40

38

2

40

40

0

40

38

2

40

37

3

40

40

0

Руководилац Актива природних наука:
Александра Стефановић

Полугодишњи извештај Тима
занемаривање и злостављања
•
•
•
•
•
•
•
•
•

за

заштиту

деце

од

насиља,

У току првог полугодишта одржано је 8 састанака .

Учествoвао у обуци за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања
Информисо и пружао основну обуку за све запослене у Школи о превенцији, препознавању и
реаговању на насиље
Организовао упознавање родитеља и ученика за Протоколом о заштити ученика
Координирао израду и реализацију програма заштите ученика (превентивне и интервентне
активности)
Организовали консултације у установи и процењивали нивое ризика за безбедност ученика
Пратили и процењивали ефекте предузетих мера и заштити ученика
Сарађивали са релевантним установама
Организовали евидентирање појава насиља
Прикупљање документације

НАПОМЕНА: Записници са састанака као и изјаве ученика налазе се у
записнику Тима и у архиви школе.
Полугодишњи извештај Тима за инклузивно образовање за 2016.-2017.

У току првог полугодишта школске 2016.-2017. Донет је план и програм рада са
истакнутим задацима. Анализирана је актуелна ситуација и број ученика који су
обухваћени ИОП-ом.
Од септембра 2016. до јануара 2017. Планирана су и одржана 3 састанка.
Договорено је да се прати напредовање евидентираних ученика од 1.-8. Разреда, као и
да се прилагоде методе и средства рада.
За ученицу 8. Разреда Т.С. у припреми је акциониплан за полагање завршног
испита.Сви ученици који су и прошле године обухваћени ИОП-ом, упућени су на даљу
процедуру у Завод за психофизиолошке поремећаје .
По развојном плану за 2016.-2017. Годину, евидентирани су и надарени ученици
који су обухваћени часовима додатне наставе, сви осим 1. Разреда. А тестиранису у
Регионалном центру за таленте у Земуну.
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Крајем новембра 2016. Сам као координатор овог Тима присуствовала семинару чији
је главни предавач био професор Светомир Бојанин а тема је била развојни поремећаји
деце млађег школског узраста који ми умногоме помазе у свакодневном раду као и у
раном уочавању различитих поремећаја код деце.
Извештај написала
Милена Симишић, учитељица и дипл. Дефектолог,
координатор Тима за инклузивно образовање, јануар 2017.
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ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
На полугодишту школске 2016-2017. године одржане су 4 (четири) седнице Наставничког већа
на којима су разматрана и решавана следећа питања:
- Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о раду Школе за школску
2015/2016. годину
- Разматрање и усвајање Годишњег плана рада Школе за 2016/2017. годину
- Извештај о раду директора
- Припреме за обележавање Дана школе
- Разно (Припреме за недељу школског спорта за све ученике (октобар 2016.)
- Успех и дисциплина ученика на крају првог класификационог периода
Педагог школе Катица Аћимов-Деспотовић прочитала је податке о успеху
ученика на крају првог тромесечја
- Извештај са семинара
22,23,24.9.2016. године у нашој школи је одржан семинар Мултимедија у
настави
- Разно
- Усвајање распореда слободних активности
- Усвајање Анекса годишњег плана
- Упознавање са записником редовног комуналног и просветног надзора
Директорка је прочитала записнике надзора
- Разно - Прослава Светог Саве (организација)
Главна и одговорна за прославу и организацију Светог Саве је Јасмина Мићић.
Доставити све извештаје о Недељи науке Александри Стефановић која ће их
објединити.
- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта
Педагог школе Катица Аћимов-Деспотовић прочитала је податке о успеху
ученика на крају првог полугодишта
- Припреме за такмичење
- Самовредновање
Теме које су обухваћене су Школски програм, Годишњи програм рада школе;
Настава и учење, Постигнућа ученика. Извештај је поднела Оливера Мозетић.
- Семинари
Зимски сусрети за учитеље су одржани 28.1.2017. године.
- Разно

Извештај поднела:
Надежда Илић
ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ
ШКОЛСКИ ОДБОР, ОДНОСНО ОРГАН УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ, у првом полугоддишту школској
2016/2017. години одржао је до 31.01.2017. године пет редовних (5) седница на којима је:
1. Донео:
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•
•
•
•
•
•

Годишњи план рада школе за школску 2016/2017. годину
Анекс Годишњег Плана рада за школску 2016/2017. годину
План стручног усавршавања за школску 2016/2017. годину
Измену финансијског плана и плана набавки за 2016. годину;
Финансијски план и план набавки за 2017. годину
Одлуку о спорођењу Годишњег пописа

2.
•
•
•
•

Усвојио:
Извештај о раду школе у школској 2015/2016. години
Извештај о раду директора школе у школској 2015/2016. години
Извештај о попису за 2016. годину
записнике са седница

3. Одлучивао и о:
• издавању школског простора
• прослави дана школе
4. Упознат је са садржином Записника Просветне инспекције (укупно 1 ) и Комуналне инспекције
(1)
Посећеност седница је била задовољавајућа. Кворум је увек постојао, тако да није било
одложених седница због недостатка кворума. Одсутни су, углавном, оправдали изостанак.
Председник синдиката и представници Ученичког парламента нису узели учешће у раду
Школског одбора, иако су били уредно позивани на седнице, али су изостанке оправдали.
Седницама су редовно присуствовале директорка школе и секретар школе.
Извештај написали секретар школе и
председника Школског одбора
У сарадњи са Тимом за инклузивно образовање и Интерресорном комисијом сачињен
је План припреме и акциони план за полагање Завршног испита за ученике којима је потребна
додатна подршка.
ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ФИЗИЧКО И
ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 2016/2017. година
Планирано је шест седница већа(по три у сваком полугодишту)
Прва седница стручног већа за област физ,и здравственог васпитања одржана је 14.9.2016.
Дневни ред:Текућа питања везана за почетак школске године(лопте,вијаче,врата од
справарнице).Планирање угледних часова за прво полугодиште.
Записник са друге седнуце стручног већа за област физ.и здравственог васпитања одржане
17.10.2016.
Присутни сви чланови већа.
Дневни ред:Обележавање Дана школе.
Недеља школског спорта од 10.-15.октобра 2016.Одржано школско такмичење у
фудбалу пети и шести разред и у кошарци седми и осми раз.Узели учешће сви ученици школе
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у оквиру одељења.Ученици нижих разреда узели учешће у штафетним играма и између две
ватре.
Записник са треће седнице стручног већа за област физ.и здравственог васпитања одржана
18.12.2016.
Присути сви чланови већа.
Дневни ред:одржан час у нижој настави код Дејана Ковачевића и Зорке Жугић Ћипријановић
(4-1 4-2) дана 26.11.2016.Тема штафетне игре –атлетика.
Часовима присуствовали директор и педагог.
Менотрство за професора Г. Јефтића
ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА
Шк. 2016/2017. година
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 великој мери је узето учешће у планирању и реализацији свечаног пријема првака
и пријему деце из предшколских установа на манифестацију „Дани науке“.
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 директором, на почетку и током првог полугодишта педагог је радила на
распоређивању новодошлих ученика.
Праћење и вредновање образовно-васпитног рада
У сарадњи са директором 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.
Посећено је укупно 2 угледна часа, 20 часова по плану посете и један час код
приправника (за лиценцу).
Систематски је праћен и анализиран успех, изостајање и дисциплина ученика на
класификационим периодима, уз израду извештаја о истим. Дати извештаји су редовно
презентоване и члановима Наставничког већа и Савета родитеља.
Рад са наставницима
У првом полугодишту школске 2016/2017. године остварена је квалитетна сарадња са
наставницима.
Педагог је припремила полугодишње тестове из српског и математике од првог до
четвртог разреда.
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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.
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).
Педагог је израдила Водич за осмаке и Критеријуме за упис у средњу школу и то се
налази на сајту школе.
Рад са родитељима
Са родитељима је остварена сарадња кроз бројне индивидуалне контакте, учешћем у
решавању проблема по проблематици и потреби у ванредним ситуацијама, као и на Савету
родитеља. Обављено је много индивидуалних разговора. Интезивиран је рад са родитељима
ученика који су показивали континуирано непримерено понашање (у сарадњи са одељенским
старешином и директором).
Рад са директором
Сарадња са 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
манифестација у школи.
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
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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, предшколску установу «11. април» у зависности у ком домену је помоћ била
потребна.
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 образовноваспитног 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.

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ И ЗАВРШНИ
ИСПИТ
Програм професионалне оријентације ученика реализовао се кроз програме
одељенских старешина, предметних наставника, учитеља.
Организоване су презентације појединих средњих школа.
За ученике и њихове родитеље урађен је Водич за осмаке који садржи
информације о занимањима и образовним профилима као и критеријуме за упис у
средњу школу.
Водич је постављен на сајту школе, а критеријуми за упис се налазе и на огласној
табли.
ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА

Током првог полугодишта педагошки колегијум се бавио следећим темама:
Разматрање питања и идеје којима ће се бавити Педагошки колегијум
Остваривање Развојног плана
Именовање особе за праћење и тромесечно извештавање о стручном усавршавању
Анализа резултата иницијалних тества
Припреме за Дан школе
Договор о активностима и динамици креирања и остваривања интердисциплинарних
часова
Опремељеност школе наставним средствима и услови рада школе
Анализа посете огледних часова
Анализа успеха на првом тромесечју
Активности везане за реализацију ШРП
Припреме за школска и оопштинска такмичења
42

Стручно усавршавање наставника и наставница
Анализа успеха на крају првог полугодишта
УСАВРШАВАЊУ

Датум
одржавања

Назив стручног усавршавања

Мултимедијални садржаји у функцији 23.О9.25.09.2016.
образовања
Мултимедијални садржаји у функцији 23.О9.25.09.2016.
образовања
Мултимедијални садржаји у функцији 23.О9.25.09.2016.
образовања
Мултимедијални садржаји у функцији 23.О9.25.09.2016.
образовања
Мултимедијални садржаји у функцији 23.О9.25.09.2016.
образовања
Мултимедијални садржаји у функцији 23.О9.25.09.2016.
образовања
Мултимедијални садржаји у функцији 23.О9.25.09.2016.
образовања
Мултимедијални садржаји у функцији 23.О9.25.09.2016.
образовања
Мултимедијални садржаји у функцији 23.О9.25.09.2016.
образовања
Мултимедијални садржаји у функцији 23.О9.25.09.2016.
образовања
Мултимедијални садржаји у функцији 23.О9.25.09.2016.
образовања
Мултимедијални садржаји у функцији 23.О9.25.09.2016.
образовања
Мултимедијални садржаји у функцији 23.О9.25.09.2016.
образовања
418. математичка трибина
04.10.2016.
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ЗА

Бр. бодова
(трибине)

СТРУЧНОМ

Бр. сати
(семинари)

О

Кат.бр.

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ
ШКОЛСКУ 2016/2017.

2309/016- 24
26
2309/016- 24
26
2309/016- 24
26
2309/016- 24
26
2309/016- 24
26
2309/016- 24
26

2309/016- 24
26
2309/016- 24
26
2309/016- 24
26
2309/016- 24
26
2309/016- 24
26
2309/016- 24
26

2309/016- 24
26
6081

2

Мултимедијални садржаји у функцији 23.О9.25.09.2016.
образовања
Мултимедијални садржаји у функцији 23.О9.25.09.2016.
образовања

Мултимедијални садржаји у функцији 23.О9.25.09.2016.
образовања
Примена информатичких технологија 21.-22.01.2017.
у настави ТИО
Мултимедијални садржаји у функцији 23.О9.25.09.2016.
образовања
Мултимедијални садржаји у функцији 23.О9.25.09.2016.
образовања
Мултимедијални садржаји у функцији 23.О9.25.09.2016.
образовања
Мултимедијални садржаји у функцији 23.О9.25.09.2016.
образовања
Мултимедијални садржаји у функцији 23.О9.25.09.2016.
образовања
06.09.2016.
417. математичка трибина
418. математичка трибина

04.10.2016.
Мултимедијални садржаји у функцији 23.О9.25.09.2016.
образовања
Мултимедијални садржаји у функцији 23.О9.25.09.2016.
образовања
Мултимедијални садржаји у функцији 23.О9.25.09.2016.
образовања
10.12.2016.
Мотивација - могућа мисија! (2)
Мултимедијални садржаји у функцији 23.О9.25.09.2016.
образовања
Мултимедијални садржаји у функцији 23.О9.25.09.2016.
образовања

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА
ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 2016/2017. ГОДИНЕ
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Бр. бодова
(трибине)

Бр. сати
(семинари)

Кат.бр.

Датум
одржавања

Назив стручног усавршавања

2309/016- 24
26
2309/016- 24
26

2309/016- 24
26
0129/17
16
2309/016- 24
26
2309/016- 24
26
2309/016- 24
26
2309/016- 24
26

2309/016- 24
26
6068
6081
2309/016- 24
26
2309/016- 24
26

2309/016- 24
26
8
735
2309/016- 24
26

2309/016- 24
26

2
2

Чланови Тима за самовредновање:
1. Александра Стефановић професор физике - записничар
2. Оливера Мозетић, професор разредне наставе - руководилац
3. Тијана Јуришић, професор ликовне културе, (Милица Прелић-професор ликовне
културе)
4. Љиљана Алимпић, наставник разредне наставе
5. Милина Катић, професор разредне наставе
6. Председник Савета родитеља школе
7. Председник Ученичког парламента
8. Ивана Стјепановић, директор школе

1.
2.
3.
4.

На основу Годишњег плана рада школе за текућу годину предвиђено је вредновање
кључних области:
Школски програм и годишњи програм рада
Настава и учење
Постигнућа ученика
Подршка ученицима
Реализација кључних области Школски програм и годишњи програм радаНастава и
и учење почела је почетком октобра, а завршена почетком новембра 2016.године.

Подручја вредновања у оквиру прве кључне областиШколски програм и годишњи
програм рада су:
1. Школски програм
2. Годишњи програм рада
Као инструмент приликом вредновања користили смо чек листе из приручника које су
попуњавали наставници и Школски програм и годишњи програм рада.
Наставницима је подењено 25 упитника од којих је враћено 22. Из Школског програма
и годишњег програма рада анализирани су садржаји према чек листи датој у
приручнику.
1.Школски програм је састављен у складу са Законом и садржи све прописане
садржаје. Свим елементима је дат одговарајући значај. Садржи назив, врсту и трајање
Школског програма. Школски програм садржи сврху, циљеве и задатке Школског
програма као и обавезне и изборне наставне предмете, њихове обавезе и слободне
садржаје. Обухвата факултативне наставне предмете и њихове садржаје као итрајање
и основне облике извођења програма. Садржи фонд часова за сваки разред и фонд
часова за сваки предмет. У њему је дат начин и поступак остваривања прописаних
наставних планова и програма и врсте активности у образовно – васпитном раду као
и програмски садржаји и активности којима се остварује факултативни део Школског
програма.
Факултативни део обухвата предмете којима се задовољавају интереси ученика у
складу са могућностима школе. Школским програмом обезбеђује се остваривање
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1.
2.
3.
4.

наставних планова и програма и потреба ученика и родитеља, школе и јединице
локалне самоуправе и заснован је на реалним потенцијалима школе.
2.Годишњи програм је донет у складу са развојним планом и програмом образовања
и васпитања. На прецизан и оперативан начин су утврђени време, место, начин и
носиоци остваривања програма.
Опис нивоа остварености Школског програма и годишњег програма рада је ниво 4.
Јаке стране које је идентификовао процес самовредновањајесу да су оба документа
усклађена са законом.
Узевши у обзир све показатеље, опис нивоа остварености је у скали 4.
Друга кључна област коју смо вредновали је Настава и учење.
Подручја вредновања у оквиру изабране кључне области које смо вредновали су:
Планирање и припремање
Наставни процес
Учење
Праћење напредовања ученика
Као инструмент смо користили чек листе из приручника. Подељено је 25 упитника , а
обрађено 23,колико је и враћено.
1.Планирање и припремање
На основу чек листа које су попуњене за тачност исказа извучена је средња оцена 3.78
,аза важност исказа извучена је средња оцена 3.90. Укупна средња оцена за ову област
је 3.84 што одговара нивоу 4. Значи да сваки наставник Годишњи и оперативни план
рада за свој предмет, сачињен у складу са прописаним планом и програмом и уз
сарадњу са осталим члановима већа – стручног већа. Наставници сачињавају
оперативне планове поштујући специфичности предмета и одељења- разреда са
којим раде. Међусобна сарадња се огледа у заједничком усклађивању тема и уз
потребну корелацију међу предметима. Тимским радом је обезбеђена могућност
заједничког тематског планирања, обраде повезаних тема и усклађене периодичне
провере знања. Планирање обухвата и корекције настале на основу анализе резултата
рада.
2.Наставни процес
На основу чек листа које су попуњене за тачност исказа извучена је средња оцена 3.79
,а за важност исказа извучена је средња оцена 3.89 . Укупна средња оцена за ову
област је 3.84што одговара нивоу 4.Информације, упутства и питања наставника су
добро осмишљена, прецизно формулисана и недвосмислена. Ученици се охрабрују да
слободно износе своја мишљења и запажања. Повратна информација наставника
ученицима је подстицајна за њихов даљи рад. Дијалог између ученика и наставника,
као и ученика међусобно одвија се уз узајамно уважавање и поверење. Ученици не
добијају увек готове информације, већ се упућују да користе претходно искуство и
предзнање за проналажење одговора и нових решења.
3. Учење
На основу чек листа које су попуњене за тачност исказа извучена је средња оцена 3.89
,а за важност исказа извучена је средња оцена 3.86. Укупна средња оцена за ову
област је 3.87што одговара нивоу 4. Већина ученика има развијен одговоран однос
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према учењу и показује висок степен самосталности у раду. У процесу учења ученици
су свесни знања ослањања на сопствене капацитете, при чему максимално активирају
раније стечена знања и искуства.Имају развијен осећај личне одговорности за
постигнуте резултате, као и спремност да поделе одговорност у групи и одељењу.
4.Праћење напредовање ученика
На основу чек листа које су попуњене за тачност исказа извучена је средња оцена
3.92,а за важност исказа извучена је средња оцена 3.84. Укупна средња оцена за ову
област је 3.88 што одговара нивоу 4. Оцењивање постигнућа ученика се обавља
редовно и континуирано, као резултат систематског праћења ученика. Оцењивање се
обавља сагласно прописаном Правилнику о оцењивању ученика и утврђеним
националним стандардима. О критеријуму оцењивања наставници се договарају на
нивоу стручног и одељенског – разредног већа. Разлике у критеријуму оцењивања
истог предмета код различитих наставника су незнатне. Наставници примењују
формативно и сумативно оцењивање и увиђају везу између квалитета сопственог рада
и оцена својих ученика. Процена успешности наставе је у директној вези са оценама
ученика и важан је фактор у даљем планирању рада.
Реализација треће кључне области Постигнућа ученика, а подручје вредновања
Квалитет школских постигнућа почела је крајем новембра, а завршена крајем
децембра 2016.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 186 подељених упитника враћено, попуњено и обрађено је 153.
Вредновањем квалитета знања путем упитника за ученике, средња оцена за важно је
4 а за присутност 3,48.
Упитник за родитеље показује да је средња оцена за важно као квалитет знања 3,79,
а за присутност 3.75.
Код наставника за важно је средња оцена 3,7, а за присутност 3,64.
Средња оцена за важно код мотивисаности ученика је 3,97, а за присутност 3,89. Код
наставника је важност 3,85, а присутност3,73.
Вредности код ученика- срења оцена за важно је 3, 21, а за присутност 3, 15.
Код наставника разредне наставе срења оцена за важно је 3,89, а за присутност 3,86.
Код наставника предметне наставе средња оцена за важно је 3,92, а за присутност
3,83.
На основу чек листа које су попуњене за важностисказа извучена је средња оцена 3,8,
а за присутност3,66. Средња оцена Постигнућа ученика на нивоу школе је 3, 73 што
одговара нивоу остварености( ниво 4).
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Ако упоредимо овогодишње резултате Постигнућа ученикаа са резултатима из
2014/2015.године примећујемо да су овогодишњи ретултати бољи за0.19 посто.
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, плурализму мишљења,
равноправности полова, заштити природе, човекове средине..
Успех ученика(средња оцена) на нивоу школе у протеклом периоду 2014/2015. и
2015/2016. године је 3,57. Што одговара нивоу остварености 4.
Средња оцена по предметима, по одељењима и по разредима су преко 4.. Просечна
пролазност ученика на класификационим периодима је преко 90 %, а на крају школске
године од 98 – 100%.
По укупном просечном броју бодова на завршном испиту, ученици наше школе су на
завидном месту у односу на ученике осталих школа у општини. На завршном испиту
2014/2015.године и 2015/2016.године просечан укупан број бодова из српског језика,
математике и комбинованог теста је 19.975 бодова.
Пласман ученика (појединачно или екипно) на општинским , градским, републичким
такмичењимаје висок и као такав константан. Ученици наше школе су у протекле 2
школске године освојили81 прво место, 83 друга и 46 трећих места, што је укупно 210
на општинском нивоу. На градском такмичењу имамо 20 првих, 10 других и 11 трећих
места, а на републичком такмичењу 2 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.
Задруго полугодиште планирана је кључна област Подршка ученицима.
Руководилац тима:
Оливера Мозетић
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ
У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ

•
•
•
•
•

У првом полугодишту, у школској 2016/2017. години за школску библиотеку набављено је:
купљено
143 књиге, претежно школска лектира, чију је набавку финсирало Министарство просвете,
науке и технолошког развоја
10 на Сајму књига
добили смо:
100, од Матије и Миленка Ћук, претежно епска и научна фантастика
30 од Слободана Илића,
30 од Дома Бежанијска коса
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•

укупно:313 књига
укупан књижни фонд износи 13.429 књига.
око 450 уџбеника је добијено на поколон од издавача или је Министарство просвете
проследило школи.
Број некњижне грађе је, остао исти, 1358.
Укупан фонд је 15237.
Посета библиотеци је била, у просеку на дневном нивоу, 22 ученика.
Упис првака, у школску бибклотеку, је обављен у септембру 2016. године, а у Бивлиотеку
Новог Београда у октобру 2016.
У септембру 2016. одржан је час са трећим разредом под насловом „међународини дан
писменодти“
У октобру 2016. започела је Читалачка значка. У другом полугодишту ће се завршити.
У јануару 2017 библиотекар је похађао семинар “Основе савременог библиотекарства за
школске библиотекаре“, акредитован од стране Завода за унапређивање образовања и
васпитања, који носи 8 бодова.
50% радног времена библиотекара, значајно утиче на посећеност библиотеке.
Библиотекар школске библиотеке:
Слађана Милин

ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА „ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ“

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

Школска година: 2016/17
Наставници који реализују активности у оквиру организације „Пријатељи деце“
су:
Тања Спајић – координатор
Антонела Земановић Манчић
Весна Барашанин
Дејан Ковачевић
Милица Тошић
Милина Катић
САДРЖАЈ РАДА
АВГУСТ
1. Припреме за почетак школске године:
- унапређивање програма непосредног рада;
- обезбеђивања услова за рад;
- избор и припрема сарадника и програмирање рада за школску 2016/17. годину.
2. Програмирање рада за школску 2016/17. годину.
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СЕПТЕМБАР
-15.9.2016. – Одржан састанак тима поводом усвајања Годишњег плана рада и
поделе задужења за нову школску годину.
-Направњен је договор за „Дечју недељу 2016“.
-Припреме за обележавање дечје недеље. Дечија недеља биће организована
различитим активностима у оквиру школе.
-Договарање око пријема првака у организацију „ Пријатељи деце“.
-Направљен је договор за Дан школе.
ОКТОБАР
-Детаљан договор око „Дечје недеље“ и Дана школе ( подела задужења).
-Припрема ликовних радова за ликовни конкурс „Нећу да бригам, хоћу да се
играм“.
-Ликовни конкурс „Нећу да бригам, хоћу да се играм“( на конкурсусу
учествовали ученици од I до IV разреда ).
- „Дечја недеља 2016“ ( од 3. до 9.10.2016. )
12.10.2016. – „ 21. Ревија стваралаштва деце и младих Београда“, у „Сава“
Центру.
- Ликовни радови ученика били су изложени у фоајеу, а ученица Маша Пантош
I3, освојила је 1.место.
НАГРАДЕ
-1. место за најбољи ликовни рад – ученица Маша Пантош ( I3).
Напомена
Ове године наша школа није учествовала на великој и малој сцени у Сава
центру, јер смо 12.10.2016. обележавали и славили 60 година постојања и рада
школе.
-18.10.2016. Пријем првака у Дечји савез:
Ученици другог разреда наше школе припремили су припредбу поводом
пријема првака у организацију „Пријатељи деце“. Ученици су рецитовали дечје
песме показујући знања стечена у раду са учитељицама. Ученицима првог
разреда подељене су дипломе и беџеви.
-Припрема радова за литерарни и ликовни конкурс „У част Драгану ЛукићуЛукићев лист“.
ДЕЦЕМБАР
6.12.2016. – одржан је састанак тима
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-Новогодишња изложбаи прослава ученика наше школе.
-Организацијске припреме за прославу Св.Саве.
-Читалачка значка

-

Договор око Новогодишње изложбе и декорације хола школе. На састанку је
договорено на који начин ће бити организована приредба за прославу Светог
Саве. У приредби ће учествовати ученици нижих и виших разреда. Ученици се
током целе школске године пријављују за Читалачку значку.
У првомполугодишту:
Ученици нижих разреда:
3. Разред – 10 ученика
4. Разред – 10 ученика
Ученици виших разреда:
5. Разред – 5 ученика
6. Разред – 3 ученика
ЈАНУАР
31.1.2017. – одржан је састанак тима
-Прослава Св. Саве
-Постављена изложба у холу школе
-Приредба за децу са Института за мајку и дете.
27.1.2017. год. – одржана је приредба поводом прославе Светог Саве.
Пригодним програмом ученици нижих и виших разреда увеличали су
заједничку прославу. Приредбу су припремали учитељи и наставници са својим
ученицима.
Задужени учитељи: Милена Симишић, Едита Фабри, Оливера Мозетић, Милина
Катић, Милојка Тадић, Миломирка Ђорђић, Милина Кораћ, Антонела
Земановић Манчић, Зорка Жугић Ћипријановић и Дејан Ковачевић.
Задужени наставници: Јасмина Мићић и Тања Полети.
Ликовни радови ученика ( Живот и дело Светог Саве ) били су изложени у холу
школе и у учионицама.
Напомена
За јануар месец била је планирана приредба за децу са Института за мајку и дете,
али иста није реализована, јер су забрањене посете због епидемије грипа.
Координатор
Тања Спајић
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ИЗВЕШТАЈ ЗА 1. ПОЛУГОДИШТЕ
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
•
•
•
•
•

Чланови тима за развој Школског програма:
Катица Аћимовић Деспотовић – руководилац
Тања Спајић – записничар
Милина Кораћ
Милина Катић
Милица Тошић
Имрена Ђорђев
Драгољуб Цветковић – техничка подршка
Видосава Петровић – техничка подршка.
Стручни актив за развој Школског програма:
разматра стручна питања образовно-васпитног рада и предлаже Наставничком већу
доношење одговарајућих одлука ради унапређење рада;
систематски изучава и анализира наставне програме, уџбенике и методске
приручнике, праксу наставника, коришћење наставних средстава и друго;
предлаже Наставничком већу поделу предмета на наставнике;
врши избор уџбеника, приручника, радних свезака, часописа и предлаже
Наставничком већу њихово усвајање;
обавља и друге послове ради унапређења образовно-васпитног рада.

Стручни актив за развој Школског програмаимао је 2 састанка у првом
полугодишту.
1. Састанак
22.8.2016. год.
Дневни ред:
- Конституисање тима за развој Школског програма;
- Доношење програма рада тима;
- Анализа Школског програма и избор уџбеника за школску 2016/2017. годину.
Записник
Састанку су присуствовали сви чланови тима. Конституисан је тим за развој
Школског програма. Стручни актив за развој Школског програма донео је План рада
за школску 2016/2017. годину. Чланови тима за развој Школског програма
анализирали су глобалне и оперативне планове и прегледали су понуђене уџбенике.
2. Састанак
10.11.2016. год.
Дневни ред:
- анализа успеха и владања у 1. тромесечју;
- анализа посећених часова.
Записник
Састанку је присуствовало шест чланова. Оправдано су одсуствовали Драгољуб
Цветковић и Видосава Петровић. Чланови тима анализирали су успех и владање
ученика у 1. тромесечју. Директор и педагог су посетили 20 часова по плану посете.
52

Приликом обиласка посета настава се може описати као традиционална.
Наставницима је сугерисано да за ученике којима је потребна додатна подршка (
слабије или брже напредују ) треба да припреме посебне задатке и да то буде
евидентирано у дневној припреми.
Вођена је евиденција у свесци Стручног актива за развој Школског програма.
ПРЕДЛОЗИ ЗА ДАЉИ РАД
Радити на увођењу иновативних садржаја у наставу. Понудити ученицима
различите изворе за усвајање наставног садржаја. Примењивати различите методе и
облике рада. Припремати и примењивати задатке према различитим нивоима
сложености. Подстицати ученике да буду упућени једни на друге, да размењују идеје
и стичу нова знања путем размене мишљења и дискутовања.
Руководилац – Катица Аћимовић Деспотовић
Извештај подноси Тања Спајић.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ
2016/2017
Систематско и континуирано праћење напредовања Пројекта у односу на циљеве, задатке,
активности, ихсоде и планирана улагања. Кординација рада формираних тимова, вредновање и
самовредновање.
У првом полугодишту одржано је 3 састанка, на којима су утврђене активности за текућу
школску годину.
Константан увид у педагошку документацију наствника, посета часовима. Припреме за Недељу
науке.
Континуирано припремање ученика за такмичења.
Константан рад на естестком уређењу школе и школског дворишта.
Константан рад на шкослком маркетингу преко сајта и медија.
Праћење стручног усавршавања наставника и стручних сарадника.
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