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Назив: Основна школа „ОСЛОБОДИОЦИ БЕОГРАДА“ 

Адреса: ПРЕРАДОВИЋЕВА 2. 

Контакт телефони: 

Централа: 011/6762941 и 011/7293-765 

Секретар: 011/7293-766 

Електронска адреса школе: ososlbgd@gmail.com  

Вебсајт:  http://www.oslobodioci.com  

 

Матични број Школе код надлежног органа за статистику је: 07004451. 

Порески индетификациони број је:100206068 

Школу представља и заступа: в.д. директора школе: Радица Каровић 

 

 

 

     Није довољно само живети – рече лептир.  Потребно је имати мало сунца, мало 

слободе и мало цвећа.  

                                                                                                       Ханс кристијан Андерсен 
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          Република Србија Општина Палилула ОШ „Ослободиоци Бограда " Дел.број:------ 

          Датум: 12.09.2022.год. Београд 

 

 

 

        На основу члана 119.став Закона о основама система образовања и васпитања 

(''Сл.гласник РС'' бр. 88/17, 27/18 - др.закон10/19 и 6/2020) и члана 38. Статута ОШ 

„Ослободиоци Београда“ Београд, Школски одбор је на својој седници одржаној 

12.09.2022. године донео следећу 

 

 

О Д Л У К У 

 

 

УСВАЈА СЕ Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину. 

 

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 

На седници Школског одбора одржаној 31.08.2021. године у складу са прописима и 

нормативним актима школе после разматрања усвојен је Извештај о раду школе за 

школску 2021/2022.годину, који је усвојен на седници Наставничког већа одржаној 

12.09.2022. године. 

Сходно напред реченом донета је одлука као у диспозитиву. 
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1. УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ – РЕСУРСИ 

 

Школа располаже довољним бројем учионица за одвијање наставе, као и 

фискултурном салом. У школи је организован непосредан рад у 28 просторија. У 

школском дворишту постоје три спортска терена (фудбал, кошарка, одбојка). 

  

 

 

 1.1. Материјално технички услови рада 
 

 

Просторија 

 

Број 

  

Просторија 

 

Број 

     

Специјализована учионица 

за српски језик 

 

2 

 Кабинет за техничко и 

информатичко образовање 

 

2 

Специјализована учионица 

за страни језик 

 

2 

 Кабинет за информатику и 

рачунарство – Дигитална 

учионица 

 

1 

Специјализована учионица 

за енглески језик 

 

1 

 Специјализована учионица за 

верску наставу 

 

1 

Специјализована учионица 

за математику 

 

1 

 Специјалне учионице за млађе 

разреде 

 

9 

Специјализована учионица 

за историју и географију 

 

1 

 Фискултурна сала  за физичко 

васпитање 

 

1 

Специјализована учионица 

за музичку културу 

 

1 

  

Свлачионице  (за физичко) 

 

2 

Кабинет за биологију и 

ликовну културу 

 

1 

  

Инклузивни кутак 

 

1 

Кабинет за хемију и                              

физику 

 

1 

  

Библиотека 

 

1 

 

 

 

1.2. Опремљеност школе наставним средствима 

 
  

 

Р.б. 

Називнаставногсредства укупно 

1 Рачунари/монитор 64 

2 Графоскоп 4 

3 Електронски микроскоп 1 

4 Клавир-пианино 1 

5 Музички цд/касетофон 3 
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6 ТВ-Уређај+рисивер 1+1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирана набавка 

 

     Перспективни план развоја школе садржи програм мера технолошке модернизације 

рада,наставак урећења школског дворишта и естетског и функционалног уређења 

школског објекта. 

     Ове школске године приоритет је и даље набавка наставних средства, учила и 

школског намештаја(столови,клупе и ормарићи), као и хитна уградња видео интерфона 

и видео надзора у објекту школе.  

 

 

1.3. Други услови рада школе 

 

1.3.1. Библиотека 
 

      Школска библиотека смештена је у приземљу школе. Књижни фонд библиотеке је 

6280 књига.Ученици су користили библиотеку у складу са радним временом радника 

задуженог за рад у школској библиотеци; понедељком од 09:30-16:00, средом од 09:30-

16:00 и петком од 09:30-14:00 часова. За рад у библиотеци задужен је професор руског 

језика Алма Оташеви, са 50% радног времена. 

 

 

1.3.2. Исхрана ученика 
 

Исхрана у продуженом боравку организовала се у складу са временском организацијом 

рада у продуженом боравку. Топли оброк је допреман у херметичким термосима од 

добављача који је изабран на тендеру јавне набавке БНБ КЕТЕРИНГ-

Београд.Микробиолошку и хемијско-броматолоску лабораторијску анализу хране 

редовно контролише Градски завод за јавно здравље-Београд. 

 

 

1.3.3. Грејање школског простора 
 

Централно грејање  објекта школе и свих просторија се врши путем даљинског грејања 

од стране Београдске електране. Средства за ову намену обезбеђује Градски 

7 Пројектори/платна 27 

8 Лап топ 66 

9 Ласерски штампач 16 

10 Мултиф.скенер-фоткопир 4 

11 Разглас/миксет/микроф 1+2 

12 Интерактивна табла 1 

13 Синтисајзер 1 

14 Видео надзор 1 

15 Дигитални фотоапар 1 

16 Звучници разгл+сталак 4+5 
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секретаријат за образовање Београда. 

 

1.3.4. Хигијена школских просторија и школског дворишта 

 
     Редовно се одржавала хигијена школских просторија. Средства за одржавање 

хигијене школског простора на време су набављена и у адекватним количинама у 

складу са финансијским планом за 2021/22 годину. Хигијена школског дворишта била 

је на задовољавајућем нивоу. Поред запослених на пословима чишћења и ученичка 

свест о одржавању хигијене и очувању животне средине је подигнута на виши ниво. 

Школско двориште оплемењено је  ове године и пројектом математички врт. 

 

 

 

 

2. УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ 2021/2022. ГОДИНЕ 

 

2.1.  Постигнути успех на крају 2021/2022. године 

 
             Први разред је описно оцењиван.  

                                                                                                                                                                                        

 

Разред 

  

Одличан 

успех 

 

Врло добар 

успех 

 

Добар          

успех 

 

Довољан 

успех 

 

Недовољан 

успех 

  

Средња 

оцена 

         

II-1  13 2 1    4,73 

II-2  16 2     4,75 

II-3  26 1     4,76 

II  55 5 1    4,75 

III-1  11 2 1    4,68 

III-2  17 3 1    4,76 

III-3  22 5     4,76 

III  50 10 2    4,73 

IV-1  13 4 2    4,53 

IV-2  18 2     4,82 

IV-3  17 5     4,70 

IV  48 11 2    4,68 

         

V-1  19 6     4,55 

V-2  18 4 1    4,48 

V-3  7 7 5    4,08 

V  44 17 6    4,37 

VI-1  19 6 1    4,54 

VI-2  12 7 8    4,10 

VI-3  14 8 6    4,24 

VI  45 21 15    4,43 

VII-1  7 10     4,23 

VII-2  13 10  1    4,36 
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VII-3  10 7 8    4,05 

VII  30 27 9    3.98 

VIII-1  16 9 2    4,43 

VIII-2  12 12     4,32 

VIII-3  6 7 6    4,00 

VIII  34 28 8    4,37 

         

 

Сви ученици имали су примерно владање осим два ученика петог разреда (врло добро) 

и два ученика и осмог разреда (добро). 

 

 

2.2. Вукове дипломе и посебне дипломе 

 
Носиоци дипломе „Вук Караџић“ у школској 2021/2022. години су: 

 

1. Андреј Радуновић 8/1 

2. Марта томић 8/1 

3. Тара Оцтењак 8/2 

4. Вук Стојиљковић 8/2 

5. Дане Јовчић 8/2 

6. Нађа Вујошевић 8/2 

7. Анђела Стоисављевић 8/3 

 

 

2.3.  Успех ученика осмог разреда на завршном испиту     

 

      Завршни испит је одржан од 27-29.6.2022. године. Од 70  ученика осмог разреда 

свих 70 је изашло на полагање сва три дана. Прво се полагао тест из матерњег језика, 

другог дана из математике и трећег дана из комбинованог теста. Ученици су због 

ванредне ситуације, изазване претходним дојавама о постављеним бомбама у школама, 

полагали тестове сва три дана у ОШ „Влада Аксентијевић“. Два ученика која су радула 

по ИОП 1 су радила у посебним просторијама. Теодора Батић је радила уз присуство 

асистента, а Ли Чен пошто није могао да му се обезбеди преводилац је радио уз Гугл 

транслате (уз дозволу Школске управе) и присуство Драгане Мишковић –наставник 

енглеског језика из матичне школе.  

     Резултати завршног испита: 

8/1    - српски ј. 15.37(9.99), математика 14.89 (9.68), комбиновани 14.96(10.5). 

8/2     -српски 13.85 (9.0),  математика 13.38 (8.69), комбиновани 15.17 (10.99). 

8/3     -српски 11.37 (7.39),  математика 10.84 (7.05), комбиновани 13.53(9.47). 

Укупна средња оцена: српски 13.8(8.97) , математика13.3(8.65) ,комбиновани 

14.6(10.22). 

      Највећи број поена из српског језика има 19.5(12.68) (Анђела Стоисављевић), 

најмањи 2.5 (1.63) -Ле Чен (ученик по ИОП, без преводиоца). 

     Из математике 3 ученика имају максималан број поена: Д.Јовчић,Н.Зелић и 

А.Радуновић. Најмањи број поена из математике је 2 (1.3) (Невена Ракић) , што је 

уједно и најмањи број поена уопште на сва три теста. 

      Из комбинованог теста максималан број поена има 1 ученик Дане Јовчић, а 

минималан број поена је 6 (4.2) Ли Чен. 
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      Најбољи просек на завршном испиту у 8/1 има Никола Зелић 38.3 , у 8/2 Дане 

Јовчић 39.03 (најбољи успех на завршном испиту), у 8/3 Анђела Стоисављевић 38.33.  

     Просечан број бодова на завршном испиту: Математика: 8,64, Матерњи језик:8,95, 

Комбиновани:10,25, Укупно:27,83. Просечан укупан број бодова 79,97. 

 
     Упис у средњу школу  

     Сви ученици (72) су уписали средњу школу. У првом уписном року 71, а 1ученик у 

другом уписном року. Средњу приватну школу су уписала 4 ученика. 

Прве три жеље је уписало 42 ученика (60 %), од којих је прву жељу уписало 25 ученика 

(36 %).Гимназију је уписало 33 ученика (49 %), у четворогодишње средње стручне 

школе се уписало 32 ученика (47 %) ученика, а средњу трогодишњу школу 3 ученика (4 

%). 

 

 

 

2.4. Извештај о реализацији годишњег тестирања ученика четвртог    

разреда 
 

       Годишњем тестирању, које је спровео Завод за вредновање квалитета образовања и 

васпитања, приступило је 54 ученика (16 ученика 4.-1, 19 ученика 4.-2 и 19 ученика 

4.-3) Тестови су рађени у две групе. Максималан број бодова из српског језика је 7; из 

математике 7; из природе и друштва 6; а укупан могућ број бодова је 20. 

     Из српског језика 17 ученика има максималан број бодова. Најмањи број освојених 

поена је 2, оавј резултат постигли су ученици који раде по ИОПу1. 

     На нивоу четвртог разреда 86,89 % ученика успешно решава задатке на основном 

нивоу сложености (ученици су остварили предвиђене исходе: разликују књижевне 

врсте, разликују речи које мењају облик, примењују основна правописна правила – 

писање сугласника ј између самогласника и писање речце ли, препознају одређену 

врсту речи у реченици); 83,38 % ученика успешно решава задатке на средњем нивоу 

(ученици одређују реченичне чланове, разликују врсту од службе речи у реченици, 

употребљавају речи сличног значења, а различитог облика); 35,38% ученика успешно 

решава задатке на напредном нивоу (уочавају персонификацију, разликују 

приповедање од описивања).  

     Из математике 7 ученика има максималан број поена. Најмањи број освојених поена 

је 2, овај резултат постигли су ученици који раде по ИОПу1.83, 14% ученика успешно 

решава задатке на основном нивоу сложености (ученици извршавају основне рачунске 

операције у скупу N0, израчунавају бројевну вредност израза читају записују разломке 

са једнаким бројиоцима и имениоцима); 69,10% ученика успешно решава задатке на 

средњем нивоу (састављају израз, израчунавају вредност бројевног израза и примењују 

својства рачунских операција, израчунавају површину квадрата и правоугаоника), а 

15,75% ученика успешно решава задатке на напредном нивоу (решавају проблемске 

задатке у контексту мерења, решавају задатке применом различитих начина 

представљања проблема). 

     Из Природе и друштва 7 ученика има максималан број поена. Најмањи број 

освојених поена је 2, овај резултат су постигли ученици који раде по ИОПу1. 

94,15 % ученика успешно решава задатке на основном нивоу сложености (ученици 

препознају национално обележје-химну и именују је, препознају природно-друштвене 

карактеристике насеља, препознају знамените историјске личности); 94,15 % ученика 

успешно решава задатке на средњем нивоу (ученици препознају и схватају разлику 

између праволинијског, криволинијског и кружног кретања, поткрепљујући примером 
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сваки од наведених облика кретања, повезују знамените историјске личности с 

одговарајућим описом и облашћу деловања, користе податке у вези с календаром) а 

29,19% ученика успешно решава задатке на напредном нивоу (објашњавају појаве 

природних феномена примењујући знања о биљкама, појединачне појмове подређују 

општим појмовима индуктивно закључујући у датој ситуацији везаној за стајаће воде). 

 

 

 

2.5.  Извештај о реализацији пробног завршног испита за ученике седмог 

разреда 

 
     Дана 15.06.2022. године, у свим основним школама на територији Републике Србије 

одржано је пробно тестирање за ученике 7. разреда. Пробно тестирање се односило на 

израду трећег, комбинованог теста, где су се ученици на основу истицања у природним, 

односно друштвеним наукама опредељивали за предмет из ког ће решавати тест у 

оквиру пробног тестирања. Предмети који су били обухваћени пробним тестирањем су: 

физика, хемија, биологија, географија и историја. Тестови су били припремљени на 

основу образовних стандарда и програма наставе и учења. Сврха примене ових тестова 

је била да ученици стекну увид у своје знање из изабраног предмета, али и да стекну 

увид у структуру могућег будућег трећег теста за завршни испит на крају осмог 

разреда.  

     У седмом разреду има 66 ученика (43 дечака и 23 девојчице). Изабрани предмети: 

физика (6 ученика), хемија (13 ученика), биологија (30 ученика), географија (2 ученика) 

и историја (15 ученика).Анализа пробног теста по предметима: 

     ФИЗИКА (6 ученика) Тест је садржао 20 питања распоређених по 

нивоима:ОСНОВНИ НИВО: 9 питања СРЕДЊИ НИВО: 7 питања НАПРЕДНИ НИВО: 

4 питања . Најмањи број поена на тесту био је 13 поена, а највећи број је 18,5 што 

указује да је свих 6 ученика имало тачно 65% и више одговора. По задацима проценти 

успешности се крећу:- задаци ОСНОВНОГ НИВОА: од 50% до 100, задаци СРЕДЊЕГ 

НИВОА: од 33% до 100 %, задаци НАПРЕДНОГ НИВОА: од 50% до 100% 

     ГЕОГРАФИЈА (2 ученика). Тест је садржао 20 питања, од тога 13 питања су типа 

повезивање у табели, а 7 питања вишеструког избора. Један ученик има 8, а дуги 4,5 

поена.Ученици су највише тачних одговора дали на питања основног нивоа. На питања 

средњег нивоа ученици су дали мањи број тачних односно делимично тачних одговора. 

Потребно је да 100% ученика савлада основни ниво и 80 % ученика савлада питања 

средњег нивоа што је овде делимично остварено. Најслабија постигнућа ученици су 

показали на питањима напредног нивоа.  

     ХЕМИЈА (12 ученика)- Тест је садржао 20 питања (18 питања вишеструког избора и 

2 која представљају рачунски задатак за које је било потребан рачунски поступак). 

Најмањи број поена на тесту био је 6,5 поена, а највећи број поена је 14, што указује да 

је 6 ученика урадило тачно 50% и више одговора на тесту, док је осталих 6 тест 

урадило са мање од 50% тачних одговора.Највећи број ученика тачно (1 поен) или 

делимично тачно (0,5 поена) одговорио је на питања основног и средњег нивоа, што 

делимично задовољава предвиђеност савладавања садржаја ова два нивоа. На питања 

средњег нивоа највише ученика је одговорило тачно или делимично тачно, а највише 

потешкоћа су им представљала питања са напредног нивоа. Потребно је да 100% 

ученика савлада основни ниво и 80 % ученика савлада питања средњег нивоа што је 

овде делимично задовољавајуће остварено.  

     БИОЛОГИЈА (30 ученика)- Израду Пробног теста из Биологије, одабрало је 30 

ученика седмог разреда.Тест је радило укупно 26 ученика. Тест је садржао20 питања 
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вишеструког избора Најмањи број поена на тесту био је 3 поена, а највећи број поена 

износио је 14, што указује да је 13 ученика урадили тачно 50% и више одговора на 

тесту, док је осталих 13 ученика тест урадило самање од 50% тачних одговора. 

Највећи број ученика одговорио је тачно или делимично тачно на питања основног и 

средњег нивоа, што делимично задовољава остварено. Потребно је да100% ученика 

савлада основни ниво и 80 % ученика савлада питања средњег нивоа што је овде 

делимично задовољавајуће остварено. Најслабија постигнућа ученици су показали на 

питањима напредног нивоа. 

     ИСТОРИЈА (15 ученика)- Тест је садржао 20 питања (16 питања вишеструког 

избора, 2 табеле које је требало попунити, и два питања без понуђених одговора).  

Најмањи број поена на тесту био је 6 поена, а највећи број поена износио је 15,5, што 

указује да је 10 ученика урадили тачно 50% и више одговора на тесту, док је осталих 5 

ученика тест урадило са мање од 50% тачних одговора. Највећи број ученика тачно (1 

поен) или делимично тачно (0,5 поена) одговорио је на питања основног и средњег 

нивоа,  најслабија постигнућа ученици су показали на питањима напредног нивоа. 

     Закључак: На часовима треба посвећивати што већу пажњу понављању градива, 

вежбању задатака сва три нивоа, повезивању и разумевању садржаја кроз заједничке 

дискусије, решавање проблемских ситуација. Након пробног испита ученици 7. разреда 

упознати их са оствареним резултатима по предметима указано им је на грешке и у 

наредној школској години више пажње ће се посветити наставним областима где су 

ученици показали слабије резултате. Општи утисак је да су ученици задовољавајуће 

урадили пробни тест за 7. разред. Мишљење наставника је да би резултати сигурно 

били знатно бољи да су се ученици припремали за исти као и да су знали да их овакав 

тест очекује ускоро. 

 

 

2.6.  Такмичења 

 

     4 -1: Јована Симић – математика (општинско – III место, градско – I место) 

Стефан Живковић -  математика (општинско – III место, градско – I место) 

     5-1: Теодор Секулић – српски језик (општинско – II место, градско – I место) 

Вања Поповчак – српски језик (општинско – III место, градско – III место) 

     5-2: Наталија Тадић– српски језик (општинско – I место, градско – II место) 

Милош Перовић – историја (општинско – II место) 

     6-1: Мила Станковић– физика (општинско – I место, градско – III место) 

Алекса Рајић - I место на атлетском кросу „Марков дан 2022“ 

     6-2: Нађа Зековић - II место на атлетском кросу „Марков дан 2022“ 

     6-3: Мила Тодоровић - физика (општинско – II место) и Леонтина Зеленовић - 

физика (општинско – III место) 

     7-2: Вукашин Марић - географија (општинско – III место), Андрија Ристановић - 

географија (општинско – III место) и Оливер Лазаревић - географија (општинско – II 

место); хемија (општинско – III место, градско – II место) 

     7-3: Светлана Кршљанин –српски језик и језичка култура (општинско – II место, 

градско – II место); руски језик - II место у IV категорији на 9. НИС олимпијади из 

руског језика. 

     8-1: Никола Зелић – математика (општинско – I место, градско – III место) 

Милица Тошовић  – математика (општинско – IIIместо) 

Андреј Радуновић – енглески (општинско – III место); информатика (општинско – I 

место). Илија Брисић – информатика (општинско – III место), Петра Марковић – 

такмичење рецитатора (општинско – I место) 
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     8-2: Тара Оцтењак – енглески (општинско – II место);хемија (општинско – III место) 

Вук Стојиљковић - енглески (општинско – II место); хемија (општинско – I место) 

     8-3: Анђела Стоисављевић - енглески (општинско – III место); хемија (општинско – 

II место). 

 

 

 

3. КАДРОВСКА СТРУКТУРА РАДНИКА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ 

 

Р. 

бр 

Запослени Радно место Норма Преко 

норме 

1. Радица Каровић Директор 100  

2. Наташа Арсовић 

(Ирена Барчанац) 

Психолог 100  

3. Бојана Милутиновић Педагог 50  

4. Ана Чордашић Секретар 100  

5. Драган Димитријевић Шеф рачун. 100  

6.  Даница Тинтор Адм.-финанс.радник 100 (50 

+ 50) 

 

7. Слађан Лазаревић Домар 100  

8.  Ружица Симовски Чистачица+сервирка 75 + 25  

9.  Јадранка Митровић Чистачица+сервирка 75+25  

10.  Мирјана Ђурић Чистачица 100  

11. Снежана Станимировић Чистачица 100  

12. Виолета Голубовић Чистачица 100  

13. Олгица Филипоска Чистачица 100  

14. Мерсија Зенуни Чистачица 100  

15. Анкица Мићевић Чистачица 100  

16. Гордана Абрамовић Нас.разредне наставе 100  

17. Гордана Бешевић Нас.разредне наставе 100  

18. Душанка Скаковски Нас.разредне наставе 100  

19 Драгана Пејовић Нас.разредне наставе 100  

20 Валентина Јањић Нас.разредне наставе 100  

21 Драгана Јаковљевић Нас.разредне наставе 100  

22 Мирјана Максић Нас.разредне наставе 100  

23 Јована Ћебић 

(Мирјана Пантић) 

Нас.разредне наставе 100  

24 Снежана Степановић 

(Христина Стојановић) 

Нас.разредне наставе 100  

25 Марина Пољак Нас.разредне наставе 100  

26 Елеонора Лазаревић Нас.разредне наставе 100  

27 Оливера Павловић 

(Драгана Павличић) 

Нас.разредне наставе 100  

28 Сања Бујишић Нас.разредне наставе 100  

29 Данијела Бешевић Нас.разредне наставе 100  

30 Јована Јовев Нас.разредне наставе 100  

31 Маја Филиповић Нас.разредне наставе 100  

32 Блажена М. Ковачевић Нас.разредне наставе 

(боравак за 1. и 2 раз.) 

100  
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33 Јадранак Митић Српски ј. + грађанско 83+15  

34 Сања Грковић Српски језик 100  

35 Снежана Милин Српски језик 100  

36 Ивана Кнежевић Математика 100  

37 Андријана Томов Математика 66  

38 Ивана Јовановић 

(трудничко)  

Математика 100  

39 Бојана Вујовић Енглески језик 100  

40 Слађана Лазић 

Ковачевић 

Енглески језик 100  

41 Дејана Парежанин 

(Драгана Мишковић) 

Енглески језик 60  

42 Алма Оташевић Руски + библиотека 50+50 5 (рус.ј.) 

43 Ивана Видосављевић Руски језик 55 11 

44 Катарина Китановић Француски језик 55  

45. Маја Кићић Француски језик 33  

46. Радица Којић Географија 100 5 

47 Димитрије Млађеновић Исторја 100 5 

48. Снежана Романдић Биологија 100  

49 Јелена Јеленковић Биологија 20  

50. Гордана Ракић Хемија 40 20 

51. Даница Петровић Физика 90  

52. Жељка Миловановић Техника и технологија 100 10 

53 Наташа Циврић Техниак и технологија 100  

54. Синиша Зековић Ликовно 65 10 

55 Ивана Колдан Музичко 75  

56. Елвира Мишљеновић Физичко 100  

57 Срђан Живковић Физичко 30  

58. Слободан Андреев Физичко 50  

59.  Никола Крстић Информатика 100 5 

60. Тијана Лазаревић Верска - православна 100  

61. Денис Укић Верска - ислам 10  

62.  Љупка Тановић Грађанско васпитање 15  
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4. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 

2021/2022.год. 

 

 

 

 

 

5. ДНЕВНИ И НЕДЕЉНИ РИТАМ РАДА 

 

5.1. Дневни и недељни ритам рада 
 

     Школа је обављала своју делатност у једној смени за ученике првог и другог разреда 

и у две смене за ученике од 3. до 8. разреда.Ученици у продуженом боравку похађали 

су наставу после завршених часова.  

     У оквиру продуженог боравка ученици су имали наставу математике, српског језика, 

света око нас, обавезне спортске, ваннаставне активности, као и слободно време по 

следећем распореду: окупљање ученика, договор о раду, ручак, израда домаћих 

задатака, слободне активности ученика и испраћање ученика.  

     Класична настава, са почетком у 8:00 часова (до краја часова по распореду) је 

комбинована са продуженим боравком (по жељи родитеља), а целодневна се одвијала у 

периоду од 08:00 до 15:35 (17:00) часова. 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

24 ОДЕЉЕЊА,   УЧЕНИКА 

Одељење продуженог боравка (мешовита група) 

Одељење     Мушкo    Женскo                      Свега 

I - 3 3 9 12 

II - 3 6 1 7 

Свега 9 10 19 

        Укупно у млађим  разредима  

I - IV    

             I (3 одељења) 37 33 70 

             II (3 одељења) 35 27 62 

             III (3 одељења) 34 30 64 

             IV (3 одељења) 40 22 62 

             Свега 146 112 258 

                                                        Укупно у старијим разредима 

V - VIII    

             V (3 одељења) 30 42 72 

             VI (3 одељења) 35 45 80 

             VII (3 одељења)  43 23 66 

             VIII (3 одељења)  37 33 70 

             Свега 145 143 288 
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5.1.1. Распоред звона 
 

 

 

 

 

6. ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА ПО ОДЕЉЕЊИМА И РАЗРЕДИМА И РАЗРЕДНА 

СТАРЕШИНСТВА 

 

6.1. Млађи разреди 

 

 ПРЕ ПОДНЕ 

1.час 08:00 – 08:45 

2.час 08:50-09:35 

пауза 09:35 – 09:50/10:00 

3.час 10:00 – 10:45 

4.час 10:50 – 11:35 

5.час 11:40 – 12:25 

6.час 12:30 – 13:15 

7.час 13:15 – 14:00 

 ПОСЛЕ ПОДНЕ 

предчас 13:10 – 13:55 

1.час 14:00 – 14:45 

2.час 14:50 – 15.35 

пауза 15:35 – 15.50/16:00 

3.час 16:00 – 16:45 

4.час 16:50 – 17:35 

5.час 17:40 – 18:25 

6.час 18.30– 19:15 

Рд. 

бр. 

Име и презиме 

наставника 

Предмет Одељење 

1. Гордана Бешевић 

Маја филиповић 

разредна настава I/1 

2. Гордана Абрамовић 

Јована Јовев 

разредна настава I/2 

3. Душанка Скаковски разредна настава I/3 

4. Драгана Пејовић разредна настава II/1 

5. Валентина Јањић разредна настава II/2 

6. Драгана Јаковљевић разредна настава II/3 

7. Мирјана Максић разредна настава III/1 

8. Мирјана Пантић разредна настава III/2 

9. Христина Стојановић разредна настава III/3 

10. Марина Пољак разредна настава IV/1 

11. Елеонора Лазаревић разредна настава IV/2 
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6.1.1. Расподела изборних предмета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Драгана Павличић разредна настава IV/3 

13. Блажена М. Ковачевић продужени 

боравак 

I и II 

 

14. Слађана лазић Ковачевић 

Бојана Вујовић 

Драгана Мишковић 

енглески језик I/1 II/1 III/1 и IV/1 

Рд. 

Бр. 
Изборни предмет 

   
Име и презиме наставника Одељење / група 

1.  Дигитални свет 
Гордана Бешевић, Гордана 
Абрамовић, Душанка Скаковски 

 I/1, I/2, I/3, 

2.  Дигитални свет 
Драгана Пејовић, Валентина 
Јањић, Драгана Јаковљевић 

 II/1, II/2, II/3 

3.  Пројектна настава Мирјана Mаксић, Мирјана 

Пантић, Христина Стојановић 

 III/1, III/2, III/3 

4.  Пројектна настава 
Марина Пољак, Елеонора 
Лазаревић, Драгана Павличић 

 IV/1, IV/2, IV/3 

5.    Грађанско васпитање Гордана Бешевић, Гордана 
Абрамовић, Душанка Скаковски 

 

 I/1, I/2, I/3, 

6.    Грађанско васпитање Јована Јовев, Сања Бујишић, 
Драгана Јаковљевић 

 II/1, II/2, II/3 

7.    Грађанско васпитање Мирјана Максић, Мирјана 
Пантић, Христина Стојановић 

 III/1, III/2, III/3 

8.    Грађанско васпитање Марина Пољак, Елеонора 
Лазаревић, Драгана Павличић 

 IV/1, IV/2, IV/3 

9.  Верска настава Тијана Лазаревић 
I/1, I/2, I/3, II/1, II/2,    
II/3, III/1, III/2, III/3, 
IV/1, IV/2, IV/3 
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6.2. Старији разреди 
           

Рд. 
бр. 

Име и презиме 
наставника 

Предмет Одељенски 
старшина 

Одељења 

којима предаје 

1. Јадранак Митић Српски ј. + грађанско 6/2 5/1, 5/2, 6/2 

2. Сања Грковић Српски језик 7/2 5/3, 7/1, 7/2, 7/3 

3. Снежана Милин Српски језик 8/1 6/1, 6/3, 8/1, 8/2, 

8/3 

4. Ивана Кнежевић Математика 6/1 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 

8/3 

5. Андријана Томов Математика  6/3, 7/2, 7/3 

6. Кристина Дувњак  Математика  7/1 

7. Бојана Вујовић Енглески језик  6/1, 6/2, 6/3, 8/1, 

8/2, 8/3 

8. Слађана Лазић 

Ковачевић 

Енглески језик 5/1 5/1, 5/2, 5/3, 7/1, 

7/2, 7/3 

9. Алма Оташевић Руски + библиотека  5/1, 5/2, 5/3, 7/1, 

7/2, 7/3 

10. Ивана 

Видосављевић 

Руски језик 6/3 /1, 6/2, 6/3, 8/1, 

8/2, 8/3 

11. Катарина 

Китановић 

Француски језик  5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 

6/3, 8/1, 8/2, 8/3 

12. Маја Кићић Француски језик  5/1, 7/1, 7/2, 7/3 

13. Радица Којић Географија 8/2 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 

6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 

7/3, 8/1, 8/2, 8/3 

14. Димитрије 

Млађеновић 

Исторја 5/2 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 

6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 

7/3, 8/1, 8/2, 8/3 

15. Снежана Романдић Биологија 7/3 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 

7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 

8/2, 8/3 

16. Јелена Јеленковић Биологија  5/1, 5/2 

17. Гордана Ракић Хемија  7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 

8/2, 8/3 
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18. Даница Петровић Физика  6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 

7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 

8/3 

19. Жељка 

Миловановић 

Техника и технологија  5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 

6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 

8/1, 8/2, 8/3 

20. Наташа Циврић Техниак и технологија  5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 

6/2, 6/3, 7/2, 7/3, 

8/1, 8/2 

21. Синиша Зековић Ликовно 8/3 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 

6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 

7/3, 8/1, 8/2, 8/3 

22. Ивана Колдан Музичко  5/1, 5/2, 5/3, 7/1, 

7/2, 7/3, 8/2 

23. Елвира 

Мишљеновић 

Физичко 7/1 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 

6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 

7/3, 8/1, 8/2, 8/3 

24. Срђан Живковић Физичко  8/1, 8/2, 8/3 

25. Слободан Андреев Физичко  6/1, 6/2, 6/3, 8/3 

26. Никола Крстић Информатика 5/3 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 

6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 

7/3, 8/1, 8/2, 8/3 

27. Тијана Лазаревић Верска - православна  5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 

6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 

7/3, 8/1, 8/2, 8/3 

28. Денис Укић Верска - ислам  1-8 

29. Љупка Тановић Грађанско васпитање  6/1, 6/2, 6/3, 8/1, 

8/2, 8/3 
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6.2.2. Расподела изборих предмета 

 

 

Рд.бр. 

 

Изборни предмет 

 

Име и презиме наставника 

 

Одељење / група 

10.  Грађанско васпитање Јадранка Митић  V/1, V/2, V/3, VII/1, 
VII/2, VII/3 

11.  Грађанско васпитање Љупка Тановић  VI/1, VI/2, VI/3, VIII/1, 
VIII/2, VIII/3 

12.  Верска настава Тијана Лазаревић  V/1, V/2, V/3, VI/1,  
VI/2, VI/3, VII/1, VII/2, 
VII/3, VIII/1, VIII/2, 
VIII/3 

13.  Француски језик  Маја Кичић  V/1, VII/1, VII/2, VII/3 

14.  Француски језик  Катарина Китановић  V/2, V/3, VIII/1, VIII/2, 
VIII/3 

15.  Руски језик Алма Оташевић  V/1, V/2, V/3,  
VII/1, VII/2, 
VII/3 

16.  Руски језик Ивана Видосављевић  VI/1, VI/2, 
VI/3, VIII/1, 
VIII/2, VIII/3 

 

 

 

7. СТРУЧНА ВЕЋА, АКТИВИ И ТИМОВИ 

СТУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

Руководиоци одељењских и стручних већа  

1. разред – Гордана Абрамовић 

2. разред – Драгана Пејовић 

3. разред – Мирјана Максић 

4. разред – Елеонора Лазаревић 

Разредна настава – Снежана Јовичић 

Српски језик и страни језици  – Сања Грковић 

Математика и природна група предмета – Ивана Кнежевић 

Историја, географија, верска н. и грађанско в. – Димитрије Млађеновић-координатор  

Техника, физика и информатика – Наташа Циврић Веселинов 

Уметност и физичко васпитање – Елвира Мишљеновић 

 

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

Јадранка Митић – координатор 

Јањић Валентина 

Гордана Абрамовић                                                                                                       

Драгана Јаковљевић 
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Гордана Ракић 

Ивана Видосављевић 

Радица Каровић, директор 

Милена Маровић – председник Школског одбора 

Маријана Кнежевић – члан Школског одбора 

 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРЈЕНТАЦИЈУ  

Ирена Барчанац – координатор 

Снежана Милин    

Радица Којић  

Жељка Миловановић 

Синиша Зековић 

Тијана Лазаревић 

 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

Драгана Пејовић – координатор 

Снежана Романдић       

Катарина Китановић 

Алма Оташевић  

Даница Петровић 

Живковић Срђан    

Марина Пољак 

Душанка Скаковска 

Драгана Пејовић 

Александра Ковач – председник Савета родитеља 

Бојана Милутиновић – педагог сарадник 

 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ  

Ирена Барчанац – координатор  

Бојана Милуиновић 

Елеонора Лазаревић 

Ћебић Јована 

Мирјана Максић 

Снежана Јовичић 

Пољак Марина 

Маја Филиповић 

Сања Грковић                                                                                                       

Снежана Милин 

Ивана Кнежевић 

Слађана Лазић Ковачевић 

Вујовић Бојана 
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СТУЧНИ ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ  КОМПЕТЕНЦИЈА И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

Радица Којић – координатор  

Јадранка Митић    

Радица Којић    

Снежана Романдић Петровић 

Елвира Мишљенови 

Жељка Миловановић  

Дејана Парежанин 

Драгана Павличић 

Јована Јовев 

Блажена К. Маринковић                                                                                              

Радица Каровић – директор 

 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА, 

ЗАНЕМАРИВАЊА И ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 

Крстић Никола – координатор 

Елвира Мишљеновић 

Катарина Китановић 

Томов Андријана 

Млађеновић Димитрије 

Синиша Зековић 

Слободан Андреев 

Валентина Јањић 

Максић Мирјана 

Гордана Бешевић 

Душанка Скаковска 

Ирена Барчанац- психолог  

Радица Каровић- директор  

Бојана Милутиновић-педагог 

 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И  РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 

Сања Грковић – координатор 

Јована Ћебић 

Гордана Бешевић 

Драгана Јаковљевић 

Маја Филиповић 

Алма Оташевић     

Радица Каровић 

Ракић Гордана 

Даница Петровић 
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СТРУЧНИ ТИМ ЗА КРИЗНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

Наташа Ц. Веселинов – координатор 

Љиља Радаковић 

Сања Бујишић 

 

 

 

8. ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ 

РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.год. 
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9. ПЛАН ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 

 

     Годишњи фонд часова обавезних и изборних наставних предмета у свим разредима 

реализован је уз мања одступања, као годишњи фонд  изборних предмета, обавезних 

слободних активности и изабраног спорта. 

 

 

10.ПЛАНОВИ НЕПОСРЕДНОГ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 

ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ У ПРВОМ И ДРУГОМ ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

     Планови рада одељењског старешине у првом и другом циклусу у попуности су 

реализовани. 

 

 

     11. ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ И НАСТАВА У ПРИРОДИ 

ПРВИ РАЗРЕД 

1.Стручна посета Посета одељенске заједнице Ботаничкој башти 13. 5. 2022. - 13. 5. 

2022.  

2.Назив:  Једнодневни излет 1. разред  Музеј ваздухопловства – Фенек -  Салаш 

Стремен – Бојчинска шума. Датум почетка: 14. 6. 2022., датум  краја:  14. 6. 2022. 

     Број ученика који су ишли на излет: 

1/1  20  (1 гратис делило 2 ученика) 

1/2  19  (1/2 гратиса добио 1 ученик, други није ишао због болести) 

1/3  24  (1 гратис делило 2 ученика) 

Укупно ученика првог разреда који су ишли на излет: 63 

     Полазак је био на договореном месту, паркингу поред  хале Спортског центра 

„Александар Николић“,  у 8: 00 часова,  аутобусом  на спрат.  Ученици и наставници су 

имали обезбеђеног стручног водича који је давао објашњења у вези са локацијама на 

којима смо боравили. 

     Прва локација предвиђена овим излетом, Музеј ваздухопловства, због 

реконструкције и радова који нису завршени, није ушла у реализацију, али је дато 

званично обавештење да ће родитељима бити извршен повраћај новца који је 

предвиђен за улазницу (250,00 динара). 

     За време боравка у Бојчинској шуми извршена је замена аутобуса. Возач је ствари 

које су деца оставила пренео у други (боље климатизовани аутобус). Том приликом, 

заборавио је да пренесе део истих (3 одевна предмета и кесу са лековима), о чему је 

обавештена Агенција. 

      Након боравка на Стремен салашу, око 17:45 часова аутобус је кренуо ка Београду. 

Долазак је био на предвиђеном месту, у најављено време, око 19:00 часова. 



Извештај о раду школе за школску 2021/2022. 

годину 

 

26  

     Општи утисак је да је излет реализован успешно, на задовољство учесника. Циљ 

који је постављен је испуњен (уз напомену да би комплетан излет био садржајно још 

богатији да је могло доћи до посете Музеју ваздухопловства, но, како је у питању 

реконструкција објекта, јасно је да је то било неизводљиво у овом временском 

термину). 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 

1.Стручна посета Ботатичка башта „Јевремовац”13. 5. 2022. - 13. 5. 2022.Београд 

2. Мали Иђош-салаш ,,Катаи“. Излет за ученике 2. разреда планиран је и остварен  

17.6.2022. године. На излет ишла су три одељења 2. разреда, укупно 52 ученика. 

     Програм излета обухватао је: 

- окупљање ученика и полазак аутобуса са паркинга хале ,,Пионир“ око 8 часова. 

- долазак иза школе око 19 часова 

     Закључак о путовање након његове реализације: 

Избор дестинације за излет ученика 2.разреда шк. 2021/22. године одговарао је 

узрасним карактеристикама ученика, као и њиховим интересовањима. Такође, 

програмски садржаји одговарају садржајима градива 2.разреда.  

Ипак, треба додати да салаш ,,Катаи“ изгледа помало оронуло и запуштено  у односу на 

претходни период када је излет извођен на овој дестинацији.  Хигијенски услови, 

такође, нису на завидном нивоу. Аниматори на салашу, пак, задржали су ниво услуге 

по којој је салаш био познат. 

     Што се тиче организације путовања од стране изабране агенције, треба рећи да  се 

понуда разликује од реализације у две битне тачке:   

1. тачки агенцијске понуде, обухваћење ценом аранжмана, наводи се да се превоз 

одвија модерним аутобусима који имају климу, аудио/видео, ДВД, озвучење; 

Насупрот томе, у аутобусу је клима врло слабо радила , поједини  појасеви за везивање 

деце нису били исправни, а наслони покварени; Двд и тв нису радили. Контролна табла 

изнад глава ученика на доњем нивоу аутобуса се у току пута, у једном тренутку 

одвалила, због чега смо морале све ученике да пребацимо на горњи ниво аутобуса. 

У повратку је возач зашрафио контролну таблу. 

2. Стручно туристичко вођство пута тј. лиценцирани туристички водич пута спавала је 

у одласку и повратку са пута, пала је у аутобусу након наглог кочења возача и била је 

готово неприметна  целим током и трајањем путовања. 

Ако се такве ствари, изоставе или занемаре, може се рећи да је  циљ излета  остварен 

кроз доследно испуњавање програмских задатака и активности које су предвиђене од 

стране агенције  и добрих аниматора са салаша. 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

1.Позоришна представа 8. 4. 2022. - 8. 4. 2022. Београд 

2.Позоришна представа 21. 4. 2022. - 21. 4. 2022. Београд 

3.Назив: Једнодневна екскурзија 3. разред Београд-Ковачица-Бела Црква – Вршац-

Делиблатска пешчара- Београд. На екскурзију је ишло  56 (54 платива и 2 гратис)  

ученика трећег разреда у пратњи три одељенске старешине. И то: 3/1-  14,  3/2-  18(три 

уч.нису пошла) и 3/3-  24(2 уч.нису пошла). 

      Дана20.6.2022.год. за ученике јр организована  једнодневна  екскурзија, предвиђена 

Школсим планом и програмом. Планирана дестинација је Београд-Ковачица-Бела 
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Црква – Вршац-Делиблатска пешчара- Београд, у организацији туристичке агенције 

"Луи травел" из Београда,са временским трајањем од  8-19 сати.  

Уместо планираног поласка у 8:00, аутобус је кренуо са закашњењем у 8:20, јер је 

саобраћајна полиција каснила и није у предвиђено време прегледала папире, а аутобус  

није уопште прегледан. Тако да је кренуо на пут са неисправним клима уређајем, 

проблем за који смо касније сазнали. 

     Испред  хотела  у Вршцу се чекало 45 мин.да се организује паркирање аутобуса. Већ 

тада је клима у бусу тотално отказала (није радила) на горњем спрату, па се чекало да 

возач покуша да је поправи да би се кренуло даље. Доста се времена тада изгубило. 

Пристали смо на наговор водича да се оде до манастира и да ако возач не успе да 

поправи климу да се организује долазак другог аутобуса по нас. 

     Следећа  дестинација је манастир Месић. Ученици су посетили манастир и боравили 

у његовом дворишту, док се чекао одговор агенције и поправка климе. О томе је 

обавештена директорка, која је звала агенцију,а из агенције су налазили изговоре да не 

знају да клима не ради и да возач покуша да поправи климу. Доста се чекало и даље 

каснило на следећу дестинацију. Некако је клима поправљена, са смањемим 

капацитетом рада на горњем спрату је по мало хладила, а зато у доњем делу аутобуса 

није радила. 

     Промењена је дестинација и отишли смо у Белу цркву на језеро. За Београд смо 

пошли у 19:45, а стигли на договорено место повратка у 21:40, уместо у 19 сати.  

Возач је возио споро од 40-60 км на сат. 

Није реализована посета граду Бела Црква, Вршачком брегу и Делиблатској пешчари.  

Екскурзија је протекла без икаквих проблема, с обзиром на непријатне околности које 

смо имали. Ученици су похваљени због поштовања правила понашања.                  

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

1.Посета Ботаничкој башти Јевремовац 11. 5. 2022. - 11. 5. 2022. Београд  

2.Стручна посета Посета Народном музеју 8. 6. 2022. - 8. 6. 2022. Београд 

3.Једнодневни излет, планиран Годишњим планом и програмом, програм је реализован 

14.6.2022. године  у складу са Правилником.  

     На излет је ишло 53 ученика из сва три одељења 4. разреда и 3 одељењске 

старешине. На групу је додељено 3 гратиса ( свако одељење 1 гратис). Дестинације: 

Опленац – Аранђеловац – Орашац. Туристичка агенција је " Луи травел".  

Ученици су веома мотивисано и посвећено слушали излагање локалних водича и 

активно учествовали у разговору и активностима.  

     Туристички водич, возач аутобуса, послуга у ресторану као и сви стручни водичи 

похвалили су културу понашања наших ученика, као и веома велику мотивисаност  

учествовања у  активностима  и жеље за стицањем знања. 

     Примедба агенцији је била што је ручак сервиран тек око 16 : 30 часова. 

     Ученици су били пуни позитивних утисака. 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 

     Екскурзија петог разреда реализована је 14.06.2022. године. Дестинација је била 

Зобнатица-Суботица-Палић. Реализовала ју је агенција Луи Травел.  

70 ученика петог разреда (5-1 26, 5-2 27 и 5-3 17 ученика) у пратњи три наставника 

посетило је планирала места.  
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     Дестинације имају добар и интересантан садржај, прилагођен узрасту, али утисак је 

да је екскурзија  преамбициозна за један дан, јер се свугде каснило и деца нису имала 

слободно време. 

 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

1.Дани словенске писмености 26. 5. 2022. - 26. 5. 2022. Београд 

2.Дана 17.6. у организацији туристичке агенције ,,Луи травел" организована 

једнодневна екскурзија Смедерево-Виминацијум- Пожаревац. На екскурзију је ишло 67 

(64 платива и 3 гратис) ученика овог шестог разреда у пратњи три разредне. Један 

ученик 6-1 није пошао јер се разболео.  

     Уместо планираног поласка у 8:00, аутобус је кренуо у 8.45 јер полиција није на 

време прегледала аутобус. Водич је био сарадљив, елоквентан и умео је са децом. 

     У Београд смо стигли у 19 часова што је било и очекивано време повратка. Сви 

учесници су били веома задовољни екскурзијом која је протекла без икаквих проблема, 

а ученици су похваљени због поштовања правила понашања. 

 

СЕДМИ РАЗРЕД 

     Једнодневна екскурзија за ученике седмог разреда реализована је 14.06.2022. године 

са агенцијом LUI TRAVEL. 

     На екскурзију је кренуло 43 ученика и 3 одељењске старешине . Полазак је био 

планиран за 8.00 а због дужег задржавања полиције која је проверавала техничку 

исправност возила, полазак је каснио 30 минута. У Београд се стигло у 21.30, родитељи 

су преузели своју децу. Понашање ученика на ексурзији је било примерено узрасту у 

коме се налазе и није било никаквих инцидената нити дисциплинских проблема.         

Похвале за целу генерацију. 

 

ОСМИ РАЗРЕД 

1.Посета музеју 18. 11. 2021. - 18. 11. 2021. Београд   

2.Пројекција филма у биоскопу 4. 3. 2022. - 4. 3. 2022.Београд  

3.Дани словенске писмености 26. 5. 2022. - 26. 5. 2022. Београд 

4. Екскурзија: Од 70 ученика осмог разреда на екскурзију је ишло. У сваком одељењу је 

био један гратис. На једнодневном излету дестинације Бранковина-Ваљево-манастир 

Лелић сви образовни и васпитни циљеви остварени. Ученици су упознати са физичко-

географским карактеристикама западне Србије .  

     Утисци деце су позитивни, а боравак у природи је употпунио доживљај. 

Дисциплинских проблема није било. Екскурзију је организовала агенција Луи Травел.  

 

12. ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ, ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ, СЕКЦИЈА И 

СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 

     По питању одржавања часова додатне, допунске наставе и слободних активности 

часови су одржавани према исказаној потреби ученика. Наставници су били у служби 

пружања подршке сваком ученику коме је била потребна. 
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13. ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ, ПОЛАГАЊЕ 

ПОПРАВНОГ ИСПИТА И РАЗРЕДНИ ИСПИТИ 

 

13.1. Припремна настава за завршни испит 

     За полагање Завршног испита који је реализован три дана, ученици су решавали три 

теста: српски језик, математику и комбиновани тест (историја, географија, биологија, 

физика и хемија). Школа је, почевши од новембра па до јуна, организовала одржавање 

припремне наставе за завршни испит. Сви одржани часови евидентирани су у 

електронском Дневнику, као и код предметних наставника са евиденцијом присуства. 

 

13.2. Припремна настава за полагање поправног испита 

     У овој школској години није било ученика упућених на поправни испит. 

 

13.3. Припремна настава за разредни испит 

     Једна ученица из четвртог разреда била је упућена на полагање разредног испита 

због нередовног похађања наставе. Пошто се на истом није појавила, у школској 

2022/2023. поново ће похађати 4. разред. 

 

 

14. ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И 

САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА И ТИМОВА ШКОЛЕ 

 

14.1.  Извештај о раду Наставничког већа  

     У току године одржано је 9 седница Наставничког већа. Записници Наставничког 

већа налазе се код секретара школе у електронском и папирном облику. Наставничким 

већем председавао је директор школе Бранка Бечановић у првом полугодишту и 

директор школе  Радица Каровић, у другом полугодишту. 

 

14.2. Извештај о раду Одељењског већа разредне наставе 

     У току године одржано је 6 седница Одељењског већа. Записници Одељењског већа 

налазе се  у електронском облику. Одељењским већем председавала је Марина Пољак. 

 

14.3. Извештај о раду Одељењског већа предметне наставе 
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     У току године одржано је 6 седница Одељењског већа. Записници Одељењског већа 

налазе се у електронском облику.  

 

14.4. Извештај Стручног већа разредне наставе 

 Састанци Стручног већа у школској 2021/22. години одржани су следећом 

динамиком и утврђеним дневним редом: 

     Прва седница одржана је 25.8.2021. са следећим дневним редом: 

1. Годишњи и оперативни планови за шк. 2021/2022. годину 

2. Усвајање плана рада стручних већа млађих разреда 

3. Стручно усавршавање; угледни часови 

4. Подела задужења 

5. Распоред часова, смена и учионица 

6. Пројекат „Беотаблет“, бесплатни уџбеници за ђаке 

7. Разно 

     Друга седница одржана је 3.11.2021. са следећим дневним редом: 

1. Реализација годишњег фонда часова непосредног рада са ученицима 

2. Успех ученика на крају првог класификационог периода 

3. Разно 

     Трећа седница одржана је 27.12.2021. са следећим дневним редом: 

1. Реализација годишњег фонда часова непосредног рада са ученицима 

2. Успех и владање на полугодишту 

3. Разно. Напомена: Током одржавања ових трију седница, руководилац Стручног већа 

за разредну наставу била је Снежана Степановић. Њена функција у марту 2022. године 

додељена је Марини Пољак. 

     Четврта седница одржана је 5.4.2022. са следећим дневним редом: 

1. Успех ученика на крају трећег класификационог периода; 

2. Реализација наставног плана и програма; 

3. Планирани излети и екскурзије; 

4. Избор уџбеника 

5. Разно 

     Пета седница одржана је 12.4.2022. са следећим дневним редом: 

1. Избор уџбеника за 4. разред школске 2022/2023. године 

2. Предлог слободних активности за школску 2022/2023. годину 

3. Разно 

     Шеста седница одржана је 20.5.2022. са следећим дневним редом: 

1. План сажимања градива због кризне ситуације – дојаве постављања бомбе у школи 

Седма седница одржана је 24.6.2022. са следећим дневним редом: 

1. Реализација годишњег фонда часова непосредног рада са ученицима 

2. Успех и владање на полугодишту 

3. Разно 

     Коришћени уџбеници; Одлуком Наставничког већа, која је обавезујућа за све 

учеснике васпитно-образовног процеса, у школској 2021/2022. години користили су се 

следећи уџбеници: 

     У првом разреду користили су се уџбеници издавачке куће НОВИ ЛОГОС за све 

обавезне предмете, осим за Ликовну културу (Герундијум), Eнглески језик (The English 
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Book) и изборни програм Верска настава (Завод за уџбенике). За обавезне предмете 

Физичко и здравствено васпитање, као и за обавезан изборни предмет Грађанско 

васпитање нису одабрани уџбеници за коришћење. 

     У другом разреду користили су се уџбеници издавачке куће НОВИ ЛОГОС за све 

обавезне предмете, осим за Eнглески језик (The English Book) и изборни програм   

Верска настава (Завод за уџбенике). За обавезне предмете Физичко и здравствено 

васпитање, као и за обавезан изборни предмет Грађанско васпитање нису одабрани 

уџбеници за коришћење. 

     У трећем разреду користили су се уџбеници издавачке куће НОВИ ЛОГОС за све 

обавезне 

предмете, осим за Eнглески језик (The English Book Oxford University) и изборни 

програм. Верска настава (Завод за уџбенике). За обавезне предмете Ликовна култура, 

Физичко и здравствено васпитање, као и за обавезан изборни предмет Грађанско 

васпитање нису одабрани уџбеници за коришћење. 

     У четвртом разреду користили су се уџбеници издавачке куће НОВИ ЛОГОС за све 

обавезне предмете, осим за Eнглески језик (Workbook, OUP, Student&#39;s book) и 

изборни програм Верска настава (Завод за уџбенике). За обавезне предмете Ликовна 

култура, Физичко и здравствено васпитање, као и за обавезан изборни предмет 

Грађанско васпитање нису одабрани уџбеници за коришћење. 

 

 

14.5. Извештај Стручног већа српског језика и страних језика 

     Чланови Већа су: Снежана Милин, Сања Грковић, Јадранка Митић, Алма Оташевић, 

Ивана Видосављевић, Катарина Китановић, Маја Кићић, Драгана Мишковић (замена за 

Дејану Парежанин), Слађана Лазић Ковачевић и Бојана Вујовић. За руководиоца Већа 

изабрана је Бојана Вујовић. 

     Усвојен је годишњи план рада Већа. 

     Кризни штаб за сузбијање заразне болести Ковид 19 донео је одлуку да се настава 

одвија редовно. У складу са упутством организована је настава у шк. 2021/22. години, 

те се настава одвија у школи, часови трају 45 минута, у складу са препорукама, а према 

важећем распореду који школа прописује. 

     Израђени су иницијални тестови према нивоима постигнућа. Усаглашени су и 

усвојени 

критеријуми оцењивања за све разреде по нивоима постигнућа. 

     Одржани су састанци са стручним већем за разредну наставу, где се разговарало о 

структури одељења петих разреда и ученицима којима је потребна подршка. 

     Крајем месеца октобра, услед пораста броја заражених инфекцијом вируса Ковид-19, 

одређена одељења су прешла на комбиновани модел наставе. Успешно је усклађен 

план рада у свим одељењима са редовном наставом, а све је пропраћено и радом у 

Гугл учионицама. 

     Дана 21.10.2021. наставница Маја Кићић присуствовала је семинару “Формативно 

оцењивање – примери из праксе за основне и средње школе“. 

Наставница Слађана Лазић Ковачевић присуствовала је семинару под називом 

„ Реализација наставе орјентисане ка исходима учења“ , у периоду од 2.11.-23.11.2021. 

Наставница Снежана Милин оджала је угледни час. Часу је присуствовала Јадранка 

Митић. 
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     Наставница Снежана Милин, 18.11.2021. са одељењем 8/1, посетила је Музеј науке и 

технике, као и Вуков и Доситејев музеј. Поред тога, обишли су и цркву Св. Александра 

Невског. 

     У првом полугодишту је С.Милин са ученицима 8.разреда одржала 2 радионице у 

оквиру пројекта Читам, дакле постојим. Ученици су презентовали књиге које читају по 

слободном избору или које су допунски део лектире. Правили су паное, презентације 

и усмено излагали. 

     Дана 13.12.2021. Обележено је 60 година од добијања Андрићеве Нобелове награде. 

Обележено је презентацијама, пуштањем видео снимка, рефератима, као и уређењем 

паноа у холу школе. 

     Наставнице Сања Грковић и Маја Кићић присуствовале су онлајн презентацији 

уџбеника за осми разред, која је одржана од стране Klett групе 10.12.2021. и 

17.12.2021. 

     Дана 21.12.2021. наставница Јадранка Митић оджала је радионицу у оквиру пројекта 

Читам, дакле постојим. Учествовали су ученици 5/1 и 5/2. који су презентовали књиге 

које су прочитали у току полугодишта својим другарима. Поред тога што су се ученице 

потрудиле да направе занимљиве презентације, успеле су и да заинтересују одабрану 

публику за поједине књиге. Договор је да се оваквим покретом настави и даље јер 

тако негујемо своју читалачку културу и подстичемо што више ученика да се укључе. 

Сви писмени задаци су успешно реализовани, као и остале врсте провера које су биле 

предвиђене. 

     Анализирана су постигнућа на крају првог полугодишта у свим одељењима 

(Табеларни приказ оцене налази се у полугодишњем извештају). 

     Школска слава је ове године обележена у складу са актуелном епидемиолошком 

ситуацијом и препорукама Кризног штаба. Велика свечана прослава је замењена 

пригодним обележавањем славе и број присутних је био ограничен. На настави је 

направљен осврт на живот и дело Светог Саве и деца су писала саставе на тему 

светосавља и о томе разговарала са предметним наставницима. 

     Наставнице Јадранка Митић и Сања Грковић похађале су онлајн обуку „Заштита 

деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и дискриминације, 

злостављања и насиља“ , одржана 06.02.2022. и 17.02.2022. Дана 06.02.2022. наставница 

Јадранка Митић похађала је онлајн обуку „Улога установа 

образовања и васпитања у борби против трговине људима“ (16 бодова). Дана 

28.02.2022. в.д директрор школе, Радица Каровић, присуствовала је часу српског 

језика код наставнице Јадранке Митић.  Наставница Сања Грковић је 15.02.2022. 

савладала „Обука за запослене – Стратегије у раду са ученицима који показују 

проблеме у понашању“ и 16.02.202. „Обука за запослене – породично насиље“ 

Наставнице Алма Оташевић и Ивана Видосављевић, похађале су семинар у трајању од 

16 сати „Унапређивање професионалних компетенција и организација наставе“ , 14. и 

15. јануара 2022. године. 

     Наставнице Јадранка Митић, Сања Грковић и Снежана Милин припремале су 

ученике 

за све нивое такмичење из српског језика. На Општинском такмичењу учествовало је 3 

ученика 5. разреда, 1 ученик 6. разереда, један ученик 7. и три ученика 8. разреда. 

Дана 26.02.2022. одржано је Општинско такмичење из српског језика и језичке 

културе. Резултати су следећи: Наталија Тадић 5/2- 1. место, Теодор Секулић 5/1- 2. 

место, Светлана Кршљанин 7/3- 2. место, Вања Поповчак 5/1– 3. место, Мила 
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Станковић 6/1 – 3. место. На Градско такмичење пласирало се 5 ученика. 

     Наставница Јадарнка Митић била је дежурни наставник на Општинском такмичењу 

из српског језика и језичке културе, док је наставница Сања Грковић учествовала у 

организацији такмичења. 

     У суботу, 09.04.2022. године је одржано Градско такмичење из српског језика и 

језичке 

културе на коме су постигнути следећи резултати: Теодор Секулић 5-1 прва награда; 

Наталија Тадић 5-2 друга награда; Мила Станковић 6-1 друга награда; Светлана 

Кршљанин 7-3 друга награда; Вања Поповчак 5-1 трећа награда. Ученица Светлана К. 

учествовала је на Републичком такмичењу у Тршићу. 

Наставница Бојана Вујовић припремала је ученике 8. разреда за Градско такмичење из 

енглеског језика, које је одржано 05.03.2022. Резултати су следећи: Анђела 

Стоисављевић (35) 2. место, Тара Оцтењак (35) 2. место, Вук Стојиљковић (35) 2. место 

и Андреј Радуновић (34) 3. место. 

Дана 21.03.2022. одржано је школско такмичење рецитатора и обележен је Светски 

дан поезије. Ученици су рецитовали стихове како на српском, тако и на руском и 

енглеском језику. Учешће су узели ученици свих разреда, док је победник такмичења 

ученица Петра Марковић из одељења 8/1, која је рецитовала песму „Сати“, од Саре 

Радојковић. Ученица је освојила прво место на Општинском такмичењу рецитатора. 

Дана 29.03.2022.наставница Сања Грковић, похађала је вебинар – презентација 

уџбеника: Српски језик и књижевност за осми разред основне школе, издавачке куће 

„Едука“ . 

     Наставнице Алма Оташевић, Слаћана Лазић Ковачевић и Бојана Вујовић похађале 

су обуку „Етика и интегритет”. 

     Наставница Јадранка Митић, одржала је 04.03.2022. угледни час – Глаголски вид, у 

одељењима 5/1 и 5/2. Угледном часу присуствовале су в.д директор Радица Каровић, 

као и наставнице: Радица Којић, Елвира Мишљеновић и Алма Оташевић. 

У априлу, Стручно веће за језик и комуникацију дало је образложење у вези са 

избором предложених уџбеника за четврти и осми разред. 

     Током месеца априла обележен је Доситејев школски дан у виду презентације и 

организације паноа посвећеног његовом значају и делатности. 

     Дана 09.04.2022. у оквиру манифестације „Пролеће у Ослободиоцима“ ученици и 

млађих и старијих разреда учествовали су у радионицама, како на српском, тако и на 

енглеском, руском и француском језику. 

     Поред тога, ученици старијих разреда су презентовали рад драмске и рецитаторске 

секције будућим првацима и њиховим родитељима. Том приликом су извели један 

краћи драмски приказ и представили су се изабраним рецитацијама на српском, 

енглеском и руском језику. У рецитацијама на енглеском језику су учествовали и 

ученици четвртог разреда. Затим су будући прваци имали прилике да оживљавају 

слова тј. да већ припремљена слова боје и украшавају, а затим са наставницама каче 

на пано. Ова радионица је реализована и за енглески алфабет. Током радионица за 

руски и француски језик, учесници су имали прилике да се упознају са елементима 

културе датог језика и појединим занимљивостима. Осим тога, бојили су и украшавали 

познате грађевине и знаменитости. Велики број будућих првака узео је учешће у 

радионичарском раду, а родитељи су наставницама постављали додатна питања у 

вези са секцијама, показујући на тај начин заинтересованост. 
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Дана 19.04.2022. године одржана је 4. радионица – Читам, дакле постојим. Ученици 

петог и шестог разреда су представљали своје омиљене књиге и покушавали да 

заинтересују многобројну публику. На крају радионице ученица 7-2 географски је 

представила реку Мисисипи и књижевна дела чија се радња одвија на овој реци чиме 

је остварена међупредметна корелација између географије и српског језика и 

књижевности. 

     За ученике осмог разреда организована је припремна настава коју је држала 

наставница Снежана Милин. 

     У мају месецу, у гимназији „Јован Јовановић Змај“ у Новом Саду, одржано је финале 

девете НИС олимпијаде знања из руског језика, на којем је ученица 7/3 Светлана 

Кршљанин освојила 2. место. 

     Наставница Јадранка Митић је учествовала у пројекту „Музичке заврзламе“, у мају 

2022. 

     Наставница Катарина Китановић одржала је часове француског језика у 4. разреду, у 

циљу упознавања ученика са новим предметом. 

     Наставница Алма Оташевић одржала је часове руског језика у 4. разреду, у циљу 

упознавања ученика са новим предметом. 

     Поводом дана руског језика, 22.06.2022. године, ученици 5. и 6. разреда 

присуствовали 

су радионици, која је била организована на Филолошком факултету, одсек за 

славистику. 

     У периоду од 16.06. – 17.06.2022. године Снежана Милин, Сања Грковић и Јадранка 

Митић прошле су обуку за прегледаче на Завршном испиту и реазлизовале дужности 

прегледача. 

     У периоду од 21.06. – 24.06.2022. године наставнице Слађана Лазић Ковачевић, 

Катарина Китановић, Ивана Видосављевић, Алма Оташевић, Драгана Мишковић, Маја 

Кићић и Бојана Вујовић прошле су обуку за дежурство на Завршном испиту и 

реализовале су дежурство у додељеним школама. 

     Утврђен је успех у свим одељењима и реализован је Наставни план и програм. 

Успешно су реализовани сви писмени задаци. Одржани су предвиђени часови, уз 

минимална одступања. 

     Утврђен је успех у свим одељењима и реализован је Наставни план и програм.      

Успешно су реализовани сви писмени задаци. Одржани су предвиђени часови, уз 

минимална одступања. 

     Сви чланови већа су учествовали у израду Школског програма за период од 2022. до 

2026. године. 

 

 

14.6. Извештај Стручног већа математике и природне групе предмета 

     Пре почетка наставе чланови стручног већа усвојили су Годишњи план рада и 

прилагодили га условима актуелне епидемиолошке ситуације. У другој недељи 

спроведено је иницијално тестирање ученика ради провере 

усвојености садржаја претходног разреда. На основу резултата одређено je којим 

ученицима је потребна допунска настава и на које области обратити посебну пажњу 

приликом обраде садржаја за наступајући разред. 
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     Одређен је распоред писмених и контролних задатака који је реализован у складу са 

школским календаром и изменама истог у јануару и другом полугодишту услед 

пандемије. 

     Планирани часови редовне, допунске, додатне наставе, као и припремне наставе за 

осмаке у току школске године реализовани су уз минимална одступања. Часови 

додатне и припремне настава реализовани су у школи уз додатну помоћ у виду 

постављања материјала у Гугл учионице. 

     Успостављена је сарадња наставника математике са учитељима четвртог разреда у 

оквиру размене материјала за припрему за такмичење („Математички лист“). 

     Школско такмичење из математике одржано је 3.12.2021. Учествовао је 31 ученик 

старијих разреда а на општинско такмичење пласирало се 13 ученика. 

Општинско такмичење: 

     Наставница Ивана Кнежевић, семинари: „Настава оријентисана ка исходима учења“ 

од 2. до 23.11.2021., „Настава математике са употребом информационо- 

комуникационих технологија“, кат.бр. 355, компетенција К-1 (за уже стручну област), 

приоритетна област П-1, 30 бодова од 18.04. до 15.05. 2022. 

     Ученици осмог разреда у току новембра радили су из математике истраживачки 

задатак „Правилни полиедри-Платонова тела“. Израђене презентације и моделе од 

картона ученици су приказивали на часовима математике, а у холу школе радови 

ученика приказани су у виду изложбе „Новогодишњи кутак“ (корелација са предметом 

Техника и технологија). 

     22.03. почетак амбијенталне наставе на простору предвиђеном за математички врт, 

одељење 6-2 и геометрија помоћу штапа и канапа- конструкција правоугаоника. 

6.05. након припреме земљишта ученици 6-1 урадили су конструкцију квадрата, круга 

и једнакостраничног троугла. Часу су присуствовали ученици 4. разреда и, поред 

конструкције, учили о изради плана применом пропорције. 

10.06. лековито и зачинско биље, донацију института „Јосиф Панчић“, посадили су 

ученици и наставнице Снежана Романдић Петровић и Кристина Дувњак. 

Током априла, у оквиру „Пролећа у Ослободиоцима“, наставница Андријана Томов 

одржала је радионицу „Орнаментика правилног многоугла“ са ученицима одељења 7-2 

и 7-3, а током маја ученици 6.разреда су проучавали особине четвороугла делтоида кроз 

израду змајева од папира. 

     Семинари на којима је наставница Гордана Ракић присуствовала: Вебинар издавачке 

куће Клетт: Онлајн презентација уџбеника хемије за 8. разред основне школе; 

23.11.2021. год./ 1 сат, сертификат. Вебинар издавчке куће Нови Логос: Онлајн 

презентација уџбеника хемије за 8. разред основне школе; 25.11.2021. год./ 1 сат, 

сертификат. Стручни скуп – вебинар: Образовне неуронауке у школи - пут од науке до 

праксе; 2.12.2021. год./ 1 сат и 15 минута, сертификат у изради, слушан 02.12.2021. 

године, број ОА22-2/363, сертификат издат 30.03.2022. год трајање 1 сат. 

Стручни скуп – вебинар: Формативно оцењивање – од законске регулативе до праксе; 

1.12.2021. год./ 4 сата, сертификат. Вебинар издавачке куће Герундијум: Онлајн 

презентација уџбеника хемије за 8. разред основне школе; 01.02.2022. год./ 1 сат, 

сертификат. Вебинар издавачке куће Герундијум: Онлајн презентација уџбеника 

биологије за 8. разред основне школе; 02.02.2022. год./ 1 сат, сертификат. 

Вебинар издавачке куће Клетт: Онлајн презентација уџбеника хемије за 8. разред 

основне школе; 02.03.2022. год./ 1 сат, сертификат. „Рад у програму за симулације 

Tinkercad Circuits“, K1, П1; 24.03.2022. год./1 бод, сертификат. 



Извештај о раду школе за школску 2021/2022. 

годину 

 

36  

Вебинар издавачке куће Вулкан Знање: Онлајн презентација уџбеника хемије за 8. 

разред основне школе; 10.04.2022. год./ 1 сат, сертификат. 

„Стем кроз различите приступе подучавања“, К1, П1; 18-19.05.2022. год./ 4 бода, 

сертификат. Примена апликације за прегледање отворених задатака на завршном 

испиту-малој матури; 17-18.06.2022. год./ 2 бода, сертификат. 

„СТЕМ експерименти који су одушевили моје ученике“, К1, П1; 23.06.2022. год./ 2 

бода, сертификат. 

     Наставница Гордана Ракић је одржала угледни час у 8 разреду (у одељењу 82 

одржан 

14.12. 2022. год. часу присуствовала психолог школе Наташа Арсовић и у 81 одржан 

16.12.2021. год.) наставна јединица: Добијање соли, обрада. 

     На пробном комбинованом тесту за ученике 8. разреда из хемије било је треће 

питање 

из области Биолошки важна органска једињења која се обрађује тек крајем године, у 

мају, тако да су ученици изузетно добро урадили питања из хемије изузимајући ово које 

нису по плану још обрадили у време одржавања пробног (око 30% ученика је и ово 

питање некако урадило). Пробном тесту из хемије за ученике 7. разреда приступило 12 

ученика. Тест је садржао 18 питања вишеструког избора и 2 која представљају 

рачунски задатак за које је било потребан рачунски поступак. Свако питање је 

максимално бодовано са 1 поеном, уколико 

је дато 50% и више тачних одговора са 0,5 а уколико је број нетачних одговора био 

већи од броја тачних задаци су оцењени са 0 поена. Најмањи број поена на тесту био је 

6,5 поена, а највећи број поена износио је 14, што указује да је 6 ученика урадили тачно 

50% и више одговора на тесту, док је осталих 6 ученика тест урадило са мање од 50% 

тачних одговора. 

     Пробном тесту из биологије за ученике 7. разреда приступило је 26 ученика. Тест је 

садржао 20 питања вишеструког избора. Најмањи број поена на тесту био је 3 поена, а 

највећи број поена износио је 14, што указује да је 13 ученика урадило тачно 50% и 

више одговора на тесту, док је осталих 13 ученика тест урадило са мање од 50% тачних 

одговора. 

     Закључак анализе је да и даље на часовима треба посвећивати што већу пажњу 

чешћем понављању градива, вежбању задатака сва три нивоа, повезивању и 

разумевању садржаја кроз заједничке дискусије, решавање проблемских ситуација.      

Након пробног пријемног испита за ученике 7. разреда ученици су упознати са 

оствареним резултатима по областима, указане су им грешке и планирано да у 

наредном периоду и следеће школске године више пажње посветити наставним 

областима где су ученици показали слабије резултате. Општи утисак је да су ученици 

задовољавајуће урадили пробни тест из хемије и биологије за 7. разред. Резултати би 

сигурно били знатно бољи да су се ученици припремали за исти као и да су знали да их 

овакав тест очекује ускоро. 

     Реализован „Дан науке“ 08.06. 2022. год. где су учествовали ученици 7. и 8. разреда 

у координацији са настваницом хемије и приказали моделе молекула и грађе атома, као 

и изводили занимљиве експерименте. Овај пројекат је реализован у сарадњи са 

наставницом техничког Наташом Циврић Веселинов и наставницом физике Даницом 

Петровић. 
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     У одељењу 7-2, у децембру, реализован је час биологије у корелацији са 

наставницом физичког и здравственог васпитања, Елвиром Мишљеновић, на тему: 

„Ткива, мишићи и кости“. 

     2.12.2021. наставница Снежана Романдић-Петровић одржала је угледни час „Здрава 

исхрана“. 9.06.2022. наставница Снежана Романдић-Петровић одржала је час биологије 

у 4. разреду „Делови биљке, садња украсног и лековитог биља&quot; и тако 

представила свој предмет. 

     Наставница Јелена Јеленковић је током новембра 2021. год похађала семинар 

„Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу“ (12 бодова). 

У току оба полугодишта на месечном нивоу одржавани су састанци Стручног већа. 

Поред тога, чланови већа свакодневно су сарађивали и пратили ефекте редовне, 

допунске, додатне и припремне наставе. 

     Веће природних наука остваривало је сарадњу са другим већима, заједничким 

активностима, сталном комуникацијом, скоро свакодневном сарадњом са одељењским 

старешинама свих одељења у преношењу информација ученицима и родитељима, 

мотивацији, подстицању да се мање активни ученици укључе у рад, као и да ученици 

који су одсуствовали успешно надокнаде пропуштено. 

Чланови већа сарађивали су са СТИО тимом школе у циљу организовања прилагођене 

наставе за ученике којима је то потребно. 

     Припремна настава за полагање завршног испита реализована током другог 

полугодишта. Ученици су у складу са својим могућностима задовољавајуће урадили 

тестове. 

 

 

14.7. Извештај Стручног већа историје, географије, верске наставе и 

грађанског васпитања 

 
     Извештај за стручно веће – географија – наставник Радица Којић 

     Уџбеници који су коришћени у настави: 

1. Пети разред, Јелена Ћалић, Милутин Тадић, Милован Миливојевић 

Географија 5, уџбеник за пети разред основне школе, Завод за уџбенике, 2018 

2. Шести разред, Географија за шести разред основне школе 

Славољуб Јовановић, Невена Влајић, Герундијум 2020. 

3. Седми разред, Географија за седми разред основне школе 

Славољуб Јовановић, Невена Влајић, Герундијум 2020. 

4. Осми разред, Географија, уџбеник за осми разред основне школе 

Милка Бубало Живковић, Драгица Гатарић, Завод за уџбенике 2021. 

     Стручно усавршавање – ван установе 

1. Е твининг за почетнике – први кораци, К2, П1, 8 бодова, 28.02.2022. 

2. Обука за запослене - Безбедно коришћење дигиталне технологије - превенција 

дигиталног насиља, платформа за онлајн учење Чувам те, 16 бодова, 29.06.2022. 

Стручно усавршавање – у установи 

1. СТЕМ кроз различите приступе подучавања, међународна конференција, 

19.05.2022. 

2. СТЕМ експерименти који су одушевили моје ученике, вебинар, 23.06.2022. 

3. mozzaBook дигитални час Вулкан е-знања, вебинар, 01.10.2021. 
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4. Са наставником на ти, вебинар, Клет, 22.02.2022. 

     Просечне оцене по одељењима 

V1 4.00 VII1 3.41, V2 3.59 VII2 3.83, V3 3.16 VII3 3.16, VI1 4.19 VIII1 3.74, VI2 3.48, 

VIII2 3.75, VI3 3.70 VIII3 3.16. 

     Програм и план наставе географије су реализовани са малим одступањем због 

промена школског календара. 

     Укупно одржано часова припремне наставе 19 – 7 часова у 8/1, 8 часова у 8/2 и 4 

часа у 8/3. 

     Извештај за стручно веће – историја – наставник Димитрије Млађеновић 

     Уџбеници који су коришћени у настави: 

1. Пети разред- Историја за 5. разред основне школе 

Б.Бечановић, А.Крстић, О.Шимшић, Герундијум 

2. Шести разред- Историја, Уџбеник са одабраним историјским изворима за 6. разред 

основне школе А.Крстић, Б.Бечановић, Герундијум 

3. Седми разред- Историја, Уџбеник са одабраним историјским изворима за 7. разред 

основне школе А. Растовић, П.М.Вајагић, Б.Бечановић, Б.Лазаревић, Герундијум 

4. Осми разред- Историја, Уџбеник са одабраним историјским изворима за 8. разред 

основне школе А.Растовић, П.М.Вајагић, Б.Лазаревић 

     Просечне оцене по одељењима: V1 4.62 VII1 4.29, V2 4.67 VII2 4.46, V3 3.42 VII3 

3.88, VI1 4.46 VIII1 4.63, VI2 3.67 VIII2 4.58, VI3 3.78 VIII3 3.84 

     Програм и план редовне, допунске и додатне наставе историје су реализовани са 

малим одступањем због промена школског календара и одсуства наставника. 

     Укупно одржано часова припремне наставе 15 – 5 часова у 8/1, 5 часова у 8/2 и 5 

часа у 8/3. 

     Извештај о раду Православног Катихизиса. 

     Настава се одвијала по предвиђеном плану и програму Православног 

Катихизиса.  

     Од 1- 4. разреда кроз рад деца су се упознавала са појмовима везаним за 

предмет,наставник је кроз корелацију повезивао дато градиво са другим 

предметима да би деци што јасније приближио дату тему. Часови су били 

отворени за разне проблеме са којима су се ученици сусретали , 

недоумицама, пружане су подршке уколико је то било потребно. Месец март 

и април су били предвиђени за сусрет са најрадоснијим празником , 

Васкрсом. Деци је кроз анимацију , разне приче и теме ,приближаван сам 

смисао празника. 

     Од 5-8. разреда , ђаци су обрађивали дате теме и кроз корелацију повезивали 

исте са компетентним предметима. Часови су били отворени за разна 

питања,недоумице и проблеме. Пружана је подршка ђацима уколико се за то 

јављала потреба , обухватала су се питања као што су вршњачко насиље , 

моје место у друштву , како да реагујем кад ме неко вређа и друга слична. И 

овом узрасту је био посвећен период Васкрса , где су ђаци ,прилагођено 

њиховом узрасту , преиспитивали своја уверења и недоумице. 

     У мају су ђаци били позвани од стране Његовог Преосвештенства , 

Патријарха Порфирија , да присуствују свечаној литији поводом празника и 

славе града Београда , Спасовдана. 

     Извештај за предмет Грађанско васпитање 

     Грађанско васпитање у школској 2021/22. години похађа 103 ученикa петог, шестог, 



Извештај о раду школе за школску 2021/2022. 

годину 

 

39  

седмог и осмог разреда. Оформљено је 7 група. Једну групу чине ученици петог 

разреда: 5-1 и 5-3 (16 ученика)и 5-2 (12 ученика). Једна ученица 5-3 је похађала часове 

Грађанског повремено (иако се определила за муслиманску верску наставу), јер није 

било наставника. Ученици шестог разреда чине једну групу и укпно их је 16. Ученици 

седмог разреда су такође подељени у две групе. У једној групи је 7-1 ( 13 ученика), а у 

другој 7-2 (5ученика) и 7-3 (8 ученика). У одељење 7-2 уписан нови ученик. Осми 

разред подељен је у две 

групе, прву чине ученици 8-1 (6 ученика) и 8-2 (13 ученика), а другу ученици 8-3 (13 

ученика). 

     Грађанско васпитање у школској 2021/22. предају наставнице Јадранка Митић и 

Љупка Тановић. 

У току ове школске године радили смо на остваривању основног циља овог предмета, а 

то је оспособљавање ученика за активно учешће у животу школе, локалне заједнице и 

друштву са циљем демократизације и подизања квалитета живљења и рада. У току 

реализације наставе практиковали смо принцип активизма у раду и деца су искуствено 

стицала и проширивала сазнања о:себи и другима (својим и туђим осећањима, 

мишљењима, ставовима, делима), демократији и демократском начину одлучивања, 

правима, обавезама, одговорностима и мерама награђивања и кажњавања. Развијали су 

критичко мишљење и самопоуздање у изражавању својих потреба, осећања и 

мишљења. 

     Неговали су ненасилну комуникацију, толеранцију и асертивно понашање и 

изграђивали сарадничко понашање. Неговали су другарство и пријатељство, 

освешћавали могуће субјективне и објективне препреке успешном раду, упознавали 

предности групног рада над индивидуалним и тимског над групним. Оспособљавали су 

се за активно учешће у задовољавању личних потреба и решавања проблема као и за 

унапређење живота у одељењу и у школи. 

     Најчешћи облик рада биле су радионице, које је било веома тешко изводити са 

малим 

бројем ученика сходно новонасталој ситуацији у вези са поделама на групе, а основни 

принцип учења је принцип активизма који сликовито и пословично гласи: ,,Чујем - 

заборавим, видим - запамтим, урадим - схватам&quot;. Нагласак је, на активном и 

искуственом учењу кроз социјалну размену примерено узрасту деце, њиховом 

предзнању и искуству. Свако учествује сходно својим могућностима и напредује својим 

личним темпом развоја. 

Садржаји рада се колико је год то могуће стављају у игровни контекст јер је деци игра 

и симулација најблискији облик комуникације. 

У току образовно васпитног рада примењују се: 

• игровне методе (драматизација, игре опуштања) 

• симулацијске методе (игра улога, симулирање међуљудских односа, симулирање 

доношења одлука) 

 

• интерактивне методе (дискусија, расправа, преговарање, дијалог, интервју, 

дописивање, тражење помоћи и подршке) 

• стваралачке методе (олуја идеја, писање писама или прилога за новине, израда 

новина, израда плаката) 

• истраживачке методе (испитивање неких појава, анализе случаја, израда пројеката) 

У току рада комбинује се: индивидуални рад ученика; рад у пару; рад у малим групама; 
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размена на нивоу одељења и рад целог разреда. 

     Септембар: Усвојени су критеријуми оцењивања. Да би имао следеће оцене ученик 

треба да: редовно долази на часове, слуша, одговара на питања... (задовољава) 

- посматра, записује, чита (добар),  договара се, сарађује са другима, дискутује, 

презентује, повезује, закључује,, учествује у акцијама... (истиче се) 

Оформљене су Гугл учионице и Вибер групе помоћу којих је комуницирано са 

ученицима када је за то било потребе. 

Свим ученицима пуштен је кратак филм о понашању у време епидемије изазване 

корона вирусом ученика ОШ „Павле Савић“ и са њима разговарано о начину понашања 

у школи. 

     Октобар: Сви ученици петог,шестог, седмог и осмог разреда упознати са 

Правилником о оцењивању.Ученици петог разреда за време Дечије недеље правили 

плакат на тему Имам права да.Ученици шестог разреда правили су пано на тему „Шта 

ће нам школа?“ и њихове поруке налазе се закачене на табли у ходнику школе у 

приземљу. 

     Новембар: Сви ученици петог, шестог, седмог и осмог разреда на крају првог 

класификационог периода оцењени су оценом истиче се. На часовима у петом, шетом, 

седмом и осмом разреду разговарано о толеранцији и предрасудама и тако обележен 

Дан толеранције. Ученици петог разреда су имали радионицу чији је саставни део била 

и пројекција кратког филма „Циркус лептира“ који говори о људима који су научили да 

своје недостатке претворе у предности које би била занимљива многим људима. 

     Децембар: Ученици петог разреда цртежима су представљали правила понашања у 

школи и учионици и ти цртежи су закачени у ходнику школе на првом спрату. 

Ученици седмог и осмог били носиоци „Новогодишње хуманитарне акције Деца деци“, 

док су сви остали правили новогодишње честитке. Ученици осмог разреда однели су 

пакетиће и деци из Свратишта. Ученици петог и седмог разреда гледали филм „Чудо“ о 

дечаку који има физичке недостатке и покушава да се уклопи у школску средину. 

Ученици осмог разреда разговарали су у више наврата са наставницом о лепом 

понашању како у школи тако и ван ње, ради поправљања истог, а на молбу разредних 

старешина. Давали су примере и сами увиђали где „шкрипи“. 

Са ученицима шестог и осмог разреда који су се разболели од Ковида или чији су 

чланови породице оболели редовно је одржаван контакт и пружана психо-социјална 

подршка. Сви ученици петог, шестог, седмог и осмог разреда на крају првог 

полугодишта оцењени су оценом истиче се. 

     Јануар и фебруар: Месец јануар је био месец зимског распуста. Наставнице Јадранка 

Митић и Љупка Тановић похађале су онлајн обуке „Заштита деце са сметњама у развоју 

у случајевима занемаривања и дискриминације, злостављања и насиља“ (16 бодова у 

установи) и „Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине 

људима“ (16 бодова у установи). Наставница Љ. Тановић завршила је и обуку (почетак 

новембар 2021.) „Програм обуке наставника ѕа реализацију наставе орјентисане ка 

исходима учења“ у трајању од 16 и 8 (онлине) сати, број бодова 24, Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја. Такође је завршила Обуку за запослене у 

предшколским установама – Стварање сигурне 

средине за развој и учење у вртићу и наставила са едукацијом за психотерапеута у 

оквиру Института за ментално здравље у Палмотићевој и одрадила 60 сати личног рада 

са породичним психотерапеутом. 
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     Март: Нови школски циклус почиње традиционалном наставом. Ученици петог 

разреда су у овом месецу одгледали презентацију о електронском насиљу,а ученици 

седмог кратак филм„Посматрачи“. Ученици шестог и осмог разреда на часовима 

разговарали су на тему - Шта могу да урадим када имам проблем са другом. 

     Април:  Дана 22.априла обележава се Међународни дан планете Земље па су 

ученици свих разреда пред пролећни распуст одгледали кратке филмиће о екологији и 

рециклажи. Ученици петог разреда гледали анимирани филм „Енканто“ који 

промовише посебности. Ученици шестог разреда посетили су четврту радионицу у 

оквиру пројекта „Читам дакле постојим“, на којој су ученици петог и шестог разреда 

представљали своје омиљене књиге,а коју у школи води наставница српског језика и 

књижевности Ј. Митић, док су ученици осмих разреда посетили изложбу у холу школе 

– Роботика на којој су слушали о вештачкој интелигенцији, упознали се са роботима 

Хелгом и ЛО и погледали радове својих другара који су направљени на часовима 

роботике. 

     Ма:ј Промоција предмета која је била предвиђена у априлу и мају код ученика 

нижих разреда извршена је у овом месецу због немогућности организације часова. 

Наставница Јадранка Митић посетила је 4-2, а наставница Љупка Тановић 4-1 и 4-3 

Дана 24.маја обележен је Дан словенске писмености код ученика седмог разреда. Са 

ученицима је разговарано о почецима словенске писмености и играли су се кратки 

квизови на ту тему. У оквиру Професионалне орјентације са ученицима осмих разреда 

организована је и трибина „Искрено из прве руке“ где су се поред родитеља који су 

представљали своја 

занимања представили и бивши ученици школе који су будућим средњошколцима 

представљали своје средње школе и одговарали на питања. 

     Јун:  Дана 8. 6. ученици 7-1, као и ученици осмих разреда посетили су Фестивал 

науке у холу школе. Осмим разредима пружена је подршка у припреми завршног 

испита Израђен је нови школски програм. 

Закључене су оцене. Једна ученица петог разреда има оцену задовољава, док сви остали 

имају оцену истиче се. Сви ученици шестог разреда на крају наставне године оцењени 

су оценом истиче се. У седмом разреду сви имају оцену истиче се осим једног ученика 

који има оцену добар. У осмим разредима сви ученици имају оцену истиче се. 

Извршена је анализа успеха ученика на крају другог полугодишта. У шестом разреду је 

реализовано 36 часова, а у осмом 34. У 5-1 и 5-3 реализовано је 37 часова, а у 5-2 36. 

У 7-1 је реализовано 35 часова, а у 7-2 и 7-3 34. Наставница Љ. Тановић прошла је 

онлине Обуку за дежурног наставника на Завршном испиту 

 

 

 

14.8. Извештај Стручног већа технике, физике и информатике 

 
     Актив се почетком школске године састајао да би се дефинисали циљеви и задаци за 

школску годину 21/22. Креиран је план рада актива, представљени похадјани семинари 

током летњег периода  и направвљен план даљег стручног усавршавања.Током 

састанака су идентификовани ученици којима је потребна додатна подршка , 

ускладјивани су задаци у оквиру тема које се преклапају у овим предметима.  Укупно је 

одржано (& )састанака током године    
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     На првом и на трећем  класификационом периоду  није било негативних оцена из 

предмета техника и технологија , физика нити информатика. 

     На полугодишту из предмета техника и технологија и информатика и рачунарство 

нема неоцењених ученика нити ученика који имају  недовољан успех. 

     Из предмета физика има 5 ученика са недовољним успехом . То су : Милена 

Салковић 8-2, Виктор Ђолевић (8-3),Михајло Ћурчић(6-2),Ања Пауовић(6-2) Петар 

Тодић( 6-1)    

     На крају школске године сви ученици имају позитиван успех.  

     Часови су су реализовани уз мања одступања насталих услед болести наставника 

или неускладјености календара који се током године због пандемијске ситуације 

померао. Реализовани су часови припремне наставе из физике. Од половине новембра 

је одржаван додатни  и допунски рад са ученицима којима је потребна додатна 

подршка.  

     Реализован је  заједнички угледни час у свим осмим разредима у току септембра. 

( У 8-1 и 8-2 реализација  дана 15.9  .2021- координатор Н.Ц.Веселинов, 

Ж.Миловановић - предавач  и Д.Петровић - предавач и 24 .09 у 8-3- координатор 

Н.Циврић- Д.Петровић -предавач. Наставна јединица: Опасности и заштита од струјног 

удара  , уз  реализацију  медјупредметне компетенције- Одговоран однос према 

здрављу / Одговоран однос према раду. Припрема за час је прослеђена ПП служби . 

Предлог актива је да се и наредне године одржи заједнички угледни час на исту тему 

јер је на овај начин постигнуто више исхода из различитих предмета . 

     Наставници су учествовали у уређењу школског хола за новогодишње празнике. 

     У јануару и фебруару су биле  припреме ученика за такмичење из технике и 

технологије ,физике и информатике и учешће на такмичењима.  

     Из предмета техника и технологија је   4   уценика уцествовало у опстинском 

такмицењу али  нису пласирали на даљи ниво такмицења .  

     Из предмета  физика на општинском такмичењу је учествовало три ученика  Мила 

Станковић 6-1 ,која је заузела прво место на општини и  треће место  на градском 

такмичењу , Мила Тодоровић -6-3 друго место на општини - и    Леонтина Зеленовић 6-

3- треће место на општини. 

     Из предмета  информатика и рачунарство  Илија брисић 3 место на општини и 

радуновић Адреј прво место на општини 

     Ученица Милца Павловић  6-1  је током целе године  наставу похадјала он лајнн али 

се редовно одазивала на позиве за проверу знања  , одржавала комуникацију са 

наставником преко гугл учионице преко које је добијла и материјал и упутства за рад . 

     Неколико ученика од 5 до 8 рзреда ради по ИОП-у о чему се кроз рад са стио тимом 

води рачуна и усаглашавају потребе ученика са методама које је потребно применити. 

 

     Реализована су представљања наставника технике и технологије у 4-тим разредима 

током марта и априла, али није релизовано представљање предмета информатика и 

рачунарство па је предлог актива да се што раније запоћне са представљњима предмета 

у 4 разреду како се она не би поклопила са периодом интензивног оцењивања ученика 

и њиховим ваннаставним активностима. 

     У априлу су наставници учествали у манифестацији Пролеће у Ослободиоцима 

16.4.2022 где су кроз организоване активности у Техничком кутку представили 

предмете техника и технологија, физика и информатика и рачунарство и за будуће 
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прваке и њихове родитеље са ученицима петог ишестог разреда  спремили адекватне 

поклоне које су посетиоци сами бирали. 

     Наствници технке и технологије , физике, информатке и рачунарства и хемије су 

организовали за 8.6.2022 у холу школе за све ученике, родитеље и запослене  Дан науке 

у трајању од сат времена. 

     Интегративним приступом организације ове манифестације наставници су 

омогућили тематско повезивање предмета и ученицима дали могућност одабира 

учешћа у оним сегментима за који показују афинитет.На овај начин су подстакнута 

њихова интересовања за технику и технологију и подстакнута професионалана 

орјрнтација . 

     Посетиоци су на манифестацији могли да чују и виде презентацију ученице Андјеле 

Стоисављевић о радионици Роботика  као и такмичењу Хакатон  у којима је 

учествовала , експерименте из физике и хемије , моделе из технике и технологије , 

видео материјал о животу Милеве Марић Ајнштајн, презентације и паное о познатим 

личностима из области науке и технике као и техничким достигнућима која имају и 

велики значај у данашњим уредјајима на пример Релеј чији модел је радјен у оквиру 

технике и технологије . 

    Кроз културу сећања су споменути и великани математике јер је математика поред 

физике основ технике и технологије и информатике.Велика пажња се полаже на развој 

алгоритамског  начина мишљења што су ученици и посетиоци могли да уоче кроз 

развој видео игрица и  програмирање . 

     Ученицима и посетиоцима је био доступан и еколошки кутак у коме је са посебном 

пажњом припреман сегмент који прати савремене теме данашње технике и технологје а 

то је зелена енерија. Изложени су модели на којима се могао видети принцип рада  

различитих уредјаја који користе различите изворе енергије и претварају их у облике 

енергије који су ученицима познати из физике, технике и технологије и хемије. На овај 

начин се ученицима ставља до знаја колико је важан правилан однос према природи.   

     Ове теме је потребно и даље обрадјивати па је предлог актива  да се и наредне 

године одржи манифестација Дан науке као и активно учешће у манифестацији 

Пролеће у ослободиоцима. 

      Ради квалитетних и благовремених припрема потребно је увести ваннаставне 

активности као што је ,,Моделовање и обликовање,, на којима би сви ученици од 5 до 8 

разреда могли да реализују своје идеје и искажу креативност у раду без обира на ниво 

њиховог постигнућа. Носиоци овогодишњих активности су у највећој мери били 

ученици 5 и 8 разреда . 

     Наставници су учествовали и у раду у математичком врту кроз постављање 

зачинског биља у врт , израду таблица за обележавање биљних врста од којих су неке 

од посебне важности  

 

     Због задужења у оквиру тима за кризне ситуације на редовним часовима су током 

маја и јуна обрадјиване актуелене теме - ПОНАШАЊЕ У КРИЗНИМ СИТУАЦИЈМА  

које се односе на заштиту од пожара и представљање занимања ватрогасац, 

Дискутовало се и на теме :-  утицај климе на здравље  

-шта чинимо за заштиту животне средине  (условљеност климатских промена од 

развоја технике и технологије - важност рециклаже),  

     Наставници технике и технологије су  за манифестацију Музичке заврзламе 

припремили поклоне за учеснике - ученике који су победници на такмичењу.  
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     Наставници су остварили сарадњу са наставницима математике ........ 

     Наставници се континуирано едукују. Наставник Жељка Миловановић је 

присуствовала презентацији уџбеника за 8 разред издавачке куће Вулкан 9.12. 2021 

И у организацији Зуова похадјала семинар за супервизоре  24. 6.2002 у трајању од 8 

сати. Наставник Даница Петровић је похађала онлајн обуку у реализацији ЗУОВ-а 

2.11.2021 - Обука за реализацију нових програма наставе орјентисане ка исходима. 

Наставник Даница Петровиц је похадјала онлајн обуку за прегледаче на завршном 

испитиу  од 16.6.2022 до 17 .6.2022. Наставник Наташа Цивриц-Веселинов је 9.12.2021. 

је присуствовала презентацији уџбеника издавачке куће Вулкан  (1 б) 

4.12.2021 Примена едукативне платформе у раду са ученицима у школи (3 сата и 30 

минута). 11.12.2021 Примена едукативне платформе у настави на даљину (3 сата и 30 

минута ). Похађање онлајн семинара  у организацији ОКЦ Бор  21-2022. 

Савладавање меких вештина (кат бр.146)  36  бодова. (К4). Подршка ученицима са 

проблемима у школи и дому  ученика и њиховим родитељима (кат бр.59) 36 бодова ( 

К3). Тестови знања- водић за добру примену (кат бр.581)  32  бодова. (К2). Добра 

пипрема за час -успешан час   (кат бр.433)  32  бодова. (К2) 

     Наставници су  посебну пажњу обратили на унапређење наставног процеса 

уводјењем коришћења електронских уџбеника  током редовне наставе  како због 

доступности самог материјала тако и због разноврсности интерактивног садржаја којим 

се ученицима омогућава додатна подршка и вежба олакшавајући усвајање потребног 

градива самостано или уз подршку наставника. 

     Ове године је по превидјеном плану дошло до избора уџбеника у 8 разреду. Према 

важећем каталогу наставници технике и технологије су одабрали уџбенике и радни 

материјал З.Лапћевића издавачке куће Едука , јер   се  претходни изавач МГ Дакта   

није налазио у каталогу. Такодје је због измена у важећем каталогу дошло до промене у 

7 рареду иако она није  планирана за текућу годину . Тако је у седмом разреду дошло 

до промене изавача .Због важећег каталога уместо до сада коришћеног уџбеника и 

конструкторског материлаја за обликовање МГ Дакта  изабран је   издавач Едука како 

би се одржао континуитет у раду и повезо седми  осми разред кроз  ваннаставне 

активности. У 5 разреду ће се користити МГ Дакта а у 6 разреду издавач који се 

користи је Едука .  

     Из физике је за 6изабран уџбеник издавача Нови Логос  ,за 7 разред издавача 

Герундијум  и 8 за  разред Завод за уџбенике ,а из информатике и рачунарства је као 

издавач изабран Герундијум за све разреде од 5 до 8 .  

     Предвидјено је да се за ученике 7 и 8 разреда  ради промоције науке и 

професионалне орјентације, разумевања и активног учешћа у развоју технике и 

технологије уведе као ван  наставна активност “” Роботика” . Ова ваннаставна 

активност ће бити релизована кроз сарадњу са институтом за вештаћку интелигенцију и 

сарадњом са Милкицом костић Златић као координатором .  

 

 

 

14.9. Извештај Стручног већа уметности и физичког васпитања 
 

     Предложен је и усвојен план и програм рада Стручног већа.Планирање редовне 

наставе је реализовао сваки предметни наставник за себе а у оквиру задужења у 
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складу са својим процентом радног времена и решењем у 40-то часовној радној недељи. 

Чланови већа су сачинили своје планове за стручно усавршавање у установи и ван ње и 

предали их стручним сарадницима (ПП служба). 

     Стручно веће је усагласило критеријуме оцењивања којих се придржавало. 

Критеријуми су се кориговали и прилагођавали у зависности од модела наставе који је 

примењиван током школске године (због пандемије Ковид 19). 

     Стручно веће је током септембра направило план својих угледних/огледних часова и 

предало га стручним сарадницима (ПП служби). 

     Предметни наставници овог Већа су активно радили на међупредметном повезивању 

при реализацији наставних тема а у оквиру наставних јединица. 

Наставни план и програм је у реализован у свим предметима који сачињавају ово 

стручно веће. 

     Сви ученици су оцењени на крају првог и другог полугодишта текуће школске 

године. Сви ученици су остварили планиране исходе/стандарде на крају првог и другог 

полугодишта текуће школске године. Постигнућа су се редовно пратила а њихова 

евиденција водила у електронском дневнику као и у педагошкој документацији за 

сваког ученика. 

     Сарадња са родитељима у школи је омогућена кроз термине отворених врата где су 

се родитељи додатно информисали о психофизичком и социјалном напредовању као и 

о ситуацији са постигнућима ученика кроз формативно и сумативно оцењивање. 

Сарадња са родитељима у области Ликовна култура је је избегнута због пандемије 

Корона вируса. 

     На крају другог полугодишта текуће школске године постигнут је следећи успех: 

     Музичка култура: Ивана Колдан: 5/1- 5,00 5/2- 5,00 5/3- 4,84, 6/1- 4,92 6/2- 5,00 6/3- 

4,93 7/1- 5,00 7/2- 5,00 7/3- 4,96, 8/1- 4,96 8/2- 5,00 8/3- 4,95 

     Ликовна култура: Синиша Зековић У свим одељењима од 5-8 разреда средња оцена 

предмета је 5,00 

     Физичко и здравствено васпитање: Срђан Живковић У сва 3 одељења осмог разреда 

средња оцена предмета је 5.00, Слободан Андреев 6/1-4,96 6/2-4,93 6/3- 4,89 

Елвира Мишљеновић 5/1-4,81 5/2- 4,85 5/3-5,00, 7/1-5,00 7/2-5,00 7/3-4,72 

     Предметни наставници физичког и здравственог вапситања су током септембра 

месеца планирали набавку неопходних реквизита за реализацију наставе. Списак са 

спецификацијама је достављен шефу рачуноводства и директору школе. Набавка није 

реализована. 

     Актив наставника физичког и здравственог васпитања је извршио анализу 

ангажованости ученика у спортским клубовима у оквиру ваннаставних активности. 

Предметни наставници физичког и здравственог васпитања се формирали спортску 

секцију која је усмерена на припрему ученика за спортска такмичења у организацији 

Спортског Савеза Палилуле, Савеза за школски спорт Србије и Београда. Актив 

наставника физчиког и здравственог васпитања није 

узимао учешће у спортским активностима ни једног удружења осим претходно 

поменутих као ни у активностима којима је циљ промоција било које врсте. 

     Актив наставника физичког и здравственог васпитања је извршио мерење физичких 

способности ученика користећи ЕУРОФИТ батерију тестова у оквиру иницијалних и 

завршних мерења. 

     У предмету физичко и здравствено васпитање остварено је међупредметно 

повезивање са Биологијом (здраве хигијенске навике,одговоран однос према здрављу). 
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Грађанско васпитање ( толеранција, уважавање различитости, индивидуалних 

карактеристика ученика), Српски језик (култура изражавања 

и говора, стручна терминологија), Математика (геометријска тела). 

     Ваннаставне активности су реализоване у оквиру прпреме ученика за такмичење у 

малом фудбалу (футсал) за Општинско првенство. Учествовали су ученици осмих 

разреда и освојили 3. место. 

     Спортска манифестација коју организује Црвени крст под именом и слоганом „Трка 

за срећније детињство“ ове године није организована у планираном периоду због 

епидемиолошких мера које су биле на снази. 

     Ученици од 5-8 разреда су учествовали на Београдском маратону у „Трци 

задовољства“, на кросу поводом славе општине Палилула Марковдан. У категорији 

ученика 6. разреда разреда, Нађа Зековић 6/2 је освојила 2.место а Алекса Рајић 6/1 1. 

место. 

     Предметни наставници музичке и ликовне култура су остваривати сарадњу са Већем 

за српски језик и Разредним већима у виду заједничких тематских активности. 

Међупредметно повезивање из предмета Ликовна култура је остварено са предметом 

математика и постављена је изложба радова на тему &quot;Математика и 

уметност&quot; у холу школе. 

     Учешће ученика на Ликовним конкурсима је реализовано кроз учешће на конкурсу 

&quot;Железница у Очима деце&quot; и &quot;Мој Београд&quot;. 

Радови ученика од 5. до 8. разреда су излагани у холу школе на следеће теме: 

5. разред - Облик- Ритам; 

6. разред – Ликовне технике и материјали; 

7. разред – Комуникација; 

8. разред – Контраст, јединство и доминанта у простору; Професионална орјентација 

Тематска изложба „Лого – заштитни зак школе“ за ученике од 1. до 8. разреда 

Тематска изложба поводом Васкрса; Ученици Ања Ђорђевић 7-2, Светлана Кршљанин 

7-3 и Викотр Ђоловић 8-3 су учествовали на ликовном конкурсу под називом „Крв 

живот значи“. Ученици су упућивани у библиотеку на коришћење стручне литературе 

из области уметности. 

     Циљ учења предмета Mузичка култура је да се код ученика, кроз рaзвијање 

интeрeсoвaња зa музичку умeтнoст, стваралачко и критичко мишљење, формира 

естетска перцепција и музички укус, као и одговоран однос према очувању музичког 

наслеђа и култури свoгa и других нaрoдa, што је у великој 

мери реализовано и постигнуто.  

     Стојанка Марковић је организовала и реализовала 18 концерата под називом 

„Другари за другаре“. Ученици су изванредно прихватили ову активност у којој они 

стоје са друге стране катедре и на веома 

леп и одговоран начин изводе класичну, популарну, поп и рок музику. Једну од ових 

активности је посетио велики број колега, психолог, педагог, секретар, шеф 

рачуноводства и директор школе. 

Поред ових активности Стојанка Марковић је организовала и такозвано евровизијско 

такмичење за које би можда срећнији назив био „Покажи шта знаш“ где деца заједно са 

наставником певају, свирају, играју, глуме, бит-боксују, имитирају. Ове активности су 

рађене појединачно и у групама а ви присутни, заједно са наставником су равноправни 

чланови жирија чија се коначна одлука поштује. Победник/победнца добили су оцену 5. 
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     Због специфичне епидемиолошке ситуације, одржавање концерата у школи је 

одложено се док се не стекну бољи услови за њихову реализацију као и посета 

музичким манифестацијама. Професор музичке културе Стојанка Марковић која је 

водила хор, у фебруару месецу је остварила право на пензију. Часове је преузела Ивана 

Колдан али због измењене динамике рада (распоред часова, упознавање са новим 

ученицима члановима хора), специфичне епидемиолошке ситуације и 

великог ангажовања ученика у дугим наставним активностима, акивности хора су 

одлажене за следећу школску годину. 

     У оквиру одељења одржани су мини концерти које су приредили ученици који иду у 

музичку школу (клавиристи и гудачи). Ленка Павловић и Страхиња Томић, ученици 

одељења 5-2, извели су композиције са којима су наступали на разним музичким 

такмичењима на којима су постигли веома запажене резултате. Ученици седмог разреда 

који се по плану и програму упозају са гудачким инструментима су такође имали 

прилике да чују ова извођења и имају кратко предавање о деловима и начину добијања 

тона као и могућност да дискутују и постављај питања везана за ове инструменте. 

У оквиру манифестације „Пролеће у Ослободиоцима“, 7.05.2022. одржане су Музичке 

заврзламе.  

     Музичке заврзламе су назив идејног пројекта, наставника Музичке културе Иване 

Колдан. Пројекат је замишљен као квиз такмичарског типа и намењен је ученицима 

који желе да покажу своје музичко знање и умеће. Конципиран је као уметничко - 

забавни програм у ком чествује више тимова (ДУР, МОЛ, АЛТ…). 

У оквиру квиза постоји више врста игара: Филмске загонетке, Препознај и отпевај 

песму, Музички калдонт 1, 2, 3, 4,…Снађи се и играј, Музички крос, Ја волим музичко, 

Песници и композитори, Слагалица ... са разним музичким интермецима. Музичке 

заврзламе имају за циљ да се на забаван начин деци приближи музика, да се мотивишу 

тј. укључе и они ученици који немају развијене певачке способности. Планирано је да 

овај квиз заживи и традиционално се изводи сваке школске 

године. У овогодишњим Музичким заврзламама учествовао је велики број ученика 

старијих разреда који су били ангажовани у припремању (израда материјала и 

презентације, прављења обележја за тимове и такмичаре игре Снађи се и играј, 

материјала за Слагалицу - бирање учесника тимова, супервизора, 

помагача…), постављању сценографије, а неки као представници и учесници тимова. 

Наставница Српског језика и књижевности Јадранка Митић дала је велики допринос 

учествовањем у изради сценарија за овај догађај и припреми ученика - водитеља.          

Наташа Циврић Веселинов је у оквиру свог предмета Техника и технологија са 

ученицима направила пригодне поклончиће које је победничка екипа поделила 

предшколцима и деци из публике. 

     У музичким интермецима између игара представили су се ученици петих разреда 

покретом кроз музику - Тело као перкусије- уз композиције „Believer“, „Кан Кан“, 

„Пинк пантер“, а ученик Петар Челик је на гитари извео две композиције. 

Отац ученице, Мие Јошић (5/2) у великој мери је помогао у подешавању школског 

озвучења и уступио додатну опрему која нам је била потребна. Припреме за следеће 

Музичке заврзламе отпочеће у септембру месецу наредне школске године. 

Планира се наставак сарадње са родитељима и укључивање чланова других Стручних 

већа. 
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     Одабрани уџбеник за предмет Музичка култура за ученике 8. разреда је „Музичка 

култура 8“ издавачке куће ВУЛКАН ЗНАЊЕ. Уџбенике је изабран јер методолошки 

највише одговара начину рада 

наставника који га је изабрао. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и 

учења предмета и доприноси остваривању дефинисаних исхода образовања и 

васпитања, доприноси развијању 

компетенција ученика. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите 

функције. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите облике 

рада. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Одабрани уџбеник за предмет Ликовна култура је БИГЗ-ово издање, аутора Јована 

Глигоријевића. Уџбеник је прегледан, са јасно назначеним наставним целинама. Свака 

од целина, као и свака од лекција почиње фотографијом из свакоденевног живота, која 

ученика уводи у лекцију. Текст лекције је подељен на кратке пасусе илустроване 

примерима. Примери су изабрани тако да на недвосмислен начин илуструју текст. 

Такође постоји и додатни текст одштампан плавом бојом која даје информације 

о уметницима, њиховим делима и правцима у уметности. На крају сваке лекције, налази 

се низ задатака који су у складу са стандардима квалитета уџбеника и образовним 

стандардима. 

     Стручно усавршавање: 

     Ивана Колдан: Вебинар „ mozzaBook дигитални час Вулкан е-знања&quot; (1 сат) 

Стручни скуп – „ Примена едукативне платформе у раду са ученицима&quot; (16 

бодова), Стручни скуп – „Примена едукативне платформе у раду на даљину&quot; (16 

бодова), Обука за дежурне наставнике, супервизоре и председнике школских комисија 

на завршном испиту 2022. године (8 бодова) Спољни сарадник Завода за вредновање 

квалитета образовања и васпитања и члан комисије за Стручну оцену квалитета 

рукописа уџбеника и наставних средстава за музичку културу, Центра за 

развој програма и уџбеника Завода за унпређивање образовања и васпитања. 

     Срђан Живковић: ,„Реализација наставе оријентисане ка исходима ученика“ (8 сати) 

Обука за дежурне наставнике, супервизоре и председнике школских комисија на 

завршном испиту (8 бодова) 

     Елвира Мишљеновић: Вебинар „Реализација наставе оријентисане ка исходима 

ученика“ (8 сати) „Изазови савременог образовања, нова образовна парадигма“ (2 сата) 

Стручни скуп: „ Значај адаптираних садржаја фудбала и њихова примена у раду са 

децом и омладином са посебним потребама и инвалидитетом“ (3 бода) 

Вебинар „Примена ИКТ у настави физичког и здравственог васпитања“ (24 бода) 

Вебинар „Oбукa за супервизоре и председнике школских комисија на Завршном испиту 

2022. ( 8 бодова). 

     Угледни час: Српски језик: Граматика: Глаголски вид (1 бод) 

     Угледни час: Физичко васпитање: Бацање и хватање лоптица удаљ и у циљ (1 бод) 

     Угледни час: Физичко и здравствено васпитање: Елементарне игре за развој 

агилности у функцији уводно припремног дела часа (10 бодова) 

 

Час међупредметних компетенција/корелације: Биологија-Физичко и здравствено 

васпитање: Заштита тела, покретљивот и потпора (10 бодова) 

     Слободан Андреев: Стручни скуп: „ Значај адаптираних садржаја фудбала и њихова 

примена у раду са децом и омладином са посебним потребама и инвалидитетом“ (3 

бода). Семинар &quot;Имплементација нових методских поступака у усавршавању 
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скијања&quot; (18 бодова) Вебинар „Oбукa за супервизоре и председнике школских 

комисија на Завршном испиту 2022. године „ ( 8 бодова). 

 

 

14.10. Извештај Стручног актива за развој школског програма 

 
     Актив за развој школског програма је са радом почео почетком априла 2022. године. 

Кроз неколико седница актива, на којима су или присуствовали сви чланови, или 

већина, док су они који нису били ту били одмах обавештени о садржају седница, актив 

је установио главне циљеве школског програма, правну основу школског програма, 

програме редовне, допунске и додатне наставе као и додатне тачке које чине школски 

програм.  

     У изради школског програма су учествовали сви запослени чланови школе, од 

учитељица, преко наставника, стручног особља, библиотекара и директорке.  

Школски програм је израђен у складу са свим текућим законским оквирима, 

правилницима, допунама правилника као и у складу са Стратегијом развоја образовања 

и васпитања у Републици Србији до 2030. године. 

     Школски програм школе ОШ „Ослободиоци Београда“ обухвата све активности, 

које су за сада предвиђене, које ће школа спроводити у наредне четири школске године, 

почевиши са школском 2022/23 а закључно са школском 2025/26 годином. 

У школском програму су укључене и нове, од стране Министарства науке, просвете и 

техничког развоја прописане, слободне наставне активности за старије разреде, које од 

наредне године чине нови обавезни изборни предмет са тростепеном скалом 

оцењивања.  

     У школски програм су такође укључени и сви пројекти, који уз многе друге ставке 

програма. чине особености ОШ „Ослободиоци Београда“, попут пројеката и секција за 

старије разреде – Роботика, пројекта „Математички врт“, пројекта „Пролеће у 

Ослободиоцима“ и многих других. 

     Израда школкског програма је спроведена у складу са развојним и акционим планом 

школе, а све могуће промене до којих може доћи у периоду који обухвата овај школски 

програм ће бити унете у њега путем анекса.   

 

 

 

14.11. Извештај Стручног актива за развојно планирање 
 

     Стручни актив за развојно планирање у школској 2021/22. чинили су: Валентина 

Јањић – наставник разредне наставе, Гордана Абрамовић – наставник разредне наставе, 

Драгана Јаковљевић – наставник разредне наставе, Гордана Ракић- наставник хемије, 

Ивана Видосављевић – наставник руског језика, Јадранка Митић – наставник српског 

језика и књижевности, Бранка Бечановић/Радица Каровић-сарадник, Милена Маровић -

председник Школског одбора и Маријана Кнежевић, члан Школског одбора. Тим је 

конституисан на седници Наставничког већа када су именовани чланови актива, а за 

координатора Стручног актива на састанку именована је Јадранка Митић,наставник 

српског језика и књижевности; 
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     Тим има 9 чланова: 3 наставнице разредне наставе, 3 наставника предметне наставе, 

директор школе, представник родитеља и члан Школског одбора. 

     Тим се састао 7 пута. Израђен је предлог плана рада Стручног актива за развојно 

планирање који садржи области квалитета рада, активности, динамику, одговорне 

особе, сараднике на послу и индикаторе мерљивости остварених планираних циљева. 

Чланови тима су усвојили план на првом састанку, а нови чланови су упознати са 

планом рада и активностима у претходној школској години. Сачињен је Акциони план 

за школску 2021/22. годину, за који су полазна основа били резултати 

самовредновања за претходну школску годину и извештај тима за Школско развојно 

планирање. У нови план су уврштени предлози за унапређење у областима квалитета,на 

основу добијених резултата истраживања са наставницима, ученицима и родитељима.         

Рађено је и на реализацији планираних активности у областима: школски програм и 

годишњи план рада, подизање квалитета наставе и учења, подршке ученицима, 

постигнућа ученика, етоса и организација рада школе. Пратила се имплементација 

активности из Акционог развојног плана установе у складу са 

задужењима као и оствареност циљева и задатака Акционог плана за ШРП и 

остварености корелације са Акционим планом за Самовредновање и вредновање рада 

школе. Сачињен је списак потрбних наставних средстава. Направљен је анекс Развојног 

плана јер је постојећем Школском програму истекао рок, а с обзиром на бројне новине 

предвиђене законом које су унете у нови Школски програм. 

     Остварена је сарадња са Тимом за самовредновање као и са осталим Тимовима. 

Израђен је Акциони план за 2022/23. на предлог Тима за самовредновање. 

На крају другог и последњег класификационог периода сачињени су и предати 

извештаји о раду Актива. 

 

 

14.12. Извештај Стручног тима за професионалну оријентацију 

 
     У току школске 2021/2022. године реализована су три састанка Тима (један у првом 

и два у другом полугодишту). У току првог полугодишта комуникација чланова  Тима 

одвијала се претежно путем вибер групе „Тим за професионалну оријентацију“. 

    Ученици седмог  и осмог разреда прошли су  кроз низ радионица  које су реализоване 

на часу одељенског старешине (психолог/Тим и одељенске старешине) као и на 

часовима географије, математике, ликовне културе, српског језика, физичког 

васпитања, технике и технологије (предметни наставници, 7. разред), те на часовима  

ликовне културе и информатике (предметни наставници, 8. разред).  

     Ученици су претходно имали   предавања о  факторима избора занимања и дали су 

предлоге професија за Реалне сусрете (стјуардеса, војни пилот, полицијски инспектор, 

кардиолог, ју тјубер, гејмер и ИТ стручњак). Показали су највише интересовања за 

информације општег типа (избор школа, смерови, њихове шансе). 

     У 7. разреду реализоване су следеће радионице: У свету интересовања, У свету 

вештина и способности, Пут способности, У свету вредности, самопознаја-аутопортрет, 

У очима других, Какав/ва сам у тиму, Мој тип учења, Занимања у машинству, 

електротехници и електроници. Ученици 8. разреда учествовали су у радионицама 

Самоспознаја – Ја сам..., Фактори избора занимања, У свету врлина и способности, 
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Моја очекивања – колаж, Образовни профили у средњим школама, Мрежа средњих 

школа, Критеријуми за избор школе, Испитивање ставова и реални сусрети.      

Што се тиче реалних сусрета који су реализовани у холу наше школе, након припреме 

на Часовима одељенске заједнице, ученици су присуствовали представљању следећих 

занимања: форензичар, ИТ стручњак и полицијски инспектор за сузбијање  

малолетничке деликвенције, своје школе (трећу гимназију и електротехничку школу 

„Тесла“ ) представила су им и два бивша ученика наше школе. За наредну школску 

годину предложено је смањење броја радионица, нарочито у 7. разреду. 

     Након тестирања ученика 8. разреда Тестом професионалних интересовања, пихолог 

школе обавила је консултативно саветодавни рад са заинтересованим ученицима. Неки 

од ученика тестирање су обавили и /или у Националној служби за запошљавање. 

 

14.13. Извештај Стручног тима за самовредновање 

 

     На састанку Тима за самовредновање разматране су све потенцијалне кључне 

области и на основу чињенице да је област постигнућа ученика била последња коју је 

тим обрадио, а у развојном смислу тим је као најадекватнију изабрао област етос, 

односно овој области дао приоритет. 

     Тим за самовредновање је након консултација са в.д. директором школе, најпре 

сагледао своје активности за унапређење тимског рада и комуникације међу члановима 

тима, реализацију својих задатака, као и могућности да процењује квалитет свога рада 

и рада школе, одреди јаке и слабе стране, као и значај резултата истраживања у 

будућем развоју школе. 

     Наша очекивања су да након завршеног процеса самовредновања дамо предлоге за 

унапређење рада школе, процеса наставе и израду акционог плана. 

     Почетак рада Тима за самовредновање је управо био састанак одржана 09.03.2022. 

године када 

је дошло до измена у Тиму за самовредновање,јер је бивши координатор Тима постала 

в.д. дирктор школе . 

     Одмах након завршетка седнице одржан је први радни састанак , на коме је  дат 

предлог  о задужењима у Тиму за самовредновања. Ово је такође био први радни 

договор тима, на коме су подељени задаци око израда анкета и прикупљања доказа. 

     У том периоду је и педагог, која је била члан напустила школу,па је дошло до нових 

измена у Тиму. Као крајни рок за завршетак рада на овој кључној области предвиђен је 

крај јуна 2022.године. 

     Учесници у процесу самовредновања:Ученици, наставници и стручна служба, 

родитељи, директор школе 

    Технике Инструменти: Анкетирање: Упитник за наставнике и стручну службу; 

Упитник за ученике; Упитник за родитеље; Листа снимања атмосфере у учионици , 

Интервјуисање: Индивидуални разговори са наставницима и родитељима; 

Презентовање рада тима; сугестије. Посматрање: Чек листа школске документације, 

панои у холу, учионицама и наставничкој канцеларији. Анализирање Чек листе, 

Годишњи план рада школе, правилници,записници,евиденције.   

     Статистички и други материјали за обраду података: дневници рада, годишњи план 

рада школе, записници, евиденције, документација у електронском облику. 
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     Aнализирана 5. област Етос: 

5.1. Успостављени су добри међуљудски односи. 

5.1.1. У школи постоjи доследно поштовање норми коjима jе регулисано понашање и 

одговорност свих. 

5.1.2. За дискриминаторско понашање у школи доследно се примењуjу мере и санкциjе. 

5.1.3. За новопридошле ученике и запослене у школи примењуjу се разрађени поступци 

прилагођавања на нову школску средину. 

5.1.4. У школи се користе различите технике за превенциjу и конструктивно решавање 

конфликата. 

5.2. Резултати ученика и наставника се подржаваjу и промовишу. 

5.2.1. Успех сваког поjединца, групе или одељења прихвата се и промовише као лични 

успех и успех школе. 

5.2.2. У школи се примењуjе интерни систем награђивања ученика и запослених за 

постигнуте резултате. 

5.2.3. У школи се организуjу различите активности за ученике у коjима свако има 

прилику да постигне резултат/успех. 

5.2.4. Ученици са сметњама у развоjу и инвалидитетом учествуjу у различитим 

активностима установе. 

5.3. У школи функционише систем заштите од насиља. 

5.3.1. У школи jе видљиво и jасно изражен негативан став према насиљу. 

5.3.2. У школи функционише мрежа за решавање проблема насиља у складу са 

Протоколом о заштити деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања у 

образовно-васпитним установама. 

 

5.3.3. Школа организуjе активности за запослене у школи, ученике и родитеље, коjе су 

директно усмерене на превенциjу насиља. 

5.3.4. Школа организуjе посебне активности подршке и васпитни рад са ученицима коjи 

су укључени у насиље (коjи испољаваjу насилничко понашање, трпе га или су сведоци). 

5.4. У школи jе развиjена сарадња на свим нивоима. 

5.4.1. У школи jе организована сарадња стручних и саветодавних органа. 

5.4.2. Школа пружа подршку раду ученичког парламента и другим ученичким 

тимовима. 

5.4.3. У школи се подржаваjу инициjативе и педагошкaе аутономиjе наставника и 

стручних сарадника. 

5.4.4. Родитељи активно учествуjу у животу и раду школе. 

5.4.5. Наставници, ученици и родитељи организуjу заjедничке активности у циљу 

jачања осећања припадности школи. 

5.5. Школа jе центар иновациjа и васпитно-образовне изузетности. 

5.5.1. Школа jе препознатљива као центар иновациjа и васпитно-образовне изузетности 

у широj и ужоj локалноj и стручноj заjедници. 

5.5.2. Наставници континуирано преиспитуjу сопствену васпитно-образовну праксу, 

мењаjу jе и унапређуjу. 

5.5.3. Наставници нова сазнања и искуства размењуjу са другим колегама у установи и 

ван ње. 

5.5.4. Резултати успостављеног система тимског рада и партнерских односа на свим 

нивоима школе представљаjу примере добре праксе. 

5.5.5. Школа развиjа иновативну праксу и нова образовна решења на основу акционих 
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истраживања. 

     На основу прикупљених доказа добијени су следећи резултати: 

Анкетирано је 185 ученика, 177 родитеља и 40 наставника. Рок за завршетак је био 

17.06.2022. године. Подаци добијени анкетирањем родитеља,ученика и колега. 

јачања осећања припадности школи. 

 

5.1. Успостављени су добри међуљудски 

односи. 
3.35 

5.1.1. У школи постоји доследно поштовање 

норми којима је регулисано понашање и 

одговорност свих. 

3.43 

5.1.2. За дискриминаторско понашање у школи 

доследно се примењују мере и санкције. 
3.50 

5.1.3. За новопридошле ученике и запослене у 

школи примењују се разрађени поступци 

прилагођавања на нову школску средину. 

3.12 

5.1.4. У школи се користе различите технике за 

превенцију и конструктивно решавање 

конфликата. 

3.60 

 

5.2. Резултати ученика и наставника се 

подржавају и промовишу. 
3.20 

5.2.2. У школи се примењује интерни систем 

награђивања ученика и запослених за 

постигнуте резултате. 

3.93 

5.2.3. У школи се организују различите 

активности за ученике у којима свако има 

прилику да постигне резултат/успех. 

3.12 

5.2.4. Ученици са сметњама у развоју и 

инвалидитетом учествују у различитим 

активностима установе. 

3.14 

 

5.3. У школи функционише систем заштите од 

насиља. 
3.24 

5.3.1. У школи је видљиво и јасно изражен 

негативан став према насиљу. 
3.51 

5.3.2. У школи функционише мрежа за 

решавање проблема насиља у складу са 

Протоколом о заштити деце/ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања у образовно-

васпитним установама. 

3.65 

5.3.3. Школа организује активности за запослене 

у школи, ученике и родитеље, које су директно 

усмерене на превенцију насиља. 

3.01 

5.3.4. Школа организује посебне активности 

подршке и васпитни рад са ученицима који су 

укључени у насиље (који испољавају 

насилничко понашање, трпе га или су сведоци). 

3.05 
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5.4. У школи је развијена сарадња на свим 

нивоима. 
3.20 

5.4.1. У школи је организована сарадња 

стручних и саветодавних органа. 
3.12 

5.4.2. Школа пружа подршку раду ученичког 

парламента и другим ученичким тимовима. 
3.14 

5.4.4. Родитељи активно учествују у животу и 

раду школе. 
3.46 

5.4.5. Наставници, ученици и родитељи 

организују заједничке активности у циљу јачања 

осећања припадности школи. 

3.01 

 

5.5. Школа је центар иновација и васпитно-

образовне изузетности. 

 

3.30 

5.5.1. Школа је препознатљива као центар 

иновација и васпитно-образовне изузетности у 

широј и ужој локалној и стручној заједници. 

2.45 

5.5.2. Наставници континуирано преиспитују 

сопствену васпитно-образовну праксу, мењају је 

и унапређују. 

3.65 

5.5.3. Наставници нова сазнања и искуства 

размењују са другим колегама у установи и ван 

ње. 

3.95 

5.5.5. Школа развија иновативну праксу и нова 

образовна решења на основу акционих 

истраживања. 

3.15 

 

Пракса која углавном одговарагоре наведеним описима вреднује се као ниво 3. 

Нацрт акционог плана 

Циљ: Побољшање квалитета комуникације и међуљудских односа 

Задатак: Побољшање мотивације запослених 

 

Активности Време Носиоци 

активности 

Критеријум 

успешности 

Евалуација 

Студијско 

путовање са 

сегментом 

стручног 

усавршавања 

април Директор Реализовано 

путовање 

ПП служба, 

Тим за 

развојно 

планирање 

Заједничко 

дружење 

колектива 

Током школске 

године 

Директор, 

колектив 

 

Дружење у 

школи или ван 

ње 

Тим за 

самовреднова-

ње 



Извештај о раду школе за школску 2021/2022. 

годину 

 

55  

Новогодишњи 

коктел 

децембар Директор, 

колектив 

Реализована 

новогодишња 

прослава 

Тим за 

самовреднова-

ње 

 

Проширивање 

могућности 

награђивања 

запослених у 

Правилнику о 

награђивању 

Током школске 

године 

 

Директор, 

секретар 

Унапређивање 

Правилника о 

награђивању 

запослених 

Тим за 

самовреднова-

ње 

 

 

 

Задатак: Побољшање комуникације између руководства, запослених и родитеља 

Активности Време Носиоци Критеријуми 

успешности 

Евалуација 

Постављање 

кутије за 

предлоге и 

идеје 

запослених 

који се односе 

на унапређење 

рада школе 

Током школске 

године 

Директор, 

домар 

Унапређени 

аспекти рада 

школе на 

основу 

предлога 

запослених 

Тим за 

самовреднова-

ње, Тим за 

школско 

развојно 

планирање 

Достављање 

свих 

информација о 

значајним 

догађањима у 

школи и изван 

ње изабраној 

особи 

Током школске 

године 

Наставници, 

изабран члан  

колектива 

Летопис школе Тим за 

самовреднова-

ње, Тим за 

школско 

развојно 

планирање 

 

Задатак: Већа транспарентност значајних информација за ученике и родитеље на сајту 

школе 

Активности Време Носиоци 

активности 

Критеријуми 

успешности 

Евалуација 

Израда 

,,Кутка” за 

родитеље и 

ученике на 

сајту школе 

Током школске 

године 

Директор, 

особа која 

креира и 

одржава сајт 

школе, 

изабрани 

наставници 

Нови фолдери 

на сајту школе  

,,Кутак за 

родитеље”; 

,,Кутак за 

ученике” 

 

Тим за 

самовреднова-

ње, Тим за 

школско 

развојно 

планирање 

 

 

Kључне снаге 

 * У школи се подржавају иницијативе и педагошкa аутономијa наставника и 
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стручних сарадника. 

* Наставници нова сазнања и искуства размењују са другим колегама у установи и 

ван ње. 

* Успех сваког поjединца, групе или одељења прихвата се и промовише као лични 

успех и успех школе. 

*  У школи се користе различите технике за превенциjу и конструктивно решавање 

конфликата. 

  

Кључне слабости 

  *  Успоставити партнерске пројекте и програме учења који би доприносили локалном, 

регионалном и националном развоју у погледу учења. 

* Повећање угледа и промоције школе која ће бити  препознатљива као центар 

иновациjа и васпитно-образовне изузетности у широj и ужоj локалноj и стручноj 

заjедници. 

* Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом у мањој мери учествују у 

различитим 

активностима установе. 

*   Поставити посебну инфо таблу за ученике и родитеље. 

* Направити на сајту школе нови фолдер ,,Кутак за родитеља” и ,,Кутак за ученике” 

 

Акциони план 

 

 ЕТОС 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Развијати сарадњу на свим нивоима и обезбедити пријатан и функционалан 

амбијент за све. 

ПРОЈЕКТНА 

АКТИВНОСТ 

ЗАДАЦИ 

  

АКТИВНОСТИ 

  

ВРЕМЕ 

  

НОСИОЦИ 

  

ВРЕДНОВАЊЕ 

-Развијати међуљудске 

односе у школи 

едукацијом, доношењем 

одговарајућих 

докумената и 

континуираним радом 

на успостављању 

толеранције и 

разумевања међу 

запосленима и 

ученицима 

- Појачати 

транспарентност рада 

Тима за заштиту 

ученика од насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

-Студијско путовање са 

сегментом стручног 

усавршавања  

- Проширивање 

могућности 

награђивања 

запослених и израда 

Правилника о 

награђивању 

- Израда материјала и 

обавештењима о 

нивоима насиља 

- Израда Кутка за 

родитеље и Кутка за 

ученике на сајту школе  

- Достављање свих 

информација о 

значајним догађањима 

-

контину

ирано 

-током 

школске 

године 

-

последњ

ег 

понедељ

ка у 

месецу 

  

-Тим за 

професионал

ну 

орјентацију 

-Ученички 

парламент 

-Тим за ИОП 

-Тим за 

естетско 

уређење 

школе 

-Директор 

-ПП служба 

-Одељенске 

тарешине 

-Наставни 

-ци 

-увидом у школску 

документацију 

-извештаји тимова 

-извештај ученичког 

парламента 

-Правилник о 

понашању у 

установи 

-анализа 

заступљености у 

школским 

средствима 

информисања 
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-Подржавати и 

промовисати ученике и 

наставнике који 

постижу изузетне 

резултате у раду, а 

посебно ученике са 

сметњама у развоју 

-Континуирано радити 

на уређењу школског 

простора какко би био 

пријатан за све 

- Вршити акциона 

истраживања на 

унапређењу рада са 

ученицима на основу 

добијених резултата 

-Интензивирати сарадњу 

породице и школе у 

едукативном процесу 

деце 

- Интензивирати 

ваннаставне активности 

у којима ће бити 

укључени  ученици, 

наставници и родитељи 

у циљу оплемењивања и 

креативног уређивања 

школског простора 

 

 

у школи и изван ње 

Тиму за медије 

 – Израда ексел табела 

на домену за лакше 

праћење постигнућа 

ученика 

- Израда ЕДУ 

домена 

 

- Израда Правилника за 

рад и бригу о породици 

-Континуирана 

едукација ученика о 

толеранцији и 

међусобном уважавању 

-Награђивање и 

промоција постигнућа 

ученика и наставника у 

циљу унапређења 

наставе и учења- у 

медијима, на 

састанцима, на сајту. 

 

-Организовање 

различитих школских 

активности за ученике 

у којима свако може 

имати прилику да 

постигне 

резултат/успех. 

-Промовисати успехе 

ученика са сметњама у 

развоју. 

-Континуирано радити 

на уређењу школског 

дворишта и 

унутрашњости школе 

-Организовање и 

осмишљавање 

различитих активности 

којима ће се школски 

простор оплеменити 

-Организовање и 

осмишљавање 

различитих активности 

којима ће се 

подстицати креативни 

рад; 

- Организовање и 

осмишљавање 

- Тим за 

медијску 

промоцију 
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различитих активности 

којима ће се омогућити 

отворена дебата међу 

ученицима 

  

 

 

 

14.14. Извештај Стручног Тима за инклузивно образовање 

 

     Стручни тим за инклузивно образовање  је у  току школске 2021/2022. године 

одржао четири састанака. Тимови за додатну подршку ученицима који се школују по 

индивидуалном образовном плану састајали су се у складу са индивидалним потребама 

и карактеристикама ученика.  

     На почетку школске године на предлог Стручног тима за инклузивно образовање 

Педагошки колегијум је усвојио следеће: 19 ученика- ИОП 1,  2 ученика - ИОП 2;  1 

ученик ИОП 3, а у току другог полугодишта још два ученика су са индивидуализације 

прешла на ИОП 1.    

 

Табела 1) Број ученика који се образују по прилагођеном/измењеном програму у односу 

на разред на крају школске 2021/2022. године 

Разред  индивидуализација ИОП1 ИОП2 ИОП3 

1-1 / /  / 

1-2 / / / / 

1-3 / / / / 

2-1  2   

2-2  3   

2-3 / / / / 

3-1  1   

3-2  2   

3-3 / / / / 

4-1  3   

4-2  2 1  

4-3 1 1   

5-1     

5-2     

5-3   1  

6-1     

6-2  1   

6-3  2  1 

7-1  / / / 

7-2 1 / / / 

7-3 1    

8-1     

8-2     



Извештај о раду школе за школску 2021/2022. 

годину 

 

59  

8-3 1 4   

укупно 6 21 2 1 

 

 

      За све ученике који слабије напредују препоручена је индивидуализација рада на 

редовним часовима и појачан рад у оквиру допунске наставе. Ови ученици треба да се 

редовно прате и бележи њихово присуство на допунској настави као и напредовање на 

редовној настави. 

     Тим је као препоруке за напредовање ученика предложио: 

• Нови концепт допунске наставе 

-да се користе методе и технике интерактивне наставе 

-да се градиво представи на начин који ангажује више чула 

-да се издвије и истакну кључни појмови 

-да се дуже лекције и предавање поделе на краће 

- да се ради на разумевању појмова 

- редовно праћење постигнућа ученика и вршење процене и самопроцене како би се 

направиле промене у начину рада 

- повремено правити анализу утицаја допунске наставе на постигнућа ученика. 

Извештај о допунској настави могао био бити редовна тема родитељских састанака.   

-оцењивање на часовима допунске наставе(наградити оценом на часовима допунске 

наставе за труд и рад, упутити им јавну похвалу (пред родитељима или вршњацима) и 

на тај начин их мотивисати да и даље напредују). 

• Вршњачку подршку 

- Подршка у изради домаћих задатака 

- Преслишавање градива 

- Објашњење појединих тема и лекција 

- Подршка у припреми за проверу знања 

- Учење страних језика: вежбање конверзације, развијање вокабулара 

•Сарадњу са родитељима 

Организована су отворена врата Стручног тима за инклутивно образовање 17.12.2021.  

У току првог полугодишта(13.12.2021.) за ученике осмог разреда је организована 

радионица на тему Вршњачко насиља и инклузија где су ученици имали прилику да се 

упознају са појмом инклузија, како да разумеју и прихвате различитост, како да се 

понашају , реагују и како да заштите ученике са одређеним тешкоћама. 

     Психолог школе - координатор Тима за инклузивно образовање, као и чланови Тима 

из нижих разреда присуствовали су интерактивном предавању у оквиру пројекта „Имам 

право да будем другачији – програм подршке за децу са сметњама у развоју“ које је 

одржано у просторијама наше школе у организацији Центра за креирање политика у 

сарадњи са Градском општином Палилула. 

     Психолог школе - координатор Тима за инклузивно образовање учествовала је у 

дводневном стручном скупу „Подршка наставницима који раде са осетљивим 

категоријама ученика“ у организацији Удружења грађана „Центар за интеграцију 

младих“. 

     Два ученика 8. разреда која су наставу похађала по ИОП-у 1 успешно су, уз 

потребна прилагођавања, положила завршни испит.  
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14.15. Извештај Стручног тима за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва 

 
     На почетку школске године усвојен је план рада Тима и подељена су задужења. Тим 

је осмислио и предложио низ активности и тема које се могу реализовати у нашој 

школи у циљу развоја предузетништва код ученика, а то су часови корелације, 

угледни/огледни часови, радионице, тематски дани, приредбе, пројекти, излети, 

различите акције и сл. 

     Активности које су реализоване у току школске године су: 

- новогодишња хуманитарна акција Деца деци организована у сарадњи са 

хоманитарном организацијом „ Сви за Космет“ - учесници су били сви ученици школе, 

развијана је компетенција одговорно учешће у демократском друштву и сарадња, а 

ментори: Јадранка Митић, Љупка Тановић – грађанско васпитање, 

Тијана Лазаревић – православна верска настава. Ученици седмог и осмог разреда су 

обележили 60 година од добијања Андрићеве Нобелове награде израдом презентација, 

реферата, пуштањем видео снимака, уређењем паноа у холу школе. Код ученика 

су развијане сарадња, дигитална компетенција, естетичка компетенција и рад са 

подацима и информацијама. Ментори Снежана Милин и Сања Грковић.  

     Пројекат Становништво Србије - учесници су били ученици шестог разреда, 

развијана је сарадња, дигитална и естетичка компетенција и рад са подацима и 

информацијама, а ментор је била наставница географије Радица Којић. Организовањем 

предавања и радионица, за ученике и родитеље, ПП служба је континуирано пружала 

подршку одељенским заједницама, радила на развоју сарадње, вештине комуникације, 

решавању проблема, развоју компетенција за целоживотно учење. Применом ес 

дневника, наставници су континуирано усавршавали своје дигиталне компетенције. У 

оквиру пројекта Читам, дакле, постојим који је предвиђен Школским развојним планом 

одржане су четири радионице на којима су ученици представљали књиге које су 

прочитали. Разредно веће 4. разреда је реализовало четири пројекта – И рукотворине су 

умотворине, Одљењске збирке задатака, Разгледница мога краја и Покретне слике на 

радост публике. 

     У наредном периоду било би потребно радити на подстицању наставника да своје 

активности прибележе како би о њима постојао писани траг јер је евидентно да се 

активности изводе, а да о њима не постоји документација. Такође би се могло 

организовати или посетити неко стручно усавршавање за наставнике које би иницирало 

развијање компетенција и допринело бољем разумевању појма компетенција. 

 

 

14.16. Извештај Стручног тима за заштиту ученика од насиља, злостављања, 

занемаривања и других облика ризичног понашања 

     Чланови су углавном активно учествовали у раду Тима и присуствовали састанцима. 

     Активности Тима: 

Током године Тим се бавио како превентивним, тако и  интервентним активностима 

према нивоима насиља.У оквиру превентивних активности организована је радионица 
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посвећена вршњачком насиљу у огранизацији Фокус арта за ученика 5. и 7. разреда. 

Ученици су израђивали паное који се односи на толеранцију и превенцију насиља. 

     Чланови тима су се стручно усавршавали. Психолог школе Ирена Барчанац 

учествовала је у стручном скупу „Подршка наставницима који раде са осетљивим 

категоријама ученика“ у организацији Центра за интеграцију младих. 

     Током године Тим се састајао како у школи, тако и онлајн. Сви случајеви насиља су 

анализирани и успешно решени без већих последица.  

     Ученици који су прошли кроз обраду Тима у овој школској години су: 

- Стефан Митровић, одељење 8-1, због физичког сукоба са Миљковић Алексом, 

учеником одељења 6-2.  

- Стефан Белановић, ученик 5-3, због физичког сукоба са више ученика 

- Ђорђе Бркић, ученик 7-1, због инцидената са Ланом Поповић, ученицом одељења 7-2 

- Огњен Чекелиш, одељење 8-3, због физичког сукоба са Мосић Милошем, учеником 7-

- Андрија Мисимовић, Вук Вечериновић као и Јован Владимир Хофер који су 

учествовали у мањим инцидентима. 

     На основу анкета спреведених од стране Тима за самовредновање, за наредну годину    

Тим би требао радити више на: 

-Информисању ученика, запослених и родитеља о планираним активностима и 

могућности тражења подршке и помоћи од тима за заштиту; 

-Учествовању у обукама и пројектима за развијање компетенција потребних за 

превенцију насиља, злостављања и занемаривања; 

- Сарадњи са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и медија 

ради свеобухватне заштите деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања; 

 

 

14.17. Извештај Стручног тима за обезбеђивње квалитета и развој установе 

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе: 

• стара се о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада 

установе; 

• прати остваривање школског програма; 

• стара се о остваривању циљева и стандарда постигућа, развоја компетенција; 

• вреднује резултате рада наставника и стручних сарадника; 

• прати и утврђује резултате рада ученика. 

     Тим се састао седам пута у током школске 2021/2022. године.  

     Тим је у првом полугодишту одржао три састанка, а комуникација међу члановима 

Тима одржавана је и путем вајбер групе формиране трећег септембра. 

     Након извршене анализе стања и дефинисања елемената потребних за израду плана, 

уобличен је и усвојен план за школску 2021/22. годину. Сви чланови Тима су узели 

учешће у изради и конструктивним предлозима допринели да финална верзија плана 

задовољи све предвиђене елементе. Чланови тима су упознати са областима које је Тим 

за самовредновање одабрао за ову школску годину. У овој школској години Тим за 

самовредновање ће се бавити Етосом. Направљен је план стручног усавршавања 

запослених. 

     У првом полугодишту запослени су похађали следеће семинаре:  



Извештај о раду школе за школску 2021/2022. 

годину 

 

62  

Програм обуке за оснаживање запослених у образовању за развијање одговорног односа 

према здрављу, очување здравља и безбедности ученика, Реализација наставе 

оријентисане ка исходима учења, Стручни скуп на тему Примена фудбала и других 

спортова у оспособљавању деце и омладине са посебним потребама и инвалидитетом, 

Вебинар издавачке куће Клетт: Онлајн презентација уџбеника хемије за 8. разред основне 

школе, Вебинар издавчке куће Нови Логос: Онлајн презентација уџбеника хемије за 8. 

разред основне школе, Образовне неуронауке у школи-пут од науке до праксе, 

Формативно оцењивање – од законске регулативе до праксе, Вебинар „MozzaBook 

дигитални час Вулкан е-знања“. Стручан скуп „Примена едукативне платформе у раду 

са ученицима, „Примена едукативне платформе у раду на даљину“, Презентација 

уџбеника за 8. разред Вулкан е-знања“, Савладавање меких вештина, Подршка 

ученицима са проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељима, Стручан 

скуп Примена едукативне платформе у раду са ученицима, „Примена едукативне 

платформе у раду на даљину“, акредитовани стручни скуп Примена едукативне 

платформе у  раду са ученицима у школи (реализатор Елеонора Лазаревић), Дигитални 

свет 1, Примена апликације за прегледање отворених задатака на завршном 

испиту/државној матури, Презентација уџбеника за осми разред Klett група. 

     Наставници предметне наставе у првом полугодишту нису држали угледне часове. 

Одржан је један угледни час у млађим разредима 29.11.2021, наставна јединица: Јесењи 

фестивал нашег одељења (радионица)- ЧОС. 

     Културна и јавна делатност школе у првом полугодишту: 

Ученици 7/3,  7/2 и 7/1 одељења презентовали су своје инструменте у одељењима 5/1, 

5/2, 5/3 и 7/1, 7/2, 7/3 и 6/2 причајући историјат, делове инструмената, наводећи 

градитеље, извођаче, начин на који се производи звук, како се користи који 

инструмент, ко су најпознатији композитори који су компоновали за те инструменте 

итд. Овај концерт назван је „Другари за другаре“.   

     Одржано је и тзв. Евровизијско такмичење у ком деца свирају, глуме, имитирају, 

играју, певају, бит-боксују, репују. У ствари, свако показује оно што зна. То је 

традиционална манифестација која се одржава сваке године на почетку и на крају оба 

полугодишта. Наставница стимулише децу на одлазе на концерте и позоришне 

представе тако што сваком ко донесе карту (улазницу), уписује петицу.  

     Обележено је шездесет година од добијања Нобелове награде Иве Андрића. 

Ученици су припремали презентацијама, пуштањем видео-снимака, рефератима, 

прављењем паноа у холу школе.  Дана 18.11.2021. одељење 8/1 посетило је Музеј науке 

и технике и Вуков и Доситејев музеј. Такође су обишли цркву Светог Александра 

Невског.  

     У оквиру читалачког маратона у новембру су ученици презентовали књиге које читају 

по слободном избору или које су допунски део лектире. 

Правили су паное, презентације и усмено излагали. 

     Инспирисани ликом мајке из дела „Мамац“ Д. Албахарија, која је увек стављала друге 

испред себе, ученици осмог разреда су имали задатак да целе недеље размишљају на тај 

начин и да потребе других стављају испред својих. На крају недеље сва своја добра дела 

требало је да запишу и поставе на украс који ће се искористити за кићење јелке у холу 

школе.  
     Дана 21.12.2021. године одржана је радионица у оквиру пројекта „Читам, дакле 

постојим“. Учествовали су ученици одељења 5/1 и 5/2. Презентовали су својим 

другарима књиге које су прочитали у току полугодишта. На презентацијама су се нашли: 

„Хајдук у Београду“ Г. Стојковића, „Коралина и тајанствени свет“ Н. Гејмена, „Централ 

парк“ Г. Мусоа, „Перси Џексон и крадљивац муње“ Р. Риодана, „Господар прстенова“ 
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Толкина, „Пет пријатеља у шкрипцу“ И. Блајтон и „Бљакавац“ Д. Валијамса. Поред тога 

што су се ученице потрудиле да направе занимљиве презентације, успеле су и да 

заинтересују одабрану публику за поједине књиге. Договор је да са оваквим пројектом 

наставимо и даље јер тако негујемо своју читалачку културу и подстичемо ученике да се 

укључе.  
     У току децембра одржано је шест читалачких радионица са ученицима одељења 3/1, 

3/2, 3/3 и 4/1, 4/2, 4/3.  

     Представљене су три књиге издавача „Propolis books“ из Београда.  

1) „Најгори родитељи на свету“ Д. Валијамса 

Родитељи деце у овој књизи веома су необични и децу одгајају на специфичне начине. И 

поред тога, њихова деца су добра. Књига обилује хумором и преувеличавањем. 

2) „Тату и Пату у чудноватој причаоници“ А. Х. Сами. 

Ове бајке читау се мењањем гласова: пискутаво, топло, брундаво, мумлајући, уздишући, 

са страним акцентом, шапатом, виком. Ученици су имали могућност да потпуно измене 

сваку бајку, да убацују свој текст на празна места. 

3) „Девојчица медведица“ С. Андерсон 

Књига говори о девојчици коју су пронашли у медвеђој пећини.  

Радионице је водила Тања Тодоров, представник издавачке куће „Propolis books“, по 

професији професор српског језика и књижевности.  

Ученици седмог разредна учествовали су на литерарном конкурсу КОНКУРС ЗА 

КЊИГУ СТО МЛАДИХ ТАЛЕНАТА ГРАДА БЕОГРАДА 2021/2022. Реч је о 

јединственом пројекту у Србији, библиотеке ,,Млади таленти” под називом Сто младих 

талената – поезија 2021/2022 Вашег округа.  

     Наставнице грађанског васпитања и православне верске наставе реализовале су 

пројекат НОВОГОДИШЊА ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ДЕЦА ДЕЦИ. 

Циљ овог пројекта је оспособљавање ученика за волонтерски рад и развијање свести о 

помоћи онима којима је то потребно. Акција је ове године изведена у сарадњи са 

хуманитарном организацијом „Сви за Космет“. 

Носиоци пројекта су ученици седмог и осмог разреда који похађају часове грађанског 

васпитања, а учествују и сви остали ученици који похађају православну верску наставу 

и грађанско васпитање израђујући честитке.  У сарадњи са Епархијом Рашком-

призренском и манастиром Грачаницом, пакетићи ће стићи до деце са Косова и Метохије 

до Божића.  

     Такође су прикупљани и пакетићи за децу из Свратишта. Ученици 8/2 су са 

наставницом грађанског васпитања однели новогодишње пакетиће деци из Свратишта, 

које су ђаци школе за њих од срца припремили.  

Дана 3.12.2021. одржано је школско такмичење из математике.На општинско такмичење, 

које ће бити одржано 12. 02.2022. године, пласирало се 13 ученика, а од ученика млађих 

разреда 6. 

 

     Списак семинара које које су запослени похађали у првом полугодишту:  

Назив семинара Датум реализације 

Герундијум: Онлајн презентација уџбеника хемије за 8. разред 

основне школе. 

1.02.2022. год./1 сат 

 

Савладавање меких вештина, кат.бр. 146,36б, К4; 

Подршка ученицима са проблемима у школи и у дому ученика и 

њиховим родитељима, кат. бр. 59б36, К3; 

У току до 12.01.2022. год. 

 

У току до 12.01.2022. год. 
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„Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине 

људима“. 

Обука за запослене у предшколским установама-стварање сигурне 

и подстицајне средине за развој и учење у вртићу. 

Похађање II године едукације за психотерапеута у оквиру 

Института за ментално здравље, Палмотићева и 60 сати личног 

рада са породичним психотерапеутом. 

 

 

7.02.2022. год./16 бодова 

 

 

8.02.2022. год./  бодова 

„Унапређивање професионалних компетенција и организација 

наставе“ 

14. и 15.01.2022./16 бодова 

„Обука за запослене – Стратегије у раду са ученицима који 

показују проблеме у понашању“ 

„Обука за запослене – Породично насиље“. 

„Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања 

и дискриминације, злостављања и насиља“. 

15.02.2022. 

 

16.02.2022. 

17.02.2022./16 бодова у 

установи. 

Вебинар издавачке куће Герундијум: Онлајн презентација 

уџбеника биологије за 8. разред основне школе. 

Вебинар издавачке куће Клетт: Онлајн презентација уџбеника 

хемије за 8. разред основне школе. 

„Рад у програму за симулације Tinkercad Circuits“, K1, П1. 

Вебинар издавачке куће Вулкан Знање: Онлајн презентација 

уџбеника хемије за 8. разред основне школе. 

„Стем кроз различите приступе подучавања“, К1, П1. 

22.02.2022. год. /1 сат 

 

02.03.2022. год./1 сат 

 

24.03.2022. год./1 бод 

 

10.04.2022. год./1 бод 

18-19.05.2022. год./4 бода 

„E twinning за почетнике – први кораци“, Кат. бр. 439, К2, П1 8 бодова 

Вебинар - презентација уџбеника: Српски језик и књижевност за 

осми разред основне школе, издавачке куће „Едука“ 

29.03.2022/1 бод 

„Етика и интегритет” Март 2022. 

Примена апликације за прегледање отворених задатака на 

завршном испиту-малој матури. 

„СТЕМ експерименти који су одушевили моје ученике“, К1,П1. 

17-18.06.2022. год./2 бода 

 

23.06.2022. год./2 бода 

„Етика и интегритет“ -  15.06.2022. без бодова 

Етика и интегритет 01.07.2022. год. 

„Формативно оцењивање: методе, технике и инструменти“ 02.02.2022. 

„Настава физичког и здравственог васпитања – подршка 

реализацији и практични примери“ 

08.02.2022. 

„Са наставником на ти“ 22.02.2022. 

„Настава природе и друштва- подршка реализацији и практични 

примери“ 

23.02.2022. 

„Настава музичке култура- подршка реализацији и практични 

примери“ 

09.03.2022 

„Дигитална настава – корак напред или назад“ 10.03.2022. 

„Настава Ликовна култура – подршка реализацији и практични 

примери“ 

23.03.2022. 

„Знати своје границе је пола добре комуникације“ 29.03.2022. 

„Етика и интегритет“ 30.03.2022. 

„Из наше учионице – интегративна настава“ 06.04.2022. 

„Из наше учионице - превенција насиља“ 19.04.2022. 
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     Дана 24.12.2021. одржано је предавање за родитеље на тему Васпитни стилови и 

последице (Ирина Петровић и Маја Матејић- Дом здравља Милутин Ивковић, Палилула) 

и Вршњачко насиље и превенција (Бранка Буха, специјални педагог, удружење грађана 

Фокус арт). Одржана су и предавања за ученике:  

21.10. Вршњачко насиље (ДЗ Палилула) , за ученике 5. и 8. разреда и 

13.12. Једнаки- едукативне радионице на тему једнакости и превенције вршњачког 

насиља (Фокус арт). 

     Током другог полугодишта одржана су четири састанка, о чему постоје записници са 

свим потребним појединостима. Тим се посвећено и активно бавио свим планираним 

темама и питањима. 

 

     Списак семинара које су запослени похађали у другом полугодишту:  

 

     У периоду од 16.06. до 17.06.2022. године сви наставници предметне наставе који су 

били предвиђени за прегледаче на Завршном испиту прошли су обуку и учествовали у 

прегледању. 

      У периоду од 21.06. до 24.06.2022. године сви наставници разредне наставе и 

наставници предметне наставе који су били предвиђени за дежурство на Завршном 

испиту прошли су обуку. 

     Успеси ученика на такмичењима и конкурсима: 

Ученици 8. разреда су у фебруару освојили 3. место на Општинском такмичењу у 

фудбалу. На Општинском такмичењу из физике године ученици су освојили прво, друго 

и треће место.  На ликовном конкурсу „Упознајемо птице“ ученик 2/1 је освојио 

специјалну награду за ликовни израз. 

Резултати остварени на Општинском такмичењу из математике: прво, друго и треће 

место.  На Општинском такмичењу из Информатике и рачунарства ученици су освојили 

прво и треће место. На Општинском такмичењу из српског језика и језичке културе 

освојено: једно прво место, два друга и једно треће место.  

Резултати са Општинског такмичења из енглеског језика: три друга места и једно треће. 

На Градском такмичењу из физике једна ученица је освојила 3. место. 

Ученици су на Општинском такмичењу из хемије освојили: једно прво место, једно друго 

и два трећа.  Резултати са Градског такмичења из математике: два прва места, два друга 

места, три трећа места. На ликовном конкурсу „Моја звезда“, наша ученица освојила је 

2. место. Резултати Општинског такмичења из географије: једно друго место и два трећа. 

     На Општинском такмичењу из историје освојено је 2. место. 

Дана 21.03.2022. године у библиотеци школе обележен је Дан поезије и одржано је 

школско такмичење рецитатора. На Општинском такмичењу рецитатора ученица осмог 

разреда освојила је 1. место. 

     У априлу месецу, у организацији „Пријатеља деце београдске општине Палилула“, 

одржан је ликовни конкурс под називом „Васкршње ликовне радости“ на ком је наша 

ученица освојила 3. место. На Градском такмичењу из српског језика и језичке културе 

постигнути су  следећи резултати: једно прво место, дри друга места и једно треће. Једна 

ученица учествовала на Републичком такмичењу из српског језика и језичке културе.  

На Градском такмичењу из хемије ученик 7/2 освојио 2. место. 

     У априлу је поводом Васкрса организован ликовни конкурс, на коме су три ученика 

награђена.  На конкурсу „Кад се врате птице с југа“ ученица 2/1 је освојила 2. место. 

На Општинском кросу одржаном у мају ученик 4/2 освојио је 2. место. 

На атлетском кросу „Марковдан 2022.“ одржаном у мају ученица 6/2 је освојила 2. место, 

а ученик 6/1 је освојио 1. место. Ученици су учествовали на Аqua Viva Трци задовољства 

у оквиру јубиларног 35. Београдског маратона под слоганом „Пријатељство на дуге 
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стазе“. Трка је била манифестационог карактера, без пријављивања, победника и 

пласмана. У мају је одржан четврти Hack#teen поводом међународног Дана девојака у 

ИКТ-у. Наше ученице су освојиле 1. место.  У мају месецу одржано је финале девете 

НИС олимпијаде знања из руског језика, на којем је ученица 7/3 освојила 2. место.  

     Одржано је шест угледних часова и један огледни час. Наставница француског језика 

је одржала часове ученицима млађих разреда, у циљу упознавања ученика са новим 

предметом.  

     Образован је и Тим за праћење и израду пројеката. 

Пројекти су:  

Пролеће у Ослободиоцима (координатор Педагошки колегијум) 

Математички врт (координатор наставница Ивана Кнежевић) 

Музичке заврзламе (координатор наставница Ивана Колдан) 

Читам, дакле, постојим (координатор наставница Јадранка Митић) 

Дан науке (координатор наставница Даница Петровић) 

Школски часопис у електронској форми (координатор наставница Бојана Вујовић) 

У априлу месецу Милкица Костић Златић, наставница Информатике и рачунарства и 

Технике и технологије и ментор Регионалног центра за талентовану децу у Чачку, 

одржала је у нашој школи радионице Роботике.  

     Реализоване посете и излети:  

У јуну су реализовани једнодневни излети за ученике свих разреда:  

1. разред: Манастир Фенек – Салаш Стремен – Бојчинска шума;  

2. разред: Мали Иђош-Катаи; 

3. разред: Ковачица – Бела Црква – Вршац – манастир Месић – Делиблатска пешчара; 

4. разред: Опленац – Аранђеловац – Орашац; 

5. разред: Зобнатица – Суботица – Палић; 

6.  разред: Смедерево - Виминацијум – Пожаревац; 

7. разред: Виминацијум – Голубац – Лепенски вир; 

8. разред: Бранковина – Ваљево – Лелић. 

Ученици 3. разреда су у априлу посетили позориште – Установа културе „Вук Караџић“ 

где су гледали представу „Снежана и седам патуљака“. 

Ученици првог, другог, трећег и четвртог разреда посетили су Ботаничку башту 

„Јевремовац“, 13. маја 2022. 

Ученици 3/1 су у априлу посетили позориште – Установа културе „Вук Караџић“ где су 

гледали представу „Чардак ни на небу, ни на земљи“.  

У Конаку књегиње Љубице у мају одржана је радионица за ученике, везана за писмо 

глагољицу. Организатори радионице, Драгана Латинчић и Јована Мијатовић, некадашње 

ученице наше школе. Ученици су обишли конак, Саборну цркву и гробове Доситеја 

Обрадовића и Вука С. Караџића.  

Ученици 4. разреда су у јуну посетили Народни музеј Србије са темом „Слике у музеју – 

српска и страна уметност“. 

Поводом дана руског језика, 22.06.2022. године, ученици 5. и 6. разреда присуствовали 

су, заједно са наставницама руског језика радионици која је била организована на, 

Филолошком факултету, одсек за славистику. 

     Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе пратили су напредовање 

ученика на пробном и завршном испиту. 

     Дана 15.06.2022. године, у свим основним школама на територији Републике Србије 

одржано је пробно тестирање за ученике 7. разреда из једног од пет предмета:  из физике, 

хемије, биологије, географије или историје. Истог дана одржано је и тестирање ученика 
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4. разреда. Ученици су проверавали своје знање из српског језика, математике и природе 

и друштва. Питања из ова три предмета су била обједињена у један тест.  

     Пробни завршни испит за ученике 8. разреда одржан је у петак и суботу, 25. и 26. 

марта 2022. године. Урађена је и анализа пробног завршног испита.  

У школској 2021/2022. години, ученици 8. разреда су полагали Завршни испит 27, 28. и 

29. јуна 2022. године. Завршни испит су полагали решавањем задатака у оквиру три 

теста: из предмета Српски језик, односно матерњи језик (27.06.), из предмета 

Математика (28.06.) и комбинованог теста (29.06.). Анализа успеха се налази у 

извештајима стручних већа. 

     Према резултатима који су објављени на сајту моја средња школа наша школа заузела 

је четврто место од 18 школа на општини Палилула, према укупном броју поена (са 

завршног испита и из школе).  

     Дана 30.06.2022. године у Центру за културу „Влада Дивљан“ организован је свечани 

пријем ученика 8. разреда носилаца „Вукове дипломе“.  

Наши ученици су имали прилику да се у мају у оквиру Професионалне оријентације 

упознају са различитим професијама. Представили су им се ИТ стручњак, форензичар и 

инспектори за сузбијање малолетничке деликвенције, ако и бивши ученици наше школе. 

Од 10.05.2022. до 02.06.2022. године у оквиру програма Професионалне оријентације за 

ученике 8. разреда, одржане су радионице на тему „Ја за 10 година“.  

Остварена је сарадња са Тимом за самовредновање, Стручним активом за развојно 

планирање,  као и са осталим Тимовима. 

     Тим за самовреднивање спровео је анкетирање наставника, ученика и родитеља у вези 

са самовредновањем, област ЕТОС. Након анализе података циљ је Побољшање 

квалитета комуникације и међуљудских односа. Тим је направио акциони план. Поред 

циља и задатака, издвојене су и кључне снаге, као и области на којима треба порадити (у 

записницима постоје детаљи).  

     Стручни актив за развојно планирање дао је предлог да се измени Школски развојни 

план код неколико тачака (лого школе, мејл школе и Дан школе, допуну активности 

Клубом бивших ученика школе, реализацију пројекта „Пролеће у Ослободиоцима“ и 

увршћавање Роботике у пројекте школе).  

Тим за школски програм приступио је изради школског програма за период од наредне 

четири године.  

     У организацији Фокус арта у јуну у школи је одржана радионица „Вршњачко 

насиље“. У радионици су учествовали ученици 5. и 7. разреда, као и психолог школе. 

     У месецу априлу извршен је избор уџбеника за 4. и 8. разред, на период од 4 године. 

Сви наставници су приложили одговорајаћи извештај и родитељи су упознати са 

одлуком Наставничког већа. 

     Тим ће се у наредној школској години посебно позабавити сарадњом са осталим 

тимовима у циљу боље промоције школе, као и анализом остварених резултата на 

завршном испиту, са посебним освртом на односо између закључних оцена и 

остварених резултата на завршном испиту, као и праћењем квалитета наставног 

процеса у целини.  
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14.18. Извештај Стручног тима за кризне интервенције 

     Тим  за кризне ситуације чине три члана наставници разредне наставе  Сања 

Бујишић од августа  и Јована Јовев од априла  и наставник предметне наставе -Наташа 

Циврић Веселинов од августа који је уједно и координатор  тима . 

 како би организовали рад тима. 

     Током године наставници су се састали 7 пута. 

     У условима пандемије као и  повећаних  мера безбедности био је отежан рад свих 

учесника у наставном процесу а било је потребно додатно праћење и оснаживање 

ученика нарочито оних које долазе из нестимулативних средина па је тим константно 

сарађивао са стио тимом .   Нису  у потпуности реализоване предвиђене активности  

тима  па је због тога предлог тима да се у наредној школској години настави 

реализовање планираних активности. 

     Истаћи на видним местима правила понашања у школи и мере против свих видова 

насиља ( потребно рализовати у сарадњи са ПП службом, тимом за заштиту деце од 

злостављања и занемаривања, одељенским заједницама и наставницима грађанске и 

верске наставе).  

     Израда паноа на тему толеранције и ненасиља и ненасилне комуникације ( потребно 

реализовати у у сарадњи са ПП службом, одељенским заједницама и наставницима 

грађанске и за кризне ситуациТимСастанак  бр. 7  је одржан оје   

нлајн  путем скајпа, верске наставе ,тимом за заштиту деце од злостављања и 

занемаривања,).  

 

     Помоћ угроженим породицама у сарадњи са одељенским старешинама  

наставницима грађанског васпитања и верске наставе (  по потреби )  

      Промовисање здравих стилова живота -израда паноа и презентација  у сарадњи са 

другим предметним наставницима (биологије , наставника информатике и наставника 

физичког и здравственог васпитања).  

     Учешће на састанцима ТИМОВА -  реализовано присуство на свим састанцима  

СТИО тима 

     Креирање позитивне атмосфере у школском амбијенту 

 (Наставници су учествали у уређењу хола  за Новогодишње и Божићне пазнике, 

св.Саву Учионица и хола  за манифестације Пролеће у Ослободицима  као и за 

манифестацију Дан науке . Наставници су учествовали у уређењу  дворишта поводом  

израде  Математичког врта -10.6.2022  асистенција наставнику биологије  током  

организовања садње лековитог биља. 

     У последњој недељи  школске године је постављен  пано  и изложба на тему 

Представљам вам занимање Ватрогасац са изложбом ликовних радова и израдом лика 

ватрогасца од лако обрадовог материјала- глине које су радили ученици 2-2 и 3-3. са 

циљем упознавањем ученика са занимањем, опремом као и изворима опасности, 

превентивним мерама и понашањем у кризним и потенцијално опасним ситуацијама. 

У млђим и старијим разредима су представљене презентације које се односе на кризне 

ситуације  и организована је дискусија у оквиру редовних часова на тему кризних 

ситуација које су предмет свакодневних извештавања ( пожари, земљотреси, поплаве, 

али би у наредном периоду требало обухватити и загађење ваздуха као и климатске 

промене- метео аларми - њихово значење и правилно реаговање како би се спречила 

угроженост здравља. 
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У ове активности би требало укључити наставнике биологије, географије, хемије)   

Мишљења смо да би требало да се продуби  свест о важности и правилној примени 

прве помоћи као и значају добровољног давалаштва крви. У овим активностима би 

значајну помоћ могли да пруже наствници физичког и здравственог васпитања као и 

наставници биологије. 

     Чланови похађају стручна усавршавања која су усмерена на развој комуникационих 

вештина , неговање сарадничких односа са родитељима и дигиталну писменост .  

4.12.2021 Primena edukativne platforme u radu sa učenicima u školi (3 sata i 30 minuta) 

11.12.2021 Primena edukativne platforme u nastavi na daljinu (3 sata i 30 minuta ) 

У периоду јануар март онлајн семинари у организацији ОКЦ Бор : 

Савладавање меких вештина  (kaт бр .146)  36  бодова (K4) 

Подршка ученицима са проблемима у школи и дому ученика и њиховим родитљима 

(kaт бр.59) 36 бодова ( K3)  

 

 

14.19. Извештај о раду Педагошког колегијума 

     У току године одржано је 8 седница Педагошког колегијума. Записници се налазе 

код директора у електронском облику. Педагошким колегијумом председавао је 

директор школе Бранка Бечевић- у првом полугодишту и директор школе Радица 

Каровић- у другом полугодишту. 

 

14.20. Извештај о раду стручног сарадника- психолога 

     У школској 2021/2022. години психолог школе је  реализовао следеће активности: 

     1. Планирање и програмирање васпитно-образовног рада 

израда Годишњег плана и месечних планова рада психолога школе; 

учествовање у изради Годишњег плана рада установе и његових појединих делова – 

план рада Стручног тима за професионалну оријентацију, план рада Стручног тима за 

инклузивно образовање, план рада Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања, 

занемаривања и других облика ризичног понашања, израда новог Школског програма; 

учествовање у изради Индивидуалних образовних планова за ученике у оквиру рада 

Стручног тима за инклузивно образовање; 

учешће у планирању и организовању појединих облика сарадње са другим 

институцијама (Центар за интеграцију младих, Центар за социјални рад, Школска 

управа Београд, ДЗ “ Др Милутин Ивковић“ Палилула- Служба за здравствену заштиту 

школске деце са саветовалиштем за младе, Фокус Арт, СУП Палилула и др.); 

учествовање у осмишљавању и изради акционих планова и предлога пројеката који 

доприносе унапређењу квалитета васпитања и образовања и учествовање у њиховој 

реализацији (манифестација „Пролеће у Ослободиоцима“, роботика); 

израда плана за васпитно - образовни рад са ученицима; 

израда плана посете васпитно образовним активностима (посета часовима); 

израда плана сопственог стручног усавршавања и професионалног развоја 

помоћ у припреми документације за посете просветне инспекције и помоћ у поступању 

према наложеним мерама. 

     2. Праћење и вредновање васпитно – образовног рада 
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праћење реализације васпитно– образовног рада: посета часовима редовне наставе, 

ЧОС-у, продуженом боравку, угледним часовима: „Биљке и животиње које човек гаји“ 

у 1/3, „Професионална оријентација- колаж“, у 8/2, уз предлагање мера за побољшање 

ефикасности и успешности у задовољавању образовних и развојних потреба ученика; 

саветодавни рад са наставницима давањем повратних информација о посећеним 

часовима- редовним, угледним и ЧОС-овима; 

праћење и вредновање примене мера индивидуализације и индивидуалног образовног 

плана; учествовање у континуираном праћењу и вредновању остварености општих и 

посебних стандарда постигнућа; прaћeњe успeхa учeникa 4. и 7. разреда у пробним 

испитима и успеха ученика 8. разреда у   зaвршним и приjeмним испитимa зa упис у 

срeдњe шкoлe; прaћeњe узрoкa слабијег постигнућа учeникa и прeдлaгaњe рeшeњa зa 

пoбoљшaњe (акциони план интензивирања и побољшања квалитета сарадње са 

родитељима); вођење документације о појачаном васпитном раду; 

иницирање различитих истраживања ради унапређења васпитно-образовног рада 

(Анкета „Проблеми у мом одељењу“); учешће у изради годишњег извештаја о раду 

установе у остваривању свих програма васпитно – образовног рада (програма стручних 

органа и тимова, стручног усавршавања, превентивних програма, рада педагошко – 

психолошке службе, сарадње са друштвеном средином, праћење рада стручних актива) 

праћење анализе успеха и дисциплине ученика на класификационим периодима, као и 

предлагање мера за њихово побољшање. 

     3. Рад са наставницима 

пружaњe пoмoћи нaстaвницимa у прoнaлaжeњу нaчинa зa имплeмeнтaциjу oпштих 

стaндaрдa као и прилагођавању или пак измени стандарда за ученике који прате 

насатаву по ИОП-у; подршка наставницима у области комуникације, сарадње и 

конструктивног решавања сукоба и проблема у њиховим међусобним односима и 

односима са ученицима и родитељима; пружaњe пoмoћи нaстaвницимa у oсмишљaвaњу 

рaдa са учeницимa кojимa je пoтрeбнa дoдaтнa подршка у раду кроз координисање 

Стучним тимом за инклузивно образовање и организовањем интерактивног предавања 

„Имам право да будем другачији“ у сарадњи са Центром за креирање политика; 

оснaживaњe нaстaвникa зa рaд сa учeницимa из oсeтљивих друштвeних групa крoз 

рaзвиjaњe флeксибилнoг стaвa прeмa културним рaзликaмa и рaзвиjaњe 

интeркултурaлнe oсeтљивoсти и прeдлaгaњe пoступaкa кojи дoпринoсe њихoвoм 

рaзвojу; као координатор Стручног Тима за инклузивно образовање психолог школе је 

учествовала у стручном скупу „Подршка наставницима који раде са осетљивим 

категоријама ученика“ у организацији Центра за интеграцију младих; 

оснаживање наставника за рад са ученицима изузетних способности- ИОП 3 из руског 

језика као и подстицање на идентификовање такве деце и рад са њима по 

индивидуалном образовном програму; пружање подршке наставницима у раду са 

ученицима код којих постоје психички узроци проблема у учењу и понашању; 

пружaњe пoмoћи нaстaвницимa у oствaривaњу зaдaтaкa прoфeсиoнaлнe oриjeнтaциje и 

кaриjeрнoг вoђeњa како би благовремено препозали способности, интересовања и 

склоности ученика кроз континуирани саветодавно- консултативни рад са 

наставницима и сарадњом, у улози координатора Стручног тима за професионалну 

оријентацију, у реализацији радионица из области професионалне оријентације за 

ученике 7. и 8. разреда; упoзнaвaњe oдeљeњских стaрeшинa и oдeљeњских вeћa сa 

рeлeвaнтним кaрaктeристикaмa нoвих учeникa и њихових породица; 



Извештај о раду школе за школску 2021/2022. 

годину 

 

71  

пружање помоћи одељењским старешинама у реализацији појединих садржаја часа 

одељењског старешине – одржани часови на тему техника доброг учења, 

професионалне оријентације, толеранције и односа у одељењу, умећа конфликта, 

превенције вршњачког насиља; пружaњe пoмoћи нaстaвницимa у oствaривaњу свих 

фoрми сaрaдњe сa пoрoдицoм; усавршен програм сарадње са породицом 

мотивисање наставника на континуирано стручно усавршавање и израду плана 

професионалног развоја – организовање семинара и предавања; посебан акценат 

стављен је на потребу за развојем асертивних вештина комуникације и 

кооперативности. 

     4. Рад са ученицима 

саветодавни рад са ученицима који имају проблема у учењу или понашању и са 

надареним ученицима (ИОП 3 за руски језик); 

провера спремности за полазак у школу деце старости од 6 до 6,5 година као и деце 

старијег узраста којима је претходне школске године био одложен упис;  

учешће у организацији пријема деце, праћења процеса адаптације и подршка деци у 

превазилажењу тешкоћа адаптације; 

сaвeтoдaвни рaд сa нoвим учeницимa ( учeницимa кojи су пoнoвили рaзрeд, дошли из 

других школа); сарадња са основном школом „Ћирило и Методије, Београд; 

учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који врше повреду правила 

понашања у школи, неоправдано изостају са часова или који својим понашањем 

угрожавају друге, пружање подршке ученицима из осетљивих друштвених група; 

учешће на интерактивном предавању „Имам право да будем другачији“ и стручном 

скупу „Подршка наставницима који раде са осетљивим категоријама ученика“. Додатна 

подршка остварена је и кроз концепт појачане допунске наставе, вршњачке подршке и 

сарадње са породицом; учeствoвaњe у изрaди пeдaгoшкoг прoфилa учeникa зa учeникe 

кojимa je пoтрeбнa дoдaтнa пoдршкa и сарадња, у изрaди индивидуaлнoг oбрaзoвнoг 

плaнa (ИОП 1, ИОП 2, ИОП 3 ), са родитељима, спољним сарадницима, институцијама, 

одељенским старешинама и предметним наставницима; присуствовање полагању 

пробног и завршног испита за ученике 8. разреда у виду подршке ученици са сметњама 

у развоју; предлагање мера, учешће у активностима у циљу смањивања насиља, а 

повећања толеранције и конструктивног решавања конфликата – израда плана за 

превенцију насиља, плана за рад са ученицима који су вршили насиље и жртвама, 

организовање часова на тему ненасиља и толеранције, популарисање здравих стилова 

живота.  

     У оквиру подршке одељенским заједницама реализоване су следеће 

радионице/предавања/анкете: Превенција вршњачког насиља у сарадњи са Фокус артом 

(5/1, 5/2 и 7/2),Толеранција (8/2, 7/2), Радионица- решавање конфликтних ситуација 

(5/3), Вршњачко насиље -ДЗ “ Др Милутин Ивковић“ Палилула- Служба за здравствену 

заштиту школске деце са саветовалиштем за младе (5/1, 5/3,8/2), Поштујемо 

различитости (8/3), Решавање конфликтних ситуација (5/1, 5/3,8/2), Радионица- 

решавање конфликтних ситуација (5/3), Вршњачко насиље  Пројекат “ Једнаки- 

едукативне радионице на тему једнакости и вршњачког насиља“(8/1,3), Правила 

понашања ученика (7/1, 5/3), Умеће комуникације, како да говорим да ме други чује 

(6/1, 7/3), Изазови у мом одељењу- анкета (5/2, 6/1,2, 7/1,2), Анкета о насиљу (6/2,3) 

Како се осећа жртва насиља (6/3). 

     У оквиру рада на техникама учења, организацији слободног времена и вештина 

комуникације реализоване су следеће радионице: Тимски рад (8/1) , Моје слободно 
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време (6/2,3), Другарство и тајна (2/3), Игра речи (6/3), Заједно је лакше (6/3), Слободно 

време (7/2), Почетак школске године (5/3, Мој радни дан 2/3, Похваљујем те (6/1)  

Радионица Кутија поверења (3/2,3, 5/1, 6/3), План учења (7/2), Мој радни дан (8/3) 

Уметност конфликта (7/2).  

     Рад на професоналној оријентацији ученика и каријерном вођењу- организовање 

радионица и индивидуални консулативно саветодавни разговори: 

Фактори избора занимања –унутрашњи и спољашњи Тест –Ја сам…(8/1,2,3) 

У свету врлина и способности, Моја очекивања – колаж, Образовни профили у 

средњим школама, Мрежа средњих школа, Критеријуми за избор школе, Испитивање 

ставова и реални сусрети на којима су се нашим ученицима представили : форензичар, 

инспектори за сузбијање малолетничке деликвенције, ИТ стручњак, а своје средње 

школе  „Трећа београдска гимназија“ и електротехничка школа „Никола Тесла“ 

представили су и бивши ученици наше школе у склопу радионице „Искрено из прве 

руке“. Обављено је и тестирање ученика 8. разреда Тестом професионалних 

интересовања и  консултативно саветодавни рад са ученицима те упућивање ученика на 

тестирање у Националну службу за запошљавање (8/1,2,3) 

У свету интересовања, У свету вештина и способности, Пут способности, У свету 

вредности, Самопознаја-аутопортрет, У очима других, Какав/ва сам у тиму, Мој тип 

учења, Занимања у машинству, електротехници и електроници (7/1,2,3). 

     5. Рад са родитељима, односно старатељима 

остваривање сарадње са родитељима кроз разговоре у мањим групама и индивидуалне 

контакте у терминима «отворених врата» и ван њих по позиву од стране школе или на 

иницијативу самих родитеља; пружaњe пoдршкe рoдитeљимa, стaрaтeљимa у рaду сa 

учeницимa сa тeшкoћaмa у учeњу, праћењу и реализацији мера индивидуализације, 

ИОП-а, прoблeмимa у пoнaшaњу, прoблeмимa у рaзвojу, прoфeсиoнaлнoj oриjeнтaциjи 

и акцидентним кризама. Главни циљ је био јачање родитељских компетнција, нарочито 

кроз информисање о психолошким карактеристикама њихове деце;  

пружaњe пoдршкe и пoмoћи рoдитeљимa у oсмишљaвaњу слoбoднoг врeмeнa учeникa – 

на њихов захтев и исказану потребу уз континуирано прикупљање података од 

родитеља, односно старатеља, који су од значаја за упознавање детета и праћење 

његовог развоја; анкетирање родитеља на упису ученика у први разред у циљу 

прикупљања релевантних података о развоју детета, социо-породичним условима, 

избору понуђених изборних предмета, моделу наставе (целодневна или класична) те 

избору опције продуженог боравка; израда новог, проширеног Програма сарадње са 

породицом који је саставни део Школског програма за период од 2022/2023. до 

2025/2026. школске године сарадња са Саветом родитеља; Едукативне радионице за 

родитеље , Стилови васпитања и последице- ДЗ “ Др Милутин Ивковић“ Палилула- 

Служба за здравствену заштиту школске деце са саветовалиштем за младе 

Превенција вршњачког насиља- Фокус арт. 

     6. Рад са директором и осталим стручним сарадницима 

сарадња у оквиру рада стручних тимова и комисија и редовна размена информација 

(члан комисије за избор директора школе, члан комисије за избор наставника енглеског 

језика и књижевности); сарадња на заједничком планирању активности, анализа 

извештаја о раду школе; сарадња на формирању одељења, расподели одељењских 

старешинстава, структуралној реорганизацији стручник актива и тимова за наредну 

школску годину; сарадња са директором у организовању и планирању трибина, 

предавања (обука запослених из дигиталне писмености планирана за почетак 
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2022/2023. школске године) радионица за запослене (асертивна комуникација 

планирана за почетак 2022/2023. школске године), родитеље (реализована отворена 

врата „Превенција вршњачког насиља“, а за почетак школске године планиране су 

радионице подршке родитељству у препознавању развојних карактеристика њихове 

деце и њихових потреба у транзитном периоду приликом поласка у 1., односно 5. 

разред); 

сaрaдњa сa дирeктoрoм, стручним сaрaдницимa нa превазилажењу уочених прoблeмa и 

пoтрeбa ученика  и прeдлaгaњe мeрa зa унaпрeђeњe; сaрaдњa сa дирeкторoм у 

реализацији васпитно дисциплинских поступака; сaрaдњa сa дирeктoрoм нa плaнирaњу 

aктивнoсти у циљу jaчaњa нaстaвничких и личних кoмпeтeнциja (оснаживање тимског 

духа код запослених и њихово подстицање на асертивност у комуникацији) припрема 

материјала за посете просветне инспекције. 

     7. Рад у стручним органима и тимовима 

учествовање у раду Стручног актива за развој школског програма, координација рада 

Стручног тима за професионалну оријентацију, Стучног тима за инклузивно 

образовање, члан Стручног тима за зашиту ученика од насиља, злостављања, 

занемаривања и других облика ризичног понашања; учествовање у раду дисциплинске 

комисије, тима за појачан васпитни рад, комисије за избор запослених (директор школе 

и наставник енглеског језика и књижевности); учествовање у раду Наставничког већа, 

Одељењских већа и Педагошког колегијума прeдлaгaњe мeрa зa унaпрeђивaњe рaдa 

стручних oргaнa шкoлe (стуктурална реоргаизација школских актива и тимова). 

     8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 

локалне самоуправе сaрaдњa сa oбрaзoвним, здрaвствeним, сoциjaлним, нaучним, 

културним и другим устaнoвaмa кoje дoпринoсe oствaривaњу циљeвa и зaдaтaкa 

oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa шкoлe (Центар за интеграцију младих, Центар за социјални 

рад, Школска управа Београд, ДЗ “ Др Милутин Ивковић“ Палилула- Служба за 

здравствену заштиту школске деце са саветовалиштем за младе, Фокус Арт, СУП 

Палилула и др.); активнo учeствoвaњe у рaду струковних друштaвa oргaнa и 

oргaнизaциja, сарадња са психолозима који раде у другим установама од значаја за 

остварење образовно- васпитног рада и добробити деце (Основна школа „Ћирило и 

Методије“, ПУ „Дечија окривалица“). 

     9. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

припрeмa зa пoслoвe прeдвиђeнe гoдишњим прoгрaмoм и oпeрaтивним плaнoвимa рaдa 

психолога; вoђeњe eвидeнциje o сoпствeнoм рaду нa днeвнoм, мeсeчнoм, 

полугодишњем и гoдишњeм нивoу (дневник рада психолога, евиденција о раду са 

децом, евиденција спроведених истраживања, психолошких тестирања, посећених 

активности и сл.); прикупљaњe пoдaтaкa o учeницимa и чувaњe мaтeриjaлa кojи сaдржи 

личнe пoдaткe o учeницимa у склaду сa eтичким кoдeксoм психолога (ТИП1 тест- 

резултати тестирања, медицинска документација, интервјуи са родитељима будућих 

првака и сл.) , стручнo усaвршaвaње: прaћeњe стручнe литeрaтурe и пeриoдикe (часопис 

Друштва психолога Србије), прaћeњe инфoрмaциja oд знaчaja зa oбрaзoвaњe и 

вaспитaњe нa интeрнeту (закони и правилници), учeствoвaњe у aктивнoстимa 

струкoвнoг удружeњa  и нa Рeпубличкoj сeкциjи психoлoгa Србиje, пoхaђaњe 

aкрeдитoвaних сeминaрa (Програм обуке за дежурн наставнике на завршном испиту у 

основном образовању- компетенција за поучавање и учење, 8 бодова), стручних 

скупoвa (Подршка наставницима који раде са осетљивим категоријама ученика), 

предавања (Интерактивно предавања „Имам право да будем другачији“), рaзмeнoм 
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искуствa и сaрaдњoм сa другим стручним сaрaдницимa у oбрaзoвaњу (специјални 

педагози у Центру за интеграцију младих, лични пратиоци деце која наставу похађају 

по индивидуалном образовном програму и сл.). 

 

 

 

14.21. Извештај о раду стручног сарадника- педагога 
 

     Педагог је свој рад у школској 2021/22. години планирала и реализовала у складу са 

важећим Правилником о раду стручних сарадника у основној школи али и према 

потребама актуелне школске праксе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

     Правилником је дефинисано девет подручја рада педагога чије активности се 

међусобно преплићу па их је и у самом извештају  тешко раздвојити: 

- Планирање и програмирање образовно-васпитног рада; 

- Праћење и вредновање о-в. рада 

- Рад са наставницима; 

- Рад са ученицима; 

- Рад са родитељима; 

- Рад са дирекором школе и осталим стручним сарадницима; 

- Рад у стручним органима и тимовима школе; 

- Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 

локалне самоуправе; 

- Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање. 

     У току школске 2021/22. године педагог је вршила годишње, месечно, недељно и 

дневно планирање сопственог рада. У току августа 2021. године израђен је годишњи 

план рада према подручјима рада педагога. За сваки месец у току школске године, 

израђивала је месечне- оперативне планове рада које је даље конкретизовала на 

недељном и дневном нивоу. Школска година одвијала се по препорукама Тима за 

школе и МПНТР у циљу спречавања ширења вируса Ковид-19. Рад стручног сарадника 

одвијао се непосредно у школи. 

     Током школске године, пружала је помоћ наставницима у планирању њиховог рада 

кроз: Пружање помоћи у планирању редовних, иновативних и угледних часова као и 

разних активности у оквиру појединих предмета, наставницима приправницима и 

наставницима на замени у месечном планирању рада и дневном припремању за час. Рад 

у измењеним условима и у време организовања онлајн наставе настављен је повремено 

у случајевима погоршања епидемиолошке ситуације  па је подршка наставницима била 

и преко Гугл мит платформе. 

     Учестовала је у осмишљавању појединих активности у оквиру продуженог боравка.      

Педагог је сарађивала са разредним старешинама приликом планирања садржаја за 

часове одељенске заједнице на гугл улионицама. У вези са тим на почетку школске 

године је дала предлог тема за реализацију часова одељенске заједнице у одељењима од 

5. до 8. разреда, у складу са узрасним и развојним карактеристикама ученика. Такође, 

пружала је помоћ разредним старешинама у припремању обавештења за родитеље као 

и садржају појединачних састанака.  

     Учествовала је у изради педагошких профила ученика којима је потребна додатна 

подршка у раду и у планирању рада са ученицима у складу са идентификованим 
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потребама. Као члан школских тимова (Школског тима за инклузивно образовање, 

Тима за самовредновање, Тима за школско развојно планирање, Тима за превенцију 

насиља, Тима за професионалну оријентацију, Тима за обезбеђење квалитета и развоја 

установе, Тима за међупредметне компетенције, Тима за професионални развој), 

учествовала је у планирању активности  у току школске године. Такође је са 

руководиоцима школских тимова израдила планове рада тимова за наредну 2021/22. 

школску годину.  

     У складу са актуелним Годишњим планом рада школе за школску 2021/22. годину, 

на месечном нивоу је израђивала планове активности школе за конкретан месец. 

     Урадила је делове плана рада школе, учествовала је у изради планова рада школских 

тимова и школску 2021/22. годину, сарађивала на припремању планова рада стручних 

већа. Педагог школе је у сарадњи са наставницима урадила и објединила  и нови 

Школски програм 2022/2023. до 2026/2027. 

     У току школске 2021/22. године, педагог је посетила 23 часова редовне наставе, од 

првог до осмог разреда. Циљ посета је био праћење одељења и појединих ученика као и 

стила рада наставника.  

     Педагог је посетила часове наставника у продуженом боравку као и угледне часове 

са циљем праћења рада наставника. 

     Водила је евиденцију годишњих планова и програма рада наставника за све облике 

рада, сваког месеца евидентирала и анализирала месечне планове наставника за све 

облике рада и вршила увид у планиране садржаје. Организација рада путем школског 

Гугл диска актуелна је и даље, и на том репозиторијуму наставници су предавали 

планове. 

     У току првог полугодишта, у свим одељењима петог разреда ( укупно три ), 

спроведено је предавање о новом Правилнику о понашању ученика у школи како би се 

ученици боље упознали са садржајем и применом истог. Радионице на тему 

толеранције, пријатељства, тимског рада спроведене су са ученицима шестог, седмог и 

осмог разреда. Са ученицима осмог разреда педагог је спроводила и радионице из 

програма професионалне орјентације.   

     Педагог школе учествовала је у родитељским састанцима које је организовала 

управа школе у одељењима у којима су се појављивале инцидентне ситуације. Сврха 

родитељских састанака је превентивни рад и интервентне активности у смислу 

смањења конфликата међу ученицима и помоћи породицама у ризику. 

     Педагог је континуирано пратила успех ученика са посебним освртом на ученике са 

недовољним оценама као и ученике за које су уведене одређене мере 

индивидуализације о.в. рада, за поједине предмете и области предмета. Вршила је 

праћење и анализу узрока школског неуспеха код појединих ученика са већим бројем 

недовољних оцена на класификационим перодима, као први корак у оквиру 

индивидуалног рада са њима.  

     Након сваког класификационог периода, педагог је у сарадњи са психологом 

састављала кратак извештај са анализом постигнутог успеха ученика на нивоу разреда, 

одељења и појединачних предмета. Педагог школе учествовала је у прављењу плана 

организације рада школе у току другог полугодишта а у циљу завршавања школске 

године. Са управом школе  и члановима наставничког већа радило се на организовању 

посебних  часова и часова припремне наставе, као и пробног завршног и завршног 

испита. Активности су  организоване  на начин који се осигуравла безбедност и 
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здравље ученика и запослених, у складу са препорукама надлежних органа и 

институција, у школском простору.  

      Урадила је у сарадњи са психологом детаљну анализу завршног испита која се 

налази у оквиру Извештаја о реализацији плана рада школе за школску 2021/22. годину.  

     Континуирано је пратила начин провере знања и оцењивања ученика којима су 

уведене одређене мере индивидуализације о.в. рада. Такође је пратила начине 

усклађивања захтева са могућностима истих ученика.   

Учествовала је у изради Годишњег извештаја о реализацији плана рада школе за 

школску 2021/22. годину. Такође је изршила анализу сопственог рада у току школске 

2020/21. године и израдила извештај о остварености планираних активности, који се 

налази у оквиру Извештаја о реализацији плана рада школе за  школску 2020/21. 

годину. 

     Сарадња са  наставницима се одвијала кроз следеће активности: 

- Пружање помоћи у изради годишњих и месечних планова наставника и непосредне 

припреме за час и у начину вођења педагошке документације.  

- Пружање помоћи у припреми угледних и иновативних часова, који су се дешавали у 

првом полугодишту и стручних предавања и развоја међупредметних компетенција. 

Наставници су своје инвативне часове наставили да реализују и у онлајн настави уз 

подршку педагога 

- Наставницима – руководиоцима тимова, актива и разредних (одељењских) већа 

пружала је помоћ у припремању седница и у евиденцији (записника) о раду ових 

стручних органа, 

- Индивидуални саветодавни рад са наставницима по обављеним посетама часу и уз 

консултације у онлајн настави 

- Пружање помоћи приликом израде педагошких профила ученика који имају потребу 

за пружањем додатне подршке у раду и помоћ у прилагођавању наставног процеса 

потребама поменутих ученика, 

- Пружање помоћи одељенским старешинама у руквођењу одељењем, а посебно 

старешинама првог и петог разреда као новим ученичким колективима.  

Током године педагог је континуирано сарађивала са учитељима и наставницима на 

превазилажењу тешкоћа у раду са појединим ученицима, на првом месту тешкоћа у 

учењу и непоштовању правила понашања .  

Пружала је и подршку наставницима у сарадњи са родитељима, 

-Пружала је и подршку наставницима приликом избора садржаја стручног усавршавања 

(препоруке за избор међу акредитованим семинарима, тема за реализацију угледних 

часова и избору стручних тема, вебинара у другом полугодишту). 

     Рад са ученицима се одвијао кроз следеће активности: 

- Реализација „Техника учења“ у одељењима петог и осмог разреда, у оквиру 

оснаживања ученика за самостално учење  

- тестирање предшколске деце која уписују први разред тестом ТИП-1 

- Реализација  радионица о толерацији пријатељству, тимском раду,у одељењима 

седмог и петог разреда  

- Представљање Правилника о понашању ученика са ученицима петог разреда  

- Индивидуални и групни разговори са ученицима. Највећи број разговора је обављен 

са ученицима старијих разреда (који су у највећој мери самостално долазили). Међу 

њима је највише било ученика петог и шестог разреда. Најчешћи разлози су били 

адаптивни проблеми навикавања на нови колектив и нов начин рада а поред тога 



Извештај о раду школе за школску 2021/2022. 

годину 

 

77  

долазили су и ученици који су имали већи број негативних оцена у току године са 

којима је континуирано је рађено на планирању, организацији и начину учења код куће 

- Са ученицима шестог разреда и ове школске године је највише тема било у оквиру 

тешкоћа у сарадњи унутар одељенских колектива  

- Са ученицима седмог  разреда и ове школске године је највише тема било у оквиру 

тешкоћа у сарадњи унутар одељенских колектива  

- Са ученицима осмог разреда теме индивидуалних разговора су углавном биле из 

области избора средње школе и информисања око Завршног испита и процедуре уписа. 

- Од укупног броја ученика, половина је долазила на препоруку наставника  

- Педагог је у сарадњи са психологом и координатором пратила рад Ђачког парламента 

и пружала подршку. 

     Рад са родитељима се одвијао кроз следеће активности: 

- Рад са родитељима се одвијао преко индивидуалних разговора родитељских састанака 

и предавања за родитеље а и у оквиру Савета родитеља. 

- Такође, сарадња се одвијала путем групних састанака у ситуацијама превазилажења 

вршњачког насиља, кроз индивидуалне састанке који су се најчешће одвијали у 

договору и уз посредовање директора школе, психолога и одељенских старешина.  

- Родитељи ученика који су имали тешкоће у учењу и оних који су били укључени у 

програм додатне подршке у раду су се самоиницијатино обраћали.  

- Са свим родитељима новоуписаних првака и новопридошлих ученика је обављен 

интервју и анкетирање ради прикупљања података од значаја за адаптацију и 

прилагођавање наставног процеса са потребама ученика. 

     У току школске године остварена је успешна сарадња са директором школе на свим 

пољима рада који подразумевају планирање и програмирање образовно-васпитног рада, 

праћење и вредновање о-в., рад  са наставницима, рад са ученицима, рад са 

родитељима, рад на промоцији школе.  

     Са психологом школе, педагог је успешно сарађивала на свим заједничким 

пословима у оквиру школских тимова (Тим за превенцију насиља, Школски тим за 

инклузивно образовање, тим за професионалну оријентацију Тима за обезбеђење 

квалитета и развоја установе, Тима за међупредметне компетенције, Тима за 

професионални развој). Сарадња је била континуирана и на другим пословима који се 

односе на целокупни рад и живот школе, посебно у условима онлајн наставе. 

     У овиру подршке одељенским заједницама,превенција вршњачког насиља 

8/2- Толеранција 16.9.2021. 

7/2- Толеранција 30.9.2021. 

5/3 - Радионица- решавање конфликтних ситуација -11.10.2021.  

5/1, 5/3,8/2 - Вршњачко насиље -ДЗ “ Др Милутин Ивковић“ Палилула- Служба за 

здравствену заштиту школске деце са саветовалиштем за младе 21.10.2021. 

8/3- Поштујемо различитости 28.9.2021. 

5/3-Чос – Решавање конфликтних ситуација 1.11.2021. 

5/3  Радионица- решавање конфликтних ситуација -11.9.2021.  

8/1- Вршњачко насиље 13.12.2021. Пројекат “ Једнаки- едукативне радионице на тему 

једнакости и вршњачког насиља“ 

8/3- Вршњачко насиље13.12.2021. Пројекат “ Једнаки- едукативне радионице на тему 

једнакости и вршњачког насиља“ 

7/1 – Правила понашања ученика 1.12.2021. 

5/3- Правила понашања ученика 23.12.2021. 
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6/1- Умеће комуникације, како да говорим да ме други чује 23.11.2021. 

7/3- Умеће комуникације, како да говорим да ме други чује  1.12.2021. 

     У оквиру рада на техникама учења, организацији слободног времена и вештина 

комуникације 

8/1-Тимски рад 3.9.2021. 

6/2-Моје слободно време16.9.2021. 

2/3- Другарство и тајна 17.9.2021. 

6/3- Игра речи 17.9.2021. 

6/3-Заједно је лакше 30.9.2021. 

7/2 тема часа –Слободно време 11.10.2021. 

5/3-Почетак школске године 6.9.2021. 

8/1-Тимски рад 14.9.2021. 

6/3-Моје слободно време 14.9.2021. 

2-3 – Мој радни дан 20.9.2021. 

6/1 – Похваљујем те 28.9.2021. 

7/2 тема часа –Слободно време 11.9.2021. 

3/3 Радионица Кутија поверења 18.11.2021 

3/2 Радионица Кутија поверења 18.11.2021 

7/2 План учења 18.11.2021. 

8/3- Мој радни дан 5.11.2021. 

6/3- Кутија поверења 19.11.2021. 

5/1 – Кутија поверења 19.11.2021. 

     Професионална оријентација 

 8/1 Професионална оријентација Фактори избора занимања –унутрашњи и спољашњи 

Тест –Ја сам…9.12.2021. 

8/2- Професионална оријентација Фактори избора занимања –унутрашњи и спољашњи 

Тест –Ја сам…1.11.2021. 

8/3 -Професионална оријентација Фактори избора занимања –унутрашњи и спољашњи -

Тест –Ја сам…9.12.2021. 

Рад са родитељима ученика 

-Едукативне радионице уа родитеље  24.12.2021.  

-Стилови васпитања и последице- ДЗ “ Др Милутин Ивковић“ Палилула- Служба за 

здравствену заштиту школске деце са саветовалиштем за младе 

- Превенција вршњачког насиља-Фокус арт 

      Педагог је учествовала у припреми и редовно присуствовала састанцима разредних 

и стручних већа, Наставничког већа, Педагошког колегијума. На састанцима 

наставничког већа редовно је обавештавала запослене о новинама и инфрормацијама 

значајним за шк. праксу, које су пристизале у току године. Рад у школских тимовима је 

подразумевао пружање стручне помоћи и подршке у реализацији конкретних 

активности тимова као и пружању помоћи руководиоцима тимова у припремању 

састанака и активности, у изради планова рада за наредну годину. 

     Присуствовала је састанцима Савета родитеља према потреби. Редовно је пратила 

стручну литературу и пратила информације од значаја за образовање и васпитањ 

Остварила је сарадњу са Педагошком друштвом Србије. Била је сарадник психологу 

школе у  координаторорским активности у оквиру сарадње са локалним Центром за 

социјални рад, члановима Интерресорне комисије, Школском управом. 
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     У школској 2021/22. години педагог школе је посетила следеће акредитование 

семинаре/вебинаре : 

-  Oбука о етици и интегритету у јавном сектору - Агенција за борбу против корупције 

- Конференција „Агенда 2030 – Заједно ка одрживој будућности“ -организатор Влада 

Швајцарске и Немачке у оквиру пројекта „Реформа јавних финансија – Агенда 2030“ 

који спроводи Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (ГИЗ) GmbH а 

партнери су домаће организације цивилног друштва: Фондација Ана и Владе Дивац, 

Центар за Фондација демократија, Центар за високе економске студије, Тимочки 

омладински центар, Београдска отворена школа, БФПЕ Фондација за одговорно 

друштво и Паметни колектив. Платформа Чувам те-;"Обука за запослене - Стратегије у 

раду са ученицима који показују проблеме у понашању" дана 25.08.2022. По основу 

члана 23. Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у звање 

наставника, васпитача и стручних сарадника (”Службени гласника РС” бр. 109/2021) 

признаје се 16 бодова за остварено стручно усавршавање које предузима установа у 

оквиру својих развојних активности. Платформа Чувам те-;"Обука за запослене - 

Безбедно коришћење дигиталне технологије - превенција дигиталног насиља" дана 

25.08.2022. По основу члана 23. Правилника о сталном стручном усавршавању и 

напредовању у звање наставника, васпитача и стручних сарадника (”Службени 

гласника РС” бр. 109/2021) признаје се 16 бодова за остварено стручно усавршавање 

које предузима установа у оквиру својих развојних активности. 

     Педагог је редовно водила евиденцију (документацију) о свом раду, кроз дневник 

рада где су бележене све дневне активности у току једног радног дана и посебне 

евиденције о раду са ученицима,  родитељима и наставницима. 

     Конструисала и у складу са потребама мењала је инструменте за рад у оквиру 

реализације појединих активности: Протокол за посету часовима, разноразне анкете за 

ученике, материјале за реализацију рада. У току школске године педагог школе је 

учествовала у реализацији пробног Завршног испита  и Завршног испита  за ученике 

осмог разреда. 

 

 

14.22. Извештај о раду стручног сарадника- библиотекара 

 

     Библиотека је радила у складу с планом и програмом. Библиотека ради 50% радног 

времена. Запослена у библиотеци је Алма Оташевић (50%). За кориснике библиотека је 

радила понедељком, средом и петком, према распореду. 

     Септембар: Вршене су припреме за рад библиотеке.Организована је дистрибуција 

часописа: „Школарац“ и „Витез“ . 26. септембра обележен је Дан европског језика. 

Израђен је пано и окачен у холу Школе. 

     Октобар: Ученици 1. разреда су учлањени у школску библиотеку. Купљена је нова 

лектира за 7.и 8. 

     Новембар: Одлуком Министарства просвете нашој школи су додељена средства за 

куповину књига за потребе школске библиотеке (22.500 динара). Купљене су књиге од 

препоручених издавача. 

     Децембар: У току децембра одржано је шест читалачких радионица са ученицима 

одељења 3/1, 3/2, 3/3 и 4/1, 4/2, 4/3. Представљене су три књиге издавача „Propolis 

books“ из Београда: 
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1) „Најгори родитељи на свету“ Д. Валијамса 

2) „Тату и Пату у чудноватој причаоници“ А. Х. Сами. 

3) „Девојчица медведица“ С. Андерсон 

Радионице је водила Тања Тодоров, представник издавачке куће „Propolis books“, по 

професији професор српског језика и књижевности. 

     Јануар: Поводом Дана Светог Саве традиционално се уручују књиге најбољим 

ученицима и за те потребе купљене су књиге. Остварена је сарадња с Библиотеком 

„Милутин Бојић“. Сви прваци су бесплатно добили чланске карте. 

     Фебруар: Поводом обележавања Националног дана књиге, ученици првог и четвртог 

разреда наше школе учествовали су у акцији „Читајмо гласно“. Слоган за ову годину је 

био „Подели радост читања са свима“. 

     Март: 21. марта у Библиотеци је одржани часови поводом Светског дана поезије. 

Одржане две радионице са млађим разредима. Истог дана одржано је школско 

такмичење рецитатора. 

     Април: Помоћ ученицима старијих разреда при налажењу потребних и 

одговарајућих информација 

у различитим изворима информација и учење правилном коришћењу информација. 

     Мај: У Конаку књегиње Љубице одржане су радинице на тему “Глагољица“. 

Радионице су водиле Драгана Латинчић и Јована Мијатовић. Стручни водич је ученике 

провео кроз Конак и упознао их с његовим настанком и историјом. 

У одељењима 1/2 и 1/3 одржани су часови у Библиотеци и том приликом ученици су 

упознати с правилима понашања у библиотеци. Прочитана им је Бајка о рибару и 

рибици Александра Пушкина, након чега је вођен разговор о прочитаном делу. 

     Јун: Куповина књига за награде ученицима који су носиоци Вукове дипломе и који 

су остварили запажене резултате на такмичењима, као и књиге за ученика генерације. 

 

14.23. Извештај о раду директора школе 
            

     Извештај постоји у виду прилога Годишњем извештају о раду школе за 2021/2022. 

школску годину. 

 

14.24. Извештај о раду Школског одбора 

 

     У току школске године одржано је  14 седница Школског одбора. Чланови 

Школског одбора су били редовни на седницама и веома одговорни у доношењу 

одлука. Записници са седница Школског одбора налазе се код секретара установе у 

штампаном и електронском облику. Школским одбором председавао је Милена 

Маровић. 

 

 

14.25. Извештај ораду Савета родитеља 

 

     У току школске године одржано је 11 седница Савета родитеља. Чланови Савета 

родитеља су били редовни на седницама и веома одговорни у доношењу одлука. 

Записници са седница Савета родитеља налазе се код секретара установе у штампаном 

и електронском облику. Саветом родитеља председавала је Јелена Миљковић. 
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14.26. Извештај о раду Ученичког парламента 

 
     У првом полугодишту Ученички парламент радио је у саставу по два представника 

свих одељења седмог и осмог разреда и састао се три пута. 

     На првом састанку конституисан је парламент и размотрен План рада парламента. 

Ученици су упознати са годишњим планом рада парламента и планираним 

активностима као и извештајем о остваривању годишњег плана рада школе. За 

председника парламента једногласно је изабран ученик седмог разреда, а за заменика 

ученица седмог разреда. Ученици су упознати са својим обавезама, предочено им је да 

ће бити укључени у рад Школског одбора, као и да ће бити укључени у рад тимова за 

превенцију вршњачког насиља и самовредновања школе.. 

      Представници парламента  су дали бројне предлоге који ће се узети на разматрање и 

неки од њих реализовати у наредним месецима од стране Ученичког парламента. 

Предложено је да се организује нека од хуманитарних акција предлози су: доношење 

старих ствари, дан чишћења школе где би се укључила већина ученика школе, отворена 

врата за будуће ученике првог разреда где би старији ученици били њихови водичи и 

помагали им да боље упознају простор школе. Један од предлога био је и сређивање 

паноа Ученичког парламента. 

Представница 7/1 одељења се пријавила за организацију хуманитарних акција, а 

ученица 7/2 одељења за бављење паноом парламента. 

     Чланови парламента су упознати са Правилима понашања са посебним освртом на 

забрану дискриминације, права, обавезе и одговорност ученика као и непримерено 

облачење.  

     Формиран је тим за вршњачко посредовање. За чланове тима изабране су три 

ученице осмог разреда. Чланови парламента су упознати са појмом медијације и 

обавезама овог тима. Договорено је да се у наредном периоду овај тим бави 

промоцијом смањења насиља у школи, да се више разговара о појму и значају 

толеранције, поштовања и дискриминације, као и да се организују радионице на ту 

тему. Договорено је да у другом полугодишту педагог школе реализује са њима 

радионицу, а они да пренесу другарима из одељења. 

     Ученици су узели активно учешће у свим договореним активностима. 
     У другом полугодишту ученик Сава Марјановић је променио школу. Ученик је био 

председник Ученичког парламента, па је из тог разлога организовано гласање, како би 

изабрали новог председника. Након извршеног тајног гласања за председника 

Парламента изабрана је ученица Анђела Стоисављевић 8/3. Нови председник је упознат 

са својим обавезама. Парламент је добио новог члана, ученицу Иву Мосуровић, као 

замену за Саву Маријановић. 

     Чланови Парламента дали су своје мишљење и сугестије о уџбеницима који се 

користе у школи. Чланови Парламента нису нису имали примедбе на уџбенике који се 

тренутно користе. Изјавили су да су уџбеници за све предмете добро структурисани, 

прилагођени њиховом узрасту, а садржај разноврстан и динамичан. Посебно су истакли 

уџбеник из француског језика, који се ове године користи у 8. разреду, као доста бољи 
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него претходних година, као и из руског језика, где су похвалили уџбеник који је у 

форми романа. 

     Чланови Парламента су упознати да је у холу школе постављен пано Парламента. 

Њега уређују ученице Лана Поповић и Мина Алемпијевић. Оне су позвале остале 

чланове да у наредном периоду дају предлоге о садржајима који би се могли ставити на 

пано. Један од предлога био је да се окачи календар завршног испита, како би ученици 

8. разреда били упознати са обавезама које их очекују. 

 

 

14.27. Извештај о раду Продуженог боравка 
 

     Структура хетерогене групе ученика I3 и II3 у продуженом боравку на крају II 

полугодишта: I3 – број дечака: 3, број девојчица: 9, II3 – број дечака: 6, број девојчица: 

1- Укупно 19 ученика. 

     Сви облици и видови образовно-васпитног рада остварени су у складу са годишњим 

наставним планом и програмом и годишњим планом и програмом боравка уз 

поштовање личности ученика. 

     Све области рада прожима практична примена знања стечених у школи и њихово 

повезивање са претходним искуством и ваншколским знањима. 

     У области самосталног рада – нарочито у другој половини маја дошло је до замора 

код већине ученика (услед оптерећења обимом наставног градива, због чега им је 

требало више времена за рад домаћих задатака у односу на претходни период), па је рад 

праћен смањеном пажњом и безвољношћу, а нису у питању радне навике и дисциплина 

за време рада. 

     Остваривање исхода, ширу и ужу међупредметну повезаност остваривали су у 

слободним активностима ван школе у раду на идејном пројекту – учионице у дворишту 

- развијајући стваралачко мишљење. Показали су изузетан предузетнички и 

истраживачки дух и знатижељу, продубљено интересовање за 

дружење с другим људима и њихов рад. О томе ће више бити речи на почетку нове 

школске године. 

     У области слободног времена континуирано развијају креативност бирајући игре без 

граница (стално смишљајући нове игре). Предлози дати родитељима (уз одличну 

сарадњу од почетка школске године) за даљи рад ученика и детета (имајући у виду зону 

наредног развоја) је пре свега на пољу комуникације, увежбавање добрих 

навика и прелазак на сложеније. 

     Ученици су присуствовали презентацији роботике у нашој школи, и упознали аутора 

робота Хелге и Ло – професорку Милкицу Костић Златић. 

     Часу продуженог боравка у мају присуствовала је психолог школе Ирена Барчанац. 

Ученици су присуствовали приредби ученика 4. разреда на крају школске године 

23.6.2022. 

 

15. ПРОМОЦИЈА И МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ 

     Почетком другог полугодишта школске 2021/2022 године, са радом је почео 

Инстаграм налог школе, вођен од стране Драгане Мишковић и Бојане Вујовић, на челу 
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са Николом Крстићем који је, заједно са колегиницом Кристином Дувњак, задужен за 

израду и ажурирање школског сајта. Ова два медија чине полазне тачке промотивних 

активности ОШ „Ослободиоци Београда“.  

     Током школске године, Инстаграм налог и Интеренет страница пропратили су 

следеће активности: Обележавање Дана поезије, Школско такмичење рецитатора 

Дане Роботике, „Пролеће у Ослободиоцима“, Дан Нaуке, бројне радионице, школске 

изложбе, Математички врт, Музичке заврзламе, сарадња са предшколским установама, 

ученичка такмичења на свим нивоима, спортске манифестације, музичке приредбе, 

посете музејима и различитим установама, стручна усавршавања запослених. 

     Маркетиншка стратегија темељи се на неговању толеранције, промовисању примера 

добре праксе, међусобном повезивању, грађењу чвртих веза са сарадницима и 

установама од значаја, јачању културне свести и слављењу ученичких успеха. За циљ 

имамо стварање заједнице и радне културе која се базира на поштовању, док за 

примарни задатак имамо јачање потенцијала наших ученика. Од великог значаја је и 

сарадња са предшколским установама.  

     Промотивне активности ОШ „Ослободиоци Београда“ су у великом мери 

покушавале да утичу на дејсто фактора који доводе до осипања ученика, као и да исте 

превенирају. 
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