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ИЗВЕШТАЈИ РАДА СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И
ДРУГИХ ОРГАНА

I

I 1. ИЗВЕШТАЈ РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА ЗА
ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
У школској 2019/2020. години према Годишњем плану рада школе, реализовале су се све
седнице Наставничког већа Укупно је одржано 9 седница, од тога једна посебна за избор
члана Школског одбора испред Наставничког већа.
-

На првој седници одржаној 11.9.2019. године, разматрани су Извештај рада
школе, Извештај рада директора школе, Извештај о стручном усавршавању
запослених, Годишњи план рада школе, план стручног усавршавања запослених.
Разматран је анекс Школског програма и нови правилници и пословници који су
усклађени са Статутом школе.

-

На другој седници одржаној 28.10.2019. директор школе је упознао запослене са
реализацијом пројекта дигитална учионица и говорило се о организацији Дана
школе

-

Трећа седница одржана је 22.11.2019. и на њој је разматран успех и владање
ученика на првом класификационом периоду са предлогом мера за побољшање
успеха, анализиран је рад допунске, додатне наставе и слободних активности.,
анализиран је ИОП и ИО. Још једном се презентовао пројекат дигитална учионица
и његова реализација. Колеге су упознате од стране директора о новом
правилнику о Јединственом информационом систему просвете и Правилником о
ближим условима у поступку доделе јединственог образовног броја

-

Четврта седница одржана је 28.2.1020. године на којој су донете мере за
побољшање успеха и владања ученика у деругом полугодишту. Директор је
поднела извештај о своме раду за прво полугодиште. Такође је прочитан и
анализиран извештај Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и
занемаривања. Направљен је распоред надокнаде часова и запослени су
информисани о предстојећем конкурсу.

-

Пета седница одржана је 3.2.2020. на којој је разматран Извештај о успеху и
владању ученика на крају првог полугодишта и предложене су мере за њихово
побољшање, анализиран је рад допунске и додатне наставе и слободних
активности. Разматрана и реализација Годишњег плана рада школе, Развојног
плана и Школског програма.

-

На посебној седници одржаној 9. априла, Наставничко веће је донело одлуку о
избору уџбеника за други, трећи, шести и седми разред. Уџбеници за други и
шести остају непромењени. Уџбеници за трећи и седми се бирају на годину дана.
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-

Шеста седница одржана је 8.6.2020. где је разматран успех и владање ученика
осмог разреда. Донета је одлука о похвалама и наградама успешних ученика 8.
разреда. Наставничко веће је донело одлуку о избору ученика и спортисте
генерације. Такође је анализиран начин спровођења припремне наставе ученика
осмог разреда.

-

Седма седница одржана је 6.6.2020. као посебна седница Наставничког већа на
којој је изабран члан Школског одбора

-

Осма седница одржана је 24.6.2020. на којој је разматран успех и владање ученика
од првог до седмог разреда на крају другог полугодишта. Донета је одлука о
похвалама и наградама ученика од стране Наставничког већа. Дата је сегласност
о за отварање две групе продуженог боравка за ученике првог разреда и
сагласност за отварање две групе продуженог боравка за ученике другог разреда.
Наставничко веће је дало предлог за именовање чланова комисије за бодовање
запослених за чијим је радом престала потреба

-

На деветој седници донет је анекс Пословника о раду Наставничког већа којим се
додаје и детаљније појашњава начин вођења седнице. Наставничко веће је дало
сагласност за Оперативни план организације и реализације наставе у школској
2020/2021.

Директор школе
Ана Бошковић
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I 2. ИЗВЕШТАЈИ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ
ПРЕДМЕТА
I 2. 1. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Руководилац: Слађана Микић
Чланови: Слађана Микић, Нада Страњина, Јелена Томашевић, Марија Ћириловић,
Радослав Анђелковић.
Број одржаних састанака шк. 2019/20: 15
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ И
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1.Чланови СВ предали су планове за слободне
активности. План допунске и додатне наставе
пратиће потребе ученика.

1. Планирање садржаја и
тема за допунски, додатни
рад и слободне
активности
2. Предлог плана рада СВ

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ / ЗАКЉУЧЦИ/
РАЗЛОЗИ У СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО

август,
сви чланови СВ

3. Договор о реализацији
угледних/огледних
часова, интегративне
наставе, темматских дана
и међусобне посете
часова

2. СВ је ускладило свој план са садржајима који
су заједнички свим СВ. Направљене су измене
прошлогодишњег плана.
3. У договору са педагогом биће организовани
часови. Огледне часове ће одржати: Јелена
Томашевић, Нада Страњина и Радослав
Анђелковић, а часове интегративне наставе:
Слађана Микић и Марија Ћириловић.
4. Чланови СВ су сагласни да је пројектор
најкориснији . Школа ће набавити учила колико је
у могућности, списак који је саставило СВ предат
је директорки.

4. Коришћење наставних
средстава и учила
5. Заједничка анализа и
израда глобалних и
оперативни планова

5. Чланови СВ помогли су колеги који се вратио
из иностранства, да напише глобалне и
оперативне планове.

6. Стручне теме
6. У августу, семинаре су похађали:Р.Анђелковић,
Н. Страњина и Ј.Томашевић („Дигитална
учионица). Пренели су СВ своје утиске.
Разматрано је на који начин дигитални образовни
садржаји могу да унапреде и осавремене процес
наставе.
1. Обележавање Дана
европске баштине
2. Анализа иницијалног
тестирања

септембар,
сви чланови СВ

1. Ученици су са наставницима српског језика
обележили велики јубилеј у склопу ове
манифестације- 280 година од рођења Доситеја
Обрадовића и 15 година Задужбине.
2. Наставници су по разредимма урадили анализу
иницијалног тестирања. Највећи број ученика,
свих разреда грешио је у области синтаксе.
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3. Корелација међу
предметима

Договорено је да на часовима допунске наставе,
посебно обратимо пажњу на ову област.
3. Настава српског језика веома често је у
корелацији са осталим предметима. Ученицимма
је повезивање предмета веома занимљиво, јер
знање које су стекли из једног, могу применити на
други предмет.
1.Библиотекарки су сви наставници предали
списак обавезне лектире, која се изммемнила за
ученике 6.разреда који раде по новом плану и
програму. Договор између наставника који
предају истом разреду је да лектире не раде истог
дана, због позајмљених књига. Библиотекар је дао
СВ списак набављених књига које би ученици
могли да читају.

1. Сарадња са
библиотеком- предлог
књига за Дневник
читања и договор о
распореду читања
лектире
2.Анализа постигнућа
ученика 8. разреда на
Завршном испиту у
односу на републички
ниво постигнућа
3. Посета Сајму књига

октобар,
сви чланови СВ

3. Јелена Томашевић и Марија Ћириловић, водиле
су заинтересоване ученике на Сајам књига.
4. Чланови СВ водили су ученике у Комбанк
дворану на пројекцију филмма “Школа живота“.

4.Посета биоскопу (у
данима одржавања
Кидс Фест-а)

5. Нада Страњина је 4.10. присуствовала семинару
„Важност критеријумма и самопроцењивања за
процес учења“. Циљ семинара био је
оспособљавање наставника да зајдно са
ученицима одреде кораке за даље напредовање.

5. Стручне теме

6. Извештај са
Педагошког
колегијума

6. Руководилац СВ обавестио је чланове са
предлогом Тима за ИОП, као и са осталимм
тачкама које су разматране на састанку.

1. Час интегративне
наставе
2. Планирање
тематске наставе
3. Стручно
усавршавање
4. Унапређење
евиденције о праћењу
и напредовању
ученика
5. Анализа допунске и
додатне наставе и

2. Резултати наше школе су у равни са
републичким просеком.Наставници су задовољни
постигнутим успехом.

новембар,
сви чланови СВ

1. Час је реализовала наставница Марија
Ћириловић са колегама:Маријом Нешић
(ликовно) и Мирославом Воркапићем
(географија). Тема часа била је „Потера за
пејзажима“ П.Милосављевића.
2. Тематски дан биће претворен у пројектну

наставу којом ће руководити наставник
информатике.
3. Радослав Анђелковић пренео је СВ
утиске са посећених семинара „Подршка
школама у функцији развоја квалитета
индивидуалног образовања“ и
„Имплементација Office 365 у организацији
рада школе“.
4.Сви чланови СВ имају педагошку
документацију, понели су је на састанак да
би упоредили са колегама. Сугестија
педагога је да треба додати индивидуалне
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предлози за
побољшање рада

особине ученика. То су чланови СВ и
додали.
5. Часови допунске наставе слабо су
посећени. Наставници о томе обавестили
разредне старешине. Додатна настава ће се
интензивирати у другом полугодишту када
почињу припреме за такмичења.
1.Наставници који предају ученицима 8.разреда
дали су идентичан контролни са питањима из
Збирке задатака за Завршни испит.

1. Израда
комбинованог теста
за ученика 8.разреда
(припрема за
Завршни испит)
2. Тематска настава
за ученике 5.и
6.разреда ( Време
/Србија)

јануар,
сви чланови СВ

3. Планирање тема
писмених задатака и
планирање
контролних задатака
за друго
полугодиште

2. Чланови СВ су се сложили да је за ученике
овакав вид наставе веома занимљиви.
3. Када је реализација писмених задатака у
питању, наставници се договарају у оквиру једног
разреда. Договорен је и план израде контролних
задатака по разредима.
4. Квиз није реализован, у плану је да буде
реализован у другом полугодишту.
5. Следеће недеље биће организована такмичења
из српског језика. Чланови су се договорили ко ће
састављати тест за који разред.

4. Израда
комбинованог квиза
за ученике 7.разреда

6. Чланови СВ оценили су поједине радове и
записали оцене у своје свеске, размењени су
радови са колегама да бисмо видели да ли је
критеријум оцењивања исти. Утврђено је да на
смањење оцене утичу исти елементи код свих
наставника.

5. Организација
такмичења из
српског језика
(језик, књижевност,
рецитовање)
6. Анализа
писмених задатака
1. Републички семинар
2. Корелација садржаја из
књижевности у настави
српског и страних језика
3. Резултати са
Општинског такмичења
из српског језика

март,
сви чланови СВ

1. Захваљујући разумевању директора школе о
значају семинара, сви чланови СВ су
присуствовали Семминару. Посебан утисак
оставило је предавање Ане Милутиновић о
наставној јединици „Овај дечак се зове Пепо
Крста“.
2. Час интегративне наставе није реализован у
школи због Ванредног стања, али јесте у Настави
на даљину. Ученицима су наставнице српског
енглеског језика послале материјал. Ученици су
такође урадили својеврсни пројекат на тему
„Ромео и Јулија „ Виљема Шекспира.
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3. Општинско такмичење није раализовно 21.3.
због Ванредног стања.
Угледни час

април,
Нада Страњина

Пробни завршни испит
(Настава на даљину)

април,
сви чланови СВ

Анализа Пробног
завршног испита

мај,
сви чланови СВ

Примена заједничког
модела теста знања за
ученике 7.разреда
Заједнички модел теста
знања за ученике
7.разреда

мај,
Јелена Томашевић,
Марија Ћириловић,
Радослав
Анђелковић
јун,
Јелена Томашевић,
Марија Ћириловић,
Радослав
Анђелковић .

Он лајн састанци
наставника српског језика

март-јун,
сви чланови СВ

Такмичења из језика и
књижевности

март-јун,
сви чланови СВ

Активност није реализована у школи већ путем
Наставе на даљину. Наставница је са ученицима
8.разреда обрадила наставну јединицу „Деца“ Иве
Андрића. Ученици су припремили бројни
материјал путем интернета. Материјал је
наставница Нада Страњина послала свим
члановима СВ.
Пробни завршни испит одржан је Он лајн.
Наставници који предају ученицима 8.разреда
припремали су ученике како путем тестова које су
им слали путе електронске поште, тако и путем
платформе Завршни испит. Тест за ученике који
раде по ИОП-у састављали су сви чланови СВ,
свако је радио питања из одређених области.
Наставници који предају ученицима 8.разреда,
пренели су искуства ученика са Пробног испита
осталим колегама. Резултати нису били поуздани,
јер су ученици имали проблема са
преоптерећеним системом.
Да би се ученици што боље припремили за
следећу школску годину и Завршни испит који их
очекује у 8.разреду, наставници су припремили
тест из овогодишње Збирке за Завршни испит,
који ће ученици решавати у јуну.
По ранијем договору,наставници су реаизовали
тест знања са ученицима 7.разреда.
Стручно веће наставника српског језика имало је
свакодневне консултације током Наставе на
даљину јер је за све нас то била новина, па смо
помагали једни другима. Два
пута месечно, имали смо званичне састанке путем
„вајбер“ групе.
Због Ванредног стања, није дошло до реализације
такмичења.

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ НИСУ ПЛАНИРАНЕ
-Пробни пријемни током наставе на даљину
-Консултације са ученицима осмог разреда
-Посебни часови са ученицима који су желели да поправе оцене
-Састанци СВ током наставе на даљину по два пута недељно, као и свакодневне он-лајн консултације
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I 2. 2. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
Руководилац: Зорица Алексић
Чланови: Даниела Сланкаменац, Ана Анђелковић, Зорица Алексић, Милица
Максимовић, Ивана Јеленковић
Број одржаних састанака шк. 2019/20: 8
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ И
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1. Први писмени задатак је одржан у 12. недељи.
Други писмени задатак за ученике од 5. до 7.
разреда одржан је у 35., а за 8.разред у 34. недељи.
Контролне вежбе у првом полугодишту одржане
су у 8. и 17. недељи.

1. Планирање
контролних и писмених
задатака
2. Разматрање и
утврђивање заједничког
критеријума вредновања
нивоа постигнућа у
односу на прописане
циљеве и задатке

септембар

3. Договор о упућивању
ученика на коришћење
додатних извора
информација

на коришћење додатних извора информација.
4. Наставнице су више помагале ученицима који
слабије напредују.

1. Енглеску секцију од 1. до 4. разреда
водила је наставница Ана Анђелковић у
1. а Ивана Јеленковић у 2. полугодишту.
За ученике од 5. до 8. разреда секцију су
водиле наставнице Даниела Сланкаменац
и Зорица Алексић.

1. Организација рада
енглеске секције

3. Искуства у настави
страних језика у
разредној настави
4. Оптерећеност
ученика осмог
разреда наставним
градивом
5. Размена
контролних задатака
ради оцењивања

2. Критеријум за оцењивање контролних и
писмених задатака у обе смене је изједначен .
Наставнице су се придржавале договорене
математичке формуле за израчунавање поена.

3. Наставнице су упутиле заинтересоване ученике

4. Договор око пружања
помоћи ученицима који
слабије напредују

2. Организација
додатне и допунске
наставе

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ / ЗАКЉУЧЦИ/
РАЗЛОЗИ У СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО

октобар
2. Додатна и допунска настава су
одржаване по планираном редоследу.
3. Константовано је да су ученици првог
разреда добри. Није било већих проблема
и одступања. У осталим разредима је све
било по плану.
4. Ученици осмог разреда су добро
савладали градиво.
5. Критеријум за оцењивање контролних
и писмених задатака у обе смене је
изједначен . Наставнице се придржавају
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6. Посета ученика
Америчком кутку

договорене математичке формуле за
израчунавање поена.
6. Oве године је изостала посета ученика
и њихових наставница Америчком кутку
јер је Амерички кутак променио свој
распоред рада и више не организује
групне посете школа.

1. Актив енглеског језика ове године није
учествовао на приредби за Дан школе.

1. Припрема и
учествовање на приредби
за Дан школе
2. Усклађивање
критеријума оцењивања
ученика

2. О овој тачки је расправљано на претходном
састанку.

новембар

3. Стручно усавршавање
наставника
4. Стручна тема-употреба
интернета на часовима
страних језика

3. Све наставнице енглеског језика су похађале
семинар Важност критеријума и
самопроцењивања за процес учења ( 27.9.2019.).
Наставница Милица Максимовић похађала је
семинар Исходи у настави (4.10.2019.) а
наставнице Ивана Јеленковић и Зорица Алексић
присуствовале су промоцији нових уџбеника за 3.
и 7. разред у организацији издавачких кућа Клет,
Логос и Фреска ( 20.2.2020.)
4. Наставници су дали по један пример како
користе интернет у настави.
1. О овој теми се расправљало у јануару месецу.

1. Упоредна анализа
успеха на крају првог
полугодишта
2. Реализација наставног
плана и програма
3. Стручна тема- тимски
рад
4. Тематски дан
5. Заједнички двојезични
угледни час

децембар

2. Наставни план и програм је реализован по
плану и док је настава регуларно трајала и касније
у току ванредног стања.
3. Наставница Ивана Јеленковић је подсетила
остале чланове актива на значај тимског рада.
4. Одржан је тематски дан у 5., 6. и 7. разреду а
тема је била Време.
5. Заједнички двојезични угледни час је померен
за друго полугодиште.
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1. Договорено је да се оперативни
планови предају до средине фебруара.
Није било одступања од планова за
претходну годину.

1. Договор о изради
оперативних планова
рада за друго
полугодиште
2. Анализа успеха
ученика из страних језика

јануар
2. Резултати из енглеског језика су
углавном једнаки по одељењима.
Примећен је слабији рад ученика 5.
разреда. Договорено је да се више
подстичу ученици који имају врло добру
оцену.

3. Организација
школског такмичења из
енглеског језика за
ученике 8.разреда

3. Школско такмичење из енглеског
језика одржано је 22.1.2020. године.
1. Утисци са семинара

1. Чланови актива су разменили своје
утиске са семинара.

2. Извештај са школског
и општинског такмичења
3. Уједначавање
критеријума
4. Заједнички двојезични
угледни час
5. Одређивање датума
контролних и писмених
задатака
6.Разно

фебруар

2. На школском такмичењу из енглеског
језика за ученике осмог разреда одржаног
22.1.2020. учествовало је 18 ученика.
Ученици, који су остварили неопходан
број поена за пролаз на Општинско
такмичење, били су: Дамњановић Ђорђе
8/1, Станић Магдалена 8/3, Вељковић
Наталија 8/4, Ковачевић Наталија 8/5 и
Вранешевић Давид 8/4.
Општинско такмичење одржано је
23.2.2018. године у ОШ “ Милош
Црњански“. Ученица Станић Магдалена
је освојила 33 поена и треће место, чиме
се пласирала на градско такмичење које
је одржано 15.3.2020. Ђорђе Дамњановић
и Ковачевић Валентина су имали по 29
поена, Вељковић Наталија 28, док је
Давид Вранешевић имао 27. Они нису
имали довољан број поена за пролаз на
даље такмичење.
3. Сви чланови актива примењују исте
критеријуме у оцењивању.
4. Заједнички двојезични час је померен
за месец март.
5. Договорено је да се у другом
полугодишту контролни задатак одржи у
28. недељи. У 36. недељи је одржан
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писмени задатак за 5.,6. и 7. разред а у 35.
за 8. разред.
6. У другом полугодишту дошло је до
измена у распореду часова због
наставнице Ане Анђелковић која је на
боловању. Наставница Милица
Максимовић је преузела одељења 4-2, 4-4
и 4-5 као и секцију ученика од 1. до 4.
разреда док је наставница Ивана
Јеленковић преузела сва одељења 6. и 8.
разреда.
1. Није било могуће реализовати због ванредног
стања.

1. Међусобна посета
часова-размена искустава
2. Учешће на градском
такмичењу

март

3. Заједнички двојезични
угледни час
4. Угледни час
5. Ученици у улози
наставника

2. Градско такмичење је одржано у ОШ ,,Кнегиња
Милица'', на Новом Београду, 15.3.2020. Нашу
школу представљала је Магдалена Станић,
ученица 8/3. На такмичењу су примењене мере
заштите услед ширења епидемије вируса.
Магдалена је заузела друго место, са освојених
35/40 поена.
Републичко такмичење у школској 2019/2020 није
одржано.
3. Није било могуће реализовати због ванредног
стања.
4. Није било могуће реализовати због ванредног
стања.
5. Ученици су били у улози наставника у 2.
недељи марта.

1. Анализа постигнутих
резултата на
такмичењима

април

2. Разматрање резултата
рада додатне и допунске
наставе

3. Одржан је тематски дан у 5., 6. и 7.
разреду а тема је била Планете.

3. Тематски дан

4. Урађена је презентација поводом
отвореног дана школе на сајту школе због
прилагођених мера услед ванредног
стања.

4. Отворена врата школе
за будуће првакеприпреме и реализација

1. Усклађивање
критеријума оцењивања
2. Анализа посећених и
одржаних угледних

1,2. Није било могуће реализовати због
ванредног стања.

мај
1.,2. Није било могуће реализовати због ванредног
стања.
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часова о часова
интегративне наставе
страних језика
1. Анализа успеха
ученика на крају школске
године

1. Резултати из енглеског језика су углавном
једнаки по одељењнма.

јун

2. Подела одељења на
наставнике у наредној
школској години

2. Дат је предлог поделе на одељења за следећу
школску годину.
3. У наредној школској години секцију млађих
разреда ће водити наставнице Милица
Максимовић и Даниела Сланкаменац а старијих
Ивана Јеленковић и Зорица Алексић. Руководилац
СВ за енглески језик у школској 2020/2021.
години биће Милица Максимовић.

3. Подела задужења и
избор руководиоца за
наредну школску годину

I 2. 3. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА
Руководилац: Марија Новитовић Манић
Чланови: Марија Новитовић Манић, Маријана Марковић, Александар Вучетић.
Број одржаних састанака шк.2019/20: 9
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ И
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ / ЗАКЉУЧЦИ/
РАЗЛОЗИ У СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО

Посета Гете-Институту
поводом Европског
дана језика

IX,
Сви чланови СВ

Ученици 6. разреда су са својом наставницом
у претходној школској години написали
књигу у сарадњи са Гете-Институтом и још
једном школом из Пољске. 26.9. су имали
промоцију своје књиге у Гете-Институту
поводом Европског дана језика. Ученици су
се целог месеца припремали за ову прилику.

Стручно усавршавање дискусије, размена
искуства са посећених
семинара, приказ
књига и часописа,
израда плана стручног
усавршавања за
наредну годину

IX-VIII
сви чланови СВ,
стручни сарадници

За ову школску годину актив немачког је
планирао да посети стручне стручне
семинаре који ће бити организовани у
школи. Посећен је само први семинар, који је
био одржан у првом полугодишту под
називом: „Важност критеријума
самопроцењивања за процес учења“. Ту смо
научили како можемо искористити исходе у
настави да би ученици успешно проценили и
оценили степен савладаности градива.
Други семинар није реализован услед
ванредног стања.

XI, I,
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Планирање тематске
наставе у 5. и 6.
разреду

Сви чланови СВ

Припреме за
такмичења

II,
сви чланови СВ

У оквиру додатне наставе одржане су
припреме за школско такмичење. Такмичење
је одржано 28.01. на коме су учествовале 3
ученице, али се нису пласирале даље због
недовољног броја поена.

Организација и
припрема дана
отворених врата за
будуће ученике првог
разреда

III,
Сви чланови СВ

Планирана активност није била реализвана
услед проглашења ванредног стања.

Час интегративне
наставе

III,
Марија Новитовић
Манић/Зорица
Алексић

Планирана активност није била реализвана
услед проглашења ванредног стања.

Избор уџбеника и
допунске стручне
литературе

V,
сви чланови СВ

Избор уџбеника је извршен за седми и трећи
разред. У трећем разреду се задржава стари
уџбеник, који је једини који је одобрен за тај
ниво: Du und Ich,
немачки језик за трећи разред основне
школе;
уџбенички комплет (уџбеник, аудио компакт
диск и радна свеска).
За седми разред:
Maximal 3,
немачки језикза седми разред основне
школе,трећа година учења; уџбенички
комплет (уџбеник и радна свеска са компакт
диском)

VI,
руководилац

Кабинет за немачки језик је прошле године
допуњен додатним дидактичким
материјалом. Тренутно не постоји потреба за

Примопредаја
наставних средстава,
договор о изради

Ове школске године тематски дан је
присутан у првом, другом, петом и шестом
разреду. Теме за прво полудодиште су:
„Време“ за први и пети разред, „Здрава
храна“ у другом разреду и „Србија“ у
шестом. Време реализовања првог тематског
дана је планирано и изведено у 17тој
наставној недељи.
У другом полугодишту, теме по разредима
су биле следеће: „Планете“ пети разред,
„Мостови“ шести, које су биле реализоване у
25тој недељи, а у првом и другом разреду
тема је била „Животиње“, планиран је био ѕа
април тј мај месец и није био реализован
услед ванредног стања.
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дидактичког
материјала, предлог
набавке нових
наставних средстава

новим наставним средствима и дидактичким
материјалом.

Предлог плана рада
стручног већа

VI, VIII,
сви чланови СВ

План рада стручног већа биће усвојен у
августу месецу.

Извештај о раду и
избор новог
руководиоца

VI,
сви чланови СВ

Избор новог руководиоца ће се обавити у
августу месецу, када буду присутни сви
чланови стучног већа.

Планирање садржаја и
тема за додатни рад,
допунски рад и
слободне активности
ученика

VIII, II,
сви чланови СВ

Планирање садржаја и тема за додатни рад,
допунски рад и слободне активности
ученика биће усвојен у августу месецу уз
присуство свих чланова стручног већа.

Договор о реализацији
угледних / огледних
часова и часова
интегративне наставе;
организација тематских
дана и међусобна
посета часова
Заједничка анализа и
израда глобалних и
оперативних планова
рада и дневних
припрема за часове уз
тематско планирање
садржаја различитих
предмета

VIII,
сви чланови СВ

VIII, II
педагог, сви
чланови СВ

Договор о реализацији угледних / огледних
часова и часова интегративне наставе;
организација тематских дана и међусобна
посета часова ће такође бити у августву
месецу, када се буде правио план за следећу
школску годину.

Заједничка анализа и израда глобалних и
оперативних планова рада и дневних
припрема за часове уз тематско планирање
садржаја различитих предмета ће такође
бити у августву месецу.

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ НИСУ ПЛАНИРАНЕ
- Посета Гете-Институту, XII Марија Новитовић Манић, Маријана Марковић, У сарадњи са
Гете институтом ученице шестог разреда, које похађају додатну наставу имале прилику да
прошире и стекну нова језичка знања изван учионице. Гледале су филм „Nussknacker und
Mausekönig“. Филм је рађен по причи Е.Т.А. Хофмана у којој лутка Крцка Орашчића оживи
и бори се против краља мишева.
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I 2. 4. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ИСТОРИЈЕ И ГЕОГРАФИЈЕ
Руководилац: Светлана Ничић
Чланови: Марко Пејовић, Мирјана Видовић, Милан Тлачинац, Мирослав Воркапић
Број одржаних састанака шк.2019/20: 8
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ И
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
друга недеља
септембра ,
наставници историје
и географије
септембар
наставници
географије и
помоћник директора

Тест је реализован и ученици су показали нешто
слабије знање у односу на закључне оцене у
претходној школској години
У сали за физичко је поставњен мобилни
планетаријум уз стручно презентовање астронома,
планетаријум је посећен и посебну пажњу је
привукао ученицима од I- VI разреда

Посета историјском
музеју

наставници историје

Није реализована због ванредног стања

Фестивал историје

08.11.2020
наставници историје

Организован је у више тематских целина:
историја школе, историја Срба, јубилеји,
пројекција дечијих филмова са историјским
темама, и целином за квиз. Коришћена је 5
кабинета и ходник на спрату. Костими су
позајмљени за ученике и наставнике.

Час интегративне наставе

10.01.2020 године
наставник географије
Мирослав Воркапић
и наставница српског
језика Марија
Ћириловић

У оквиру часа је приказана међупредметна
повезаност ова два предмета.Час је био занимљив
и посећен од стране наставника и ПП службе

Иницијални тест

Представљање
планетаријума у школи

Представљање школе
(дан отворених врата)
Обилазак Калемегдана и
посета римском бунару
Oрганизовање
комбинованог теста за
ученике VIII разреда
Предметна настава у
млађим разредима

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ / ЗАКЉУЧЦИ/
РАЗЛОЗИ У СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО

IV
актив историје и
географије

Није било могуће реализовати због ванредног
стања.

IV
наставници историје

Није било могуће реализовати због ванредног
стања.

актив историје и
географије

Није било могуће реализовати због ванредног
стања.

X,IV
Светлана Ничић и
Мирјана Видовић

Из географије одржани су часови у
млађим разредима, ученицима је представљање
географије било занимљиво и показали су
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солидно знање. Из историје часови нису одржани
због ванредног стања
Припреме за такмичења

IX-III
сви чланови СВ

Припрема за такмичење ученика је делимично
реализована кроз часове додатне наставе до 15.
марта. После овог датума због ванредне ситуације
припреме ниси држане. Такмичење из историје је
одржано школско и општинско док из географије
само школско због ванредног стања.

Примопредаја наставних
средстава, договор о
изради дидактичког
материјала, предлог
набавке нових наставних
средстава

VI
руководиоци СВ

Овај састанак ће се одржати у неком наредном
периоду због тренутне епидемиолошке ситуације

Извештај о раду и избор
новог руководиоца

VI
чланови СВ

За новог руководиоца СВ на последњем састанку
на даљиму изабран је Милан Тлачинац наставник
историје

Избор уџбеника и
допунске стручне
литературе

III
сви чланови СВ

Уџбеници су бирани за 7. разред. Наставници
историје као и географије су одабрали уџбеник
издавачке куће „Klett“ док су за остале разреде
задржани уџбеници који су коришћени и
претходне школске године

Предлог плана рада
стручног већа

VIII
сви чланови СВ

План рада овог већа се доноси августа. За ову
школску годину било је делова плана који су
реализовани и делова који нису могли да се
реализују. На следећем СВ биће донет план за
наредну школску годину.

Предлог поделе часова на
наставнике и осталих
задужења за све облике
рада

VI,VIII
сви чланови СВ

Географија:
Мирослав Воркапић: VI , VIII
Светлана Ничић:V, VII
Историја:
М. Видовић: 6/1, 6/3, 6/5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 7/1,
7/2, 7/3, 7/4, 7/5
М. Пејовић: 6/2, 6/4
М. Тлачинац: 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5

Договор о реализацији
угледних / огледних
часова и часова
интегративне наставе;
организација тематских
дана и међусобна посета
часова

VIII
сви чланови СВ

Час интегративне наставе из географије је
реализован јануара месеца. То је једини час који је
био планиран у току ове школске године.

Планирање садржаја и
тема за додатни рад,

VIII, II
сви чланови СВ

Садржаји су планирани , допунска настава је
реализована кроз часове у школи и у оквиру
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допунски рад и слободне
активности ученика

online наставе, додатна настава није у потпуности
реализована због ванредног стања као и часови
слободних ванаставних активности.

Планирање тематске
наставе у 5. и 6. разреду

XI, I
сви чланови СВ који
предају овим
разредима

Тематски часови су одржани у 5. и 6. разреду из
историје и географије. Свако одељење је имало
свој тематски дан унапред испланиран.

Планирање наставних
садржаја у складу са
оствареношћу стандарда
у претходном периоду

XI, II, IV
чланови СВ

У ова три месеца изнет утисак о раду ученика,
њиховом ангажовању и степену усвојеног знања.
Наравно било је ученика који су више радили и
они којима је бла потребна додатна подршка. На
основу тога се извршило планирање за наредни
период.

Размена искустава о
угледним / огледним
часовима, часовима
интегративне наставе и
часовима приправника /
ментора

IX-VI
наставници, ПП
служба

Приправника у оквиру нашег стручног већа нема.
Био је један интегративни час географије који је
био занимљив и посећен а редовне часове су
посећивали педагог и психолог школе.

Стручно усавршавање дискусије, размена
искуства са посећених
семинара, приказ књига и
часописа, израда плана
стручног усавршавања за
наредну годину

IX-VIII
сви чланови СВ,
стручни сарадници

Школа је у току ове школске године организовала
семинар који су посетили сви чланови овог СВ.
Било је и пар семинара на даљену о office 365,
Klett је организовао семинар за рад у classroom.
После овог рада на даљину ово СВ је дало
предлог за неким семинаром везаним за
информатичку писменост.

Унапређење евидeнције о
праћењу и напредовању
ученика

XI, I, IV, VI
сви чланови СВ и ПП
служба

Сви наставници овиг СВ имају своје педагошке
свеске. На семинару који је одржан у школи дате
су неке смернице за унапређивање евиденције о
праћењу ученика

Обележавање Дана
европске баштине

IX,X
сви чланови СВ

У оквиру ове манифестације промовисане су
различите културе, обичаји и традиције

Обележавање Дана
Београда

IV
сви чланови СВ

Није било могуће реализовати због ванредног
стања.

Анализа иницијалног
тестирања, писмених
провера, контролних
вежби, пробног завршног
и завршног испита;
Доношење мера за
превазилажење
недостатака

IX, XI, I, IV, VI
сви чланови СВ

Иницијални је одржан друге недеље септембра и
закључак је да су оцене нешто ниже него на крају
претходне школске године. Пробни завршни
испит ученици су радили online резултати су
бољи него претходних година али дају нереалну
слику, резултти завршног још увек нису стигли.
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Коришћење наставних
средстава и учила,
планирање употребе
постојећих, обука
наставника за коришћење
и планирање набавке
нових наставних
средстава

VIII, IX, II
сви чланови СВ

Наставна средства у виду карата које се налазе у
учионицама се редовно користе на часовима.
Користе се у рачунари којима су опремљени
кабинети. Можда је потребна нека додатна обука
за боље руковање. У кабинету географије
неисправни су звучници и било би добро
набавити политичко-географску карту Европе
због новог плана и програма у 6. разреду

Заједничка анализа и
израда глобалних и
оперативних планова
рада и дневних припрема
за часове уз тематско
планирање садржаја
различитих предмета

VIII, II
сви чланови СВ

Глобални планови су урађени августа пре почетка
школске године. Оперативне наставници раде
појединачно за разред коме предају на почетку
сваког месеца. У оквиру оперативног плана су и
тематски дани.

Анализа посећених
угледних и осталих
часова, корелације међу
предметима уз сугестије
за побољшање квалитета
рада

IX – VI
руководиоци, ПП
служба, директор /
помоћник директора

Педагог и психолог су у току ове школске године
посетили часове географије и историје. Инсистира
се на међупредметној повезаности и принципу
усвајања новог градива методом закључивања и
повезивања

I, VI
руководиоци,
стручни актив за
развој стручног
програма

Часови су углавном реализовани. Потешкоће су
било због преласка на наставу на даљину,
недовољне техничке опремљености наставника и
ученика. Предлог је организовање обуке за рад на
даљину.

XI, I, IV,VI
чланови стручних
већа, Актив за развој
школског
програма,ПП служба

Месечни планови су углавном реализовани.
Проблем у реализацији ИОП-а је било у
нередовном похађању наставе појединих ученика,
док су нешто бољи и редовнији рад показали
радом са педагошким асистентом у току
ванредног стања.

II, VI
руководиоци,
стручни сарадници

План је у већем делу реализован , има неких
активности које нису могле бити реализоване због
ванредног стања

Анализа реализације
наставног плана и
програма, тешкоће у
реализацији, предлози,
сугестије
Извештај о анализи
месечних планова и
ИОП-а у складу са
стандардима постигнућа /
очекиваним исходима и
мере за њихово
унапређивање
Анализа реализације
плана и програма
стручног већа
Анализа реализације
допунске и додатне
наставе и слободних
активности и предлози за
побољшање рада

XI,II, IV, V
чланови СВ

Допунска је реализована делом у учионици а
делом преко наставе на даљину. Негативних
оцена нема. Додатна и слободне ванаставне
активности су делимично реализоване звог
ванредног стања.

Анализа реализације
такмичења и других
активности

IV, VI
чланови СВ

Из географије је одржано само школско
такмичење а из историје школско и општинско.
Остала такмичења се нису реализовала због
ванредног стања.Из историје има ученика који су
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се пласирали на градско али нажаласт нису имали
прилике да учествују.

I 2. 5. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ФИЗИКЕ И ХЕМИЈЕ
Руководилац: Светлана Шћепановић
Чланови: Биљана Шомођа, Немања Насрадин, Светлана Шћепановић
Број одржаних састанака шк.2019/20: 8
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ
Иницијални тест

ВРЕМЕ И
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ /
ЗАКЉУЧЦИ/ РАЗЛОЗИ У СЛУЧАЈУ
ДА НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО

друга недеља септембра ,
наставници физике и
хемије.

Тест је реализован у осмом разреду из хемије
и у седмом из физике. Ученици су показали
нешто слабије знање у односу на закључне
оцене у претходној школској години

Планирање
угледних/огледних
часова,интегративне
наставе у реализацији
два или више наставника
различитих предмета.

септембар,новембар
наставници физике,
хемије и математике
(Марина Каровић)

Час интегративне наставе одржали Марина
Каровић-математика и Немања Насрадинфиѕика у одељењу
8/1. У оквиру часа је приказана
међупредметна повезаност.Ученици лепо
прихватају овакав вид наставе тако да треба и
даље наставити са оваквом праксом.

Планирање садржаја и
тема за додатни рад,
допунски рад и слободне
активности ученика

IX,II
сви чланови Св

Садржаји су планирани , допунска настава је
реализована кроз часове у школи и у оквиру
online наставе, додатна настава није у
потпуности реализована због ванредног стања
као и часови слободних ванаставних
активности.

Израда плана стручног
усавршавања

IX
сви чланови Св

Сви чланови Стручног већа су урадили
индивидуалне планове стручног усавршавања
за школску 2019/2020.годину који су предали
педагогу.

Посета фестивалу науке

XII
наставник физике

Наставник физике Н. Насрадин посетио је са
петнаест ученика 8. и 6. разреда 6. децембра
на БгСајму Фестивал науке чији програм је
намењен допуни шк програма. На часовима
пренети утисци осталим ученицима.

Представљање школе
(дан отворених врата)

IV
сви чланови Св

Није било могуће реализовати због Ванредног
стања.
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Приказ и дискусија о
занимљивим садржајима
из часописа или на тему
научно популарних
емисија

XII
сви чланови Св

Чланови Стручног већа дискутовали на тему
чланака из научно популарних часописа и
емисија(Млади физичар и Елементи).
Договорено које садржаје препоручити
ученицима.

Oрганизовање
комбинованог теста за
ученике VIII разреда

сви чланови Св

Није било могуће реализовати због Ванредног
стања.

IX
сви чланови Стручног
већа

У августу семинаре је похађала
Б.Шомођа(''Стратегија коришћења наст
садржаја у настави и учењу'' ''Дигитална
учионица'').Пренети утисци.Разматрано на
који начин дигитални образовни садржаји
могуда унапреде и осавремене процес наставе.

Стручне теме

Припреме за такмичења

IX-III
сви чланови Св

Припрема за такмичење ученика је
делимично реализована кроз часове додатне
наставе до 15. марта. После овог датума због
ванредне ситуације припреме ниси држане.
Такмичење из физике је одржано
школско,општинско и градско, док из хемије
само школско.

Примопредаја наставних
средстава, договор о
изради дидактичког
материјала, предлог
набавке нових наставних
средстава

VI
руководиоци Св

Овај састанак ће се одржати у неком наредном
периоду због тренутне ситуације

Извештај о раду и избор
новог руководиоца

VI
чланови Св

За новог руководиоца СВ на последњем
састанку на даљину изабрана је С.
Шћепановић

Избор уџбеника и
допунске стручне
литературе

III
сви чланови Св

Уџбеници су бирани за 7. разред. Наставник
хемије је одабрао уџбеник издавачке куће
„Logos“ док су за остале разреде задржани
уџбеници који су коришћени и претходне
школске године. Наставници физике и даље
уџбенике изд. куће Klett.

Предлог плана рада
стручног већа

IX
сви чланови СВ

План рада овог већа се доноси августа. За ову
школску годину било је делова плана који су
реализовани и делова који нису могли да се
реализују.

Предлог поделе часова
на наставнике и осталих
задужења за све облике
рада

VI,VIII
сви чланови СВ

Хемија: Светлана Шћепановић 7/12345 и 8/12345
Физика: Биљана Шомођа:8/12345
Оливера Петровић:6/12345 И 7/12345
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Планирање наставних
садржаја у складу са
оствареношћу стандарда
у претходном периоду

XI, II, IV
чланови СВ

У ова три месеца изнет утисак о раду ученика,
њиховом ангажовању и степену усвојеног
знања. Наравно било је ученика који су више
радили и они којима је бла потребна додатна
подршка. На основу тога се извршило
планирање за наредни период.

Размена искустава о
угледним / огледним
часовима, часовима
интегративне наставе

IX-VI
наставници, ПП служба

Био је један интегративни час физике који је
био занимљив и посећен а редовне часове су
посећивали педагог и психолог школе.

Стручно усавршавање дискусије, размена
искуства са посећених
семинара, приказ књига
и часописа, израда плана
стручног усавршавања за
наредну годину

IX-VIII
сви чланови СВ, стручни
сарадници

Школа је у току ове школске године
организовала семинар који су посетили сви
чланови овог СВ. Било је и пар семинара на
даљену о office 365, Klett је организовао
семинар за рад у classroom..После овог рада на
даљину ово СВ је дало предлог за неким
семинаром везаним за информатичку
писменост.
Б.Шомођа учествовала на више семинара
(Извештај о стручном усавршавању за
2019/2020.)

Унапређење евидeнције
о праћењу и
напредовању ученика

XI, I, IV, VI
сви чланови СВ и ПП
служба

Сви наставници овиг СВ имају своје
педагошке свеске. На семинару који је одржан
у школи дате су неке смернице за
унапређивање евиденције о праћењу ученика

Анализа иницијалног
тестирања, писмених
провера, контролних
вежби, пробног
завршног и завршног
испита; Доношење мера
за превазилажење
недостатака

IX, XI, I, IV, VI
сви чланови СВ

Иницијални је одржан друге недеље
септембра и закључак је да су оцене нешто
ниже него на крају претходне школске године.
Пробни завршни испит ученици су радили
online резултати су бољи него претходних
година али дају нереалну слику, резултти
завршног још увек нису стигли.

Коришћење наставних
средстава и учила,
планирање употребе
постојећих, обука
наставника за
коришћење и планирање
набавке нових наставних
средстава

VIII, IX, II
сви чланови СВ

Користе се у рачунари којима су опремљени
кабинети. Можда је потребна нека додатна
обука за боље руковање. Директор је
обавестила о могућој набавци наст. средстава.

Заједничка анализа и
израда глобалних и
оперативних планова
рада и дневних припрема

VIII, II
сви чланови СВ

Глобални планови су урађени августа пре
почетка школске године. Оперативне
наставници раде појединачно за разред коме
предају на почетку сваког месеца.
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за часове уз тематско
планирање садржаја
различитих предмета
Анализа реализације
наставног плана и
програма, тешкоће у
реализацији, предлози,
сугестије

I, VI
руководиоци, стручни
актив за развој стручног
програма

Часови су углавном реализовани. Потешкоће
су било због преласка на наставу на даљину,
недовољне техничке опремљености
наставника и ученика. Предлог је
организовање обуке за рад на даљину.

Извештај о анализи
месечних планова и
ИОП-а у складу са
стандардима постигнућа
/ очекиваним исходима и
мере за њихово
унапређивање

XI, I, IV,VI
чланови стручних већа,
Актив за развој школског
програма,ПП служба

Месечни планови су углавном реализовани.
Проблем у реализацији ИОП-а је било у
нередовном похађању наставе појединих
ученика, док су нешто бољи и редовнији рад
показали радом са педагошким асистентом у
току Ванредног стања.

II, VI
руководиоци, стручни
сарадници

План је у већем делу реализован , има неких
активности које нису могле бити реализоване
због Ванредног стања

Анализа реализације
допунске и додатне
наставе и слободних
активности и предлози за
побољшање рада

XI,II, IV, V
чланови СВ

Допунска је реализована делом у учионици а
делом преко наставе на даљину. Негативних
оцена нема. Додатна и слободне ванаставне
активности су делимично реализоване звог
Ванредног стања.

Анализа реализације
такмичења и других
активности

IV, VI
чланови СВ

Из хемије је одржано само школско
такмичење а из физике школско и општинско.
Остала такмичења се нису реализовала због
ванредног стања.Из физике има ученика који
су се пласирали на градско 14. марта. Даљи
ниво такм није остварен због Ванредног
стања.

Анализа реализације
плана и програма
стручног већа
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I 2. 6. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ
Руководилац: Ивана Матас Станковић
Чланови: Ивана Матас Станковић, Милица Вељковић.
Број одржаних састанака шк. 2019/20: 6
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ И
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ /
ЗАКЉУЧЦИ/ РАЗЛОЗИ У СЛУЧАЈУ
ДА НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО
И.М.Станковић похађала је семинар у
октобру “Важност критеријума и
самопроцењивања за процес учења” К2,8
бодова.
М.Вељковић похађала је семинар у
фебруару” Основе веб-дизајна-креативан
начин за развој ученика” К1,32 бода.

1. Израда плана стручног
усавршавања

Сви чланови већа
X,II

2. Формирање школског
хора и оркестра ученика
старијих разреда

IXИ.М.Станковић

Формиран је хор старијих
разреда.Учествовали су одабрани ученици
свих V,VI,VII,VIII разреда.Оркестар није
формиран.

IXИ.М.Станковић

Ученици V-5,VI-1,VII-4 посетили су два
концерта одржана у Културном центру
Чукарица под називом “Јесење боје танга”
и “Куда љубави одлазе”.

IXИ.М.Станковић

Одржан је интегративни час између
предмета музичка култура и физичко и
здравствено васпитање. Час су одржале
наставнице И.М.Станковић и Драгана
Јанковић са ученицима VII-3 разреда.
Часу су присиствовале колеге, ПП служба
и директор школе.

3. Организовање посете
музичком догађају у
зависности од тренутних
изложбених/концертних
активности у току године
4. Припрема и
реализовање
интегративне наставе

1. Припрема и избор
музичке литературе и
садржаја за прославу
Дана школе,у корелацији
са СВ српског језика

X
Сви чланови већа
СВ српског језика
СВ историје
СВ ликовне културе

У договору са СВ одабран је програм за
прославу Дана школе.

2. Одабир садржаја и
припремање програма за
прославу Св.Саве у
корелацији са СВ
разредне наставе

X
И.М.Станковић

У договору са СВ разредне наставе
одабран је програм за прославу Светог
Саве.
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1. Активности у оквиру
прославе Дана школе

XI-И.М.Станковић

Приредба поводом Дана школе одржана је
дана 8.11.2019.године под вођством
наставнице српског језика Марије
Ћириловић и И.М.Станковић.Ученици су
извели песме”Химну школе”и”Ово је
Србија”.

2. Анализа успеха у
редовној настави и
ваннаставним
активностима на крају
првог класификационог
периода

Сви чланови већа

Сви ученици су остварили позитиван
успех на крају првог
клас.периода.Наставни план и програм је
у највећој мери реализован као и
ваннаставне активности.

3. Припрема ученика за
учешће на такмичењу
“Златна сирена”

Сви чланиови већа

Ученици се редовно припремају за учешће
на такмичењу”Златна сирена”.

4. Школско такмичење Златна сирена

XIСви чланови већа

Ученици су били заинтересовани за
учествовање на школском такмичењу
одржаном 27.11.2019.год.Учествовали су
ученици IV,V,VI,VIII разреда.
1.место Андреа Пајовић IV-5 и Јана
Павловић VI-1.

1. Тематски дан за
5.разред-Време
2. Тематски дан за
6.разред -Србија

XII -И.М.Станковић
17.недеља

Одржан је тематски дан у V и VI
разредима.У V разреду тема је била Време -Праисторија, а у VI разреду Србија.

3. Општинско такмичење
“Златна сирена”

XII- И.М.Станковић

Општинско такмичење одржано је дана
17.12.2019.године у ОШ” Милош
Црњански”.Учествовала је ученица Јана
Павловић VI-1 и освојила I место 97
бодова.

1. Прослава Светог Саве

27.01.2020.
И.М.Станковић

1. Тематски дан за
5.разред -Планете
2. Тематски дан за
6.разред -Мостови

IIИ.М.Станковић

3. Припрема за
учествовање на

III- И.М.Станковић

Приредба је организована од стране
разредне наставе у сарадњи са нставицима
музичке и ликовне културе.Учествовао је
хор старијих разреда који је уз пратњу
клавира ученице XIII разреда извео Химну
Светог Саве.

Тематски дан планиран је за месец
фебруар,али због продуженог распуста
померен је за прву недељу марта
На градском такмичењуодржаном дана
09.03.2020.год.у Дечјем културном
центру”Донка Шпичек”ученица Јана
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предстојецем такмичењу
Златна сирена

Павловић VI-1 освојила је II/8 место са 87
поена.На клавиру је пратила ученица Тара
Станковић V-4.
III- И.М.Станковић

4. Тематски дан за 5.и
6.разред
5. Анализе успеха у
редовној настави и
ваннаставним
активностима на крају
другог класификационох
периода
6. Припрема свечаности
за испраћај ученика
8.разреда
7. Примопредаја
наставних
средтава,договор о
изради дидактичког
материјала,предлог
набавке нових наставних
средстава
8. Извештај о раду и
избор новог руководиоца
9. Избор уџбеника и
допунске стручне
литературе
10. Предлог поделе
часова на наставнике и
осталих задужења за све
облике рада

11. Анализа иницијалног
тестирања,писмених
провера,контролних
вежби,пробног завршног
и завршног испита.

Одржан је тематски дан у V разредима Планете и VI разредима -Мостови.

IVСви чланови већа

Сви ученици су остварили позитиван
успех у редовној настави(настава на
дањину).

VСви чланови већа

Није било могуће реализовати због
ванредног стања.

VIСви чланови већа

Уколико је школа у могућности да купи
нове звучнике за кабинет музичке културе
и металофоне.

VIСви чланови већа

Предлог је да се за руководиоца СВ
изабере И.М.Станковић.

VСви чланови већа

СВ музичке културе одлучило је да се у
школској 2020/21.го.ради по следећим
уџбеницима;V-БИГЗ,VI и VII-НОВИ
ЛОГОС ,VIII- КЛЕТ.

VI-VIII
Сви чланови већа

Подела одељења
И.М.Станковић;V-1,V-2,V-3,V-4,V-5,VI1,VI-2,VI-3,VI-4,VI-5,VII-1,VII-2,VII3,VII-4,VII-5.
Милица Вељковић;VIII-1,VIII-2,VIII3,VIII-4,VIII-5

VI-Сви чланови
већа

Наставница И.М.Станковић је дежурала
на пробном и завршном пријемном испиту
осмака у ОШ “Вук Караџић”
Наставница Милица Вељковић је
дежурала на завршном пријемном испиту
осмака у ОШ “Ћирило и Методије”.
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I 2. 7. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ
Руководилац: Сузана Станковић
Чланови стручног већа: Сузана Станковић, Марија Нешић
Број одржаних састанака шк. 2019/20: 10
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ И
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ / ЗАКЉУЧЦИ/
РАЗЛОЗИ У СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО

Доношење и
усвајање плана
рада Већа за
школску 2019/20.
годину

IX
Сузана
Станковић,
Марија Нешић

На састанку Већа 5.9.2019. год. анализиран је и
усвојен предложени план рада Стручног већа
ликовне културе за школску 2019-2020. годину.

Израда плана
стручног
усавршавања

IX
Сузана
Станковић,
Марија Нешић

Сви чланови Стручног већа су урадили
индивидуалне планове стучног усавршавања за
школску 2019-2020.годину које су предали педагогу
школе.

Унапређење
евидeнције о
праћењу и
напредовању
ученика

XI, I, IV, VI
Сузана
Станковић,
Марија Нешић

Рад и напредовање ученика се током школске
године прати и бележи у педагошким свескама
наставника за сваког ученика појединачно. Од
преласка на наставу на даљину рад и напредовање
ученика се пратило и бележило и уз помоћу
електронске евиденције, тако што су сви пристигли
радови и одговори сачувани у посебним фолдерима
за сваког ученика, Гугл учионици и Виберу.

Организовање
посете галерији,
музеју, у
зависности од
тренутних
изложбених
активности - у
току школске
године

IX
Марија Нешић

17.10. je oрганизован одлазак у Музеј примењених
уметности на 54. Дечји октобарски салон као и на
изложбу плаката и илустрација Добросава Боба
Живковића, за ученике петог и шестог разреда.
Након обиласка изложби за ученике је организована
радионица „Рециклажа“. На радионици су ученици
израђивали дводимензионалне и тродимензионалне
ликовне радове од рециклиране пластичне и
картонске амбалаже.

Часови ликовне
културе у
одељењима
четвртог разреда

Током године
Сузана
Станковић,
Марија Нешић

Часови ликовне културе у одељењима четвртог
разреда су плнирани да се реализују мају месецу за
ученике 41,2,3 и јуну месецу за ученике 44,5. Није
било могуће реализовати због ванредног стања.
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Припреме и избор
материјала за
постављања
изложбе у оквиру
прославе Дана
школе

X
Сузана
Станковић,
Марија Нешић

Поводом обележавања Дана школе тематика
овогодишњег Фестивала историје била је
средњовековна Србија. У складу са тематиком
изабрани су материјали који се користе при изради
средњовековних утврђења, витезова,
грбова...Ученици свих разреда су били укључени у
израду експоната и ликовних радова.

Активности у
оквиру прославе
Дана школе –
изложба дечјих
ликовних радова

XI
Сузана
Станковић,
Марија Нешић

Поводом обележавања Дана школе тематика
овогодишњег Фестивала историје је „Ми пре нас“.
У складу са тематиком изабрано је да тема
ликовних радова буде средњовековна Србија.
Ученици свих разреда су били укључени у израду
ликовних радова. Ученици петог разреда су
израђивали средњовековна утврђења, од картона, у
стилу поп – ап књига са свим специфичностима
тога доба, рађени су витезови већих димензија
техником колажа у шестом разреду, ученици осмог
разреда су се бавили проучавањем српске
средњевековне хералдике и том приликом су
сликали грбове српских породица, ученик седмог
разреда Милош Ђорђевић насликао је карту
српских земаља са почетка петнаестог века. Сви
радови су изложени у холу школе.

Анализа успеха у
редовној настави и
ваннаставним
активностима на
крају првог
класификационог
периода

XI
Сузана
Станковић,
Марија Нешић

У оквиру редовне наставе, на крају првог
класификационог периода, неоцењени су били
следећи ученици: Е. А. 53; З.Ј. 64; С. Г. 73. У оквиру
ваннаставних активности часови цртања, сликања и
вајања као и ликовна секција су се редовно
одржавали.

Одабир садржаја и
припремање
програмa за
прославу Дана
школе

XI
Сузана
Станковић,
Марија Нешић

Стручно веће ликовне културе је сарађивало са
Стручним већем српског језика и музичке културе у
изради и постављању сценографије за свечаност
поводом Дана школе.

Међупредметно
повезивањеТематски дан у 5.
и 6. разреду

XII
Марија Нешић
Сузана
Станковић,
Марија Нешић

Тема: Културно наслеђе – музеји у којима се чува
културно, историјско, научно и уметничко наслеђе
Србије
Ученици су се припремајући за овај час, по
групама, истражили збирке Народног музеја,
Историјског музеја Србије, Музеја савремене
уметности и Природњачког музеја који се налазе у
Београду.
На часу су презентовали припремљен садржај
осталим ученицима, са посебним, детаљнијим
освртом на једну збирку или експонат из сваког
музеја по сопственом избору.

31

Текуће припреме
за прославу Светог
Саве

XII
Сузана
Станковић,
Марија Нешић

Уоквиру прославе Св.Саве Стручно веће ликовне
културе планирало је да постави изложбу дечјих
ликовних радова.

Прослава Светог
Саве

I
Сузана
Станковић,
Марија Нешић

Поводом прославе Светог Саве постављена је
изложба ликовних радова ученика од петог до
осмог разреда. На изложби су се могли видети
портрети Светог Сава и орнаментика
средњовековне Србије.

Анализа успеха у
редовној настави и
ваннаставним
активностима на
крају првог
полугодишта

I
Сузана
Станковић,
Марија Нешић

СО по одељењима су уједначене и нема већих
одступања.
Неоцењених ученика на крју првог полугодишта
било је осам.
Ваннаставне активности :
У одељењу 5/3 одржано је 24 часа цртања, сликања
и вајања, од планираних 21.
У одељењу 6/5 одржано је 26 часoва цртања,
сликања и вајања, од планираних 21.
Одржано је 22 часа ликовне секције, од планираних
21. Ликовна секција броји 8 чланова.

Међупредметно
повезивањеТематски дан у 5.
и 6. разреду

II
Сузана
Станковић,
Марија Нешић

Међупредметно повезивање - Тематски дан у 5. и 6.
rазреду је био померен за прву седмицу у месецу
марту, због проглашавања епидемије грипа и
продужетка зимског распуста. У 5.разреду - тема:
Планета у одељењу 53, 4.3.2020. и у 6.разреду –
тема: Мостови у одељењу 61, 2.3.2020.
Разговарајући о планетама и изношењем
занимљивости које су ученици сазнали о планетама
дошли смо до ликовног задатка где су ученици
акварел техником сликали планете, разливајући
боје. Појединачни радови се спајају у ликовну
целину која представља свемир. Ученицима шестог
разреда је представљена немачка група Мост,
њихов манифест и основне карактеристике. Преко
интернета су гледали различите, необичне
конструкције мостова, затим су ученици добили
задатак да нацртају футуристички мост.

Дан отворених
врата школе Ликовна
радионица

III
Сузана
Станковић,
Марија Нешић

Дан отворених врата школе није било могуће
реализовати због ванредног стања
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Ученици у улози
наставника

III
Марија Нешић

Ученици у улози наставника су планирани и
одржани 9.3.2020. године. Учествовали су ученици
одељења 61,3,4 – Текстура и 85- доминанта – Лајонел
Фенингер који су у сарадњи са наставницом
припремили наставну јединицу.

Анализа успеха у
редовној настави и
ваннаставним
активностима на
крају другог
класификационог
периода

IV
Сузана
Станковић,
Марија Нешић

Због проглашења ванредног стања није вршена
анализа успеха и владања ученика на крају другог
тромесечја.
30.4.2020. направљен је пресек стања, односно
праћење учествовања и укључивања ученика у
наставу на даљину. У том тренутку, по евиденцији
СВ ликовне културе, 80 % ученика се редовно или
повремено јавља и одговара на
задатке.Одељењским старешинама су послати
спискови ученика који се до тог тренутка ни једном
нису укључили, а одељењске старешине су
контактирале и информисале родитеље тих
ученика.

Индивидуалне
изложбе
надарених ученика

V
Сузана
Станковић,
Марија Нешић

Није било могуће реализовати због ванредног
стања.

Час интегративне
наставе, ликовна
култура математика

V

Није било могуће реализовати због ванредног
стања.

Анализа
остварености
наставног плана и
програма за
школску 2019/20.
годину

VI
Сузана
Станковић,
Марија Нешић

За време ванредног стања настава се одвијала путем
Гугл учионице, мејла и Вибера. Наставни план је у
потпуности реализован у свим одељењима. Секције
су редовно одржаване до проглашења ванредног
стања. Одржано је 25 часова секције Цртање,
сликање вајање.

Анализа успеха у
редовној настави
за ученике 5,6,7 и
8. разреда.

VI
Сузана
Станковић,
Марија Нешић

Настава на дањину је у многоме променила
критеријуме и начин праћења рада ученика.
Обзиром на новонасталу ситуацију, наставници су
показали велико разумевање за потешкоће које су
ученици имали око укључивања у наставу на
даљину, набавке материјала за ликовне радове, у
неким ситуацијама отежаног разумевања градива и
задатака. Сваком ученику је приступано
индивидуално и где је било потребе, прилагођавани
су наставни садржаји и задаци. Наставници су били
на располагању ученицима за свакодневне
консултације, што је већина ученика и користила.
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Сви ученици су успешно завршили ову специфичну
школску годину, осим Е. А. 53; и С. Г. 73. који се
упућују на полагање разредног испита.
-Преласком на наставу на даљину, отвориле су се
нове могућности у раду са ученицима, које се могу
користити и у току, односно паралелно са
класичном наставом у учионици. Платформе које
смо користили ( Гугл учионица), могу се
употребљавати у случајевима краћег или дужег
одсуствовања ученика са наставе, због болести или
других разлога, када објективне околности то
дозвољавају; када ученици желе да надограде своје
знање и вештине и изван прописаног програма, када
се ученицима прослеђују садржаји или задаци које
могу да раде ван учионице и слично. У плану нашег
СВ је да се од септембра 2020. у наставу
имплементира платформа која ће обухватити све
ученике и која ће се користити по потреби у даљем
раду.

Мере за
унапређење и
побољшање.

Анализа
постигнутих
резултата на
ликовним
конкурсима

VI
Сузана
Станковић,
Марија Нешић

Ученици нису учествовали на ликовним
конкурсима. У првом полугодишту ученици који су
долазили на ликовну секцију су били ангажовани на
осликавању мурала и израду ликовних радова
поводом Дана школе и Св Саве. У другом
полугодишту није било могуће реализовати због
ванредног стања.

Подела одељења
за наредну
школску годину

VI
Сузана
Станковић,
Марија Нешић

Сузана Станковић:
6-1, 6-2, 6-4,
8-1, 8-4
Марија Нешић:
5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5,
6-3, 6-5,
7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5,
8-2, 8-3, 8-5

Извештај о раду и
избор новог
руководиоца

VI
Сузана
Станковић,
Марија Нешић

Сачињен је годишњи извештај о раду СВ. За
руководиоца СВ за наредну школску годину
изабрана је Марија Нешић.

Извештај о
анализи месечних
планова и ИОП-а у
складу са
стандардима
постигнућа /

XI, I, IV,VI
Сузана
Станковић,
Марија Нешић

Ученик М.Ђ. 7-3, са којим је рађен ИОП 3 из
предмета ликовна култура, веома успешно је
завршио ову школску годину. У току наставе на
даљину, план је незнатно коригован и прилагођен
новонасталим околностима, како би ученик могао
да се бави активностима у кућним условима.
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очекиваним
исходима и мере
за њихово
унапређивање

На сајту школе, објављен је завршни ликовни рад,
као подстицај свим ученицима.

Стручно
усавршавање дискусије, размена
искуства са
посећених
семинара, приказ
књига и часописа,
израда плана
стручног
усавршавања за
наредну годину

IX-VIII
Сузана
Станковић,
Марија Нешић

- У просторијама школе, 28. и 29.8.2019. године
одржан је семинар „Дигитална учионица“ на коме је
присуствовала Марија Нешић.
Постављање и отварање изложбе дечјег ликовног
стваралаштва Центра за уметност и едукацију Genal
artspace у Трсту 2019. у оквиру Министарске
конференције – није реализовано због отказивања
Министарске конференције.
- Припремање и постављање изложбе дечјег
ликовног стваралаштва Центра за уметност и
едукацију Genal artspace у Гете институту у мају
2020. - Није било могуће реализовати због
ванредног стања.
6.9.2019.год. Сузана Станковић је присуствовали
семинару, у оквиру пројекта Министарства
просвете, „Подршка школама у функцији развоја
квалитата инклузивног образовања“.
- 27.9.2019.год. Марија Нешић и Сузана Станковић
присуствовале су семинару у оквиру школе
„Важност критеријума за самооцењивање и процес
учења“.
- Сузана Станковић је преко интернета учествовала
у програму обуке наставника основних и средњих
школа из области пројектне наставе. Програм обуке
се одвијао у фебруару и марту месецу.
- Сузана Станковић је преко интернета учествовала
на конференцији Дигитално образовање 2020.
Конференција је одржана у Београду од 10. до 11.
априла 2020. године.
На састанцима Стручног већа чланови већа су
разговарали о семинарима, пренели сазнања, утиске
и размениле искуства о имплементацији наученог у
наставу.

Примопредаја
наставних
средстава, договор
о изради
дидактичког
материјала,
предлог набавке
нових наставних
средстава

VI
Сузана
Станковић,
Марија Нешић

СВ предлаже да оба наставника добију од школе на
располагање рачунаре побољшаних карактеристика,
посебно уколико опет дође до реализације наставе
на даљину.
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I 2. 8. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
Руководилац: Бојан Манојловић.
Чланови: Слађана Дабижљевић, Радослав Биберџић, Бојан Манојловић.
Број одржаних састанака шк. 2019/20: 4

ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ
1. Припреме за
такмиченње, примопредаја
и набавка средстава, избор
руководиоца актива.

ВРЕМЕ И
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Сви чланови актива
Септембар/јун
Наставници

физичког
2. Предлог плана стручног
већа, подела одељења,

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ /
ЗАКЉУЧЦИ/ РАЗЛОЗИ У СЛУЧАЈУ
ДА НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО
набавка неопходних реквизита та
наставу
предлог за постављање звучне
изолације у сали за физичко
Увођење у посао колегинице,
међусобна посета часова, ментор
наставник Манојловић
Подела одељења:
Бојан Манојловић
5/1-7/2-7/5-6/1-6/2-6/3 фзв
6/1-6/2-6/3-6/4 офа
8/1-8/2-8/3-8/4 ис
Слађана Дабижљевић
5/2-5/3-5//4-5/5-7/1-7/3-7/5
фзв
5/1-5/2-5/3-5/4-5/5 офа
Радослав Биберџић

3. Размена искустава са
семинара, унапређење
евидеције ученика
Размена искустава о раду
наставника приправника и
ментора
Израда Глобалних и
оперативних планова

4. Анализа рада
приправника
Анализа учешћа на
такмичењима
Анализа плана и програма
и евентуалних потешкоћа у
реализацији

8/1-8/2-8/3-8/4-8/5-6/4-6/5
фзв
6/1-6/2-6/3-6/4-6/5 офа
8/1-8/2-8/3-8/4-8/5 ис
Наставник Манојловић пренео утиске из
посете Финској о њиховом образовном систему
Час интегративне наставе са ТИО (Радослав
Биберџић и Аца Вучић), није одржан због
ванредног стања
Тематски дан у 5 (Време-Полигон). и 6.
(Мостови- мост из гимнастике) разреду
Посета часова код одељења 4. разреда
Анализа на крају класификационог периода
Међусобна сарадња за време онлајн наставе
Организација часова са учитељима због
доступности сале
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1. Такмичење у кошарци и
футсалу

Септембар/октобар
Наставници

физичког

1. Такмичење у одбојци и
пливању

Новембар/децембар
Наставници физичког

1. Такмичење у рукомету

Јануар/фебруар
Наставници физичког

Учешће на општинском у кошарци 7.-8.
дечаци, две победили а трећу изгубили
Учешће на општинском у кошарци 7.-8.
девојчице, једну победиле а друго коло
изгубиле
Учешће на општинском у кошарци 5.-6.
дечаци, изгубили у првом колу
Учешће на општинском у футсалу 7.-8. дечаци,
ПРВО МЕСТО у саставу: Андреј Христов,
Лазар Ристивојевић, Стефан Јањић, Лазар
Кијачић, Вељко Крстић, Филип Милојица
Учешће на општинском у футсалу 7.-8.
девојчице, једну победиле а друго коло
изгубиле
Учешће на општинском у футсалу 5.-6. дечаци,
изгубили у првом колу
Учешће на општинском у одбојци за девојчице
7.-8. разред, изгубили у другом колу
Учешће на општинском из одбојци 5.-6- разред
девојчице, изгубиле за треће место након два
победе
Миња Костић, ученица 8. разреда освојила 2.
место на градском такмичењу у пливању,
проглашена за спортисту генерације
Учешће на општинском у рукомету за м 7.-8.
разред, изгубили у првом колу од ОШ Филип
Кљајић Фића
Учешће на општинском у рукомету за ж 7.-8.
разред, изгубиле у првом колу од ОШ
Карађорђе
Учешће на општинском у рукомету за ж 5.-6.
разред, изгубиле од ОШ Браће Јерковић
Учешће на општинском у рукомету за м 5.-6.,
пву добили а другу

Такмичење из атлетике,
крос РТС-а, Београдски
маратон, такмичење из
стоног тениса

Март/јун

Прелазак на онлајн наставу због проглашења
ванредног стања, Коришћени видови
комуникације: интернет, Вајбер... На крају
школске године реализована уједначеност
критеријума оцењивања.

Тестирање на базену

Март

Није реализовано због малог броја пријављене
деце

Спортски дан 1.

Октобар

Игра без граница за ученике 5-7. разреда

Спортски дан 2.

Март

Није организован због проглашења ванредног
стања

Дежурства

Јун
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Наставник Бојан Манојловић је на пробном
испиту био супервизор, док су наставници
Радолав Биберџић и Слађана Дабижљевић
били дежурни у ОШ Вук Караџић

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ НИСУ ПЛАНИРАНЕ:
- Учешће на Играма без граница у суседној школи ОШ Душко Радовић

I 2. 9. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ И
ИНФОРМАТИКЕ
Руководилац: Иван Миљковић
Чланови: Магдалена Дељанин, Зоран Ристић, Аца Вучић, Оливер Тошић, Иван
Миљковић.
Број одржаних састанака шк. 2019/20: 9
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ
Израда планова за наредну
школску годину

Формирање Информатичке
секције
Формирање Саобраћајне
секције
Формирање
Шаховске секције
Формирање Техничке секције
Анализа опремљености
кабинета.

Израда плана о сарадњи
ментора и приправника

ВРЕМЕ И
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ /
ЗАКЉУЧЦИ/ РАЗЛОЗИ У СЛУЧАЈУ
ДА НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО

Август
Сви чланови

Планови за 5,7 и 8 разред су остали исти као и
прошле године, док је план за 6. заред рађен по
новом.

Септембар
Сви чланови

Октобар
Магдалена
Дељанин
Иван Миљковић

Припрема и реализовање
угледног часа
Новембар
Зоран Ристић

Успешно су формиране све предвиђене
секције.
Информатичка- Магдалена Дељанин , Иван
Миљковић
Саобраћајна – Аца Вучић
Шаховска- Зоран Ристић
Техничка- Оливер Тошић
Секције су биле веома посећене.
Поред куповине шаховских комплета и ручног
алата, реализована је идеја формирања
засебног информатичкога кабинета.
Ментор (Магдалена Дељанин) и приправник
(Иван Миљковић) су учествовали на изради
плана посете часова. Посете су успешно
реализоване.
Наставник Зоран Ристић је одржао угледни час
на тему : „Шта знаш о саобраћају“. Час је
одржан на предхотно припремљеном полигону
на коме су ученици показали своје стечено
знање везано за саобраћајна правила. Час је
посетио велики број наставника, чланови већа
су пружали техничку подршку при
реализацији.
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Организовање посете сајма
Науке

Тематски дан за 5.разредВреме 17.недеља
Тематски дан за 6.разредСрбија 17.недеља
Реализација пројекта на
нивоу школе-Информатика и
рачунарство

Тематски дан за 6.разред
Мостови 24.недеља
Успех и дисциплина на крају
првог полугодишта.

Школско такмичење :
„Шта знаш о саобраћају „

Припрема и реализовање часа
интегративне наставе
(Техника и технологијаФизичко и здравствено
васпитање)
Организовање посете сајма
Технике
Анализа успеха и резултата
ученика на крају школске
године.
Анализа рада секција.
Изештај о раду СВ.
Подела задужеља за наредну
школску годину.

Децембар
Магдалена
Дељанин
Иван Миљковић
Аца Вучић

Децембар-Јануар
Сви чланови

Ученици чланови Информатиче и саобраћајне
секције су у пратњи руководилаца секције
посетили фестивал науке „Разоткривање“, ова
посета је прерасла у традицију коју ће чланови
секције убудуће практиковати.
Сви чланови већа су учествовали у припреми и
реализацији тематског дана. Наставници
Оливер Тошић и Зоран Ристић су ученицима
одржали час на тему „Сат у архитектури“, док
су наставници Магдалена Дељанин и Аца
Вучић одржал ичас на тему „Архитектура у
Србији“: Наставник Иван Миљковић је
преузео улогу руководиоца пројектне наставе
која је била повезана са темама тематског дана,
па су ученици 5. и 6. разреда радили на
креирању презентација које су касније спојене
у целокупни пројекат на нивоу школе.

Фебруар
Сви чланови

Тематски дан није одржан због продужетка
зимског распуста.
Реализована анализа успеха ученика, изнета
запажања и предлози за унапређењеобразовно
васпитног рада.

Март
Аца Вучић

Школско такмичење је успешно реализовано ,
док општинско такмичење није одржано због
епидемије.

Април
Аца Вучић

Мај
Сви чланови

Јун
Сви чланови

Није било могуће реализовати због ванредног
стања.

Није било могуће реализовати због ванредног
стања.
Реализоване су све анализе успеха и рада
секција.
Извршена је подела задужења свим члановима
СВ.
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I 2. 10. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ВЕРСКЕ НАСТАВЕ
Руководилац: Михајло Микић
Чланови: Михајло Микић и Горан Теодоровић
Број одржаних састанака шк.2019/20: 8
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ И
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ / ЗАКЉУЧЦИ/
РАЗЛОЗИ У СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО

Усвајање плана рада СВ
Планирање угледних
часова за школску
2019/2020.
Опремање кабинета

IX
Сви чланови

На првом састанку, усвојен је план рада СВ са
изменама јер ове године план СВ обухвата и
општи план свих предмета.
Планиран је угледни час ВН наставника Михајла
Микића за март у одељењу трећег разреда.
Кабинет за верску наставу још увек није у
функцији.

Договор чланова о
планираним посетама
институцијама у току
школске 2019/2020.

X
Сви чланови

Планиране су и оствaрене посете храму Свете
Тројице у Сремчици више пута у току ове
школске године.

Корелација ВН и
других предмета у
школској 2019/2020.

X
Сви чланови

Ове школске године била је присутна корелација
верске наставе и српског језика, историје,
ликовне и музичке културе.
С обзиром да је оцењивање описно, није било
потребно посебно усклађивање критеријума
оцењивања у оквиру ВН.

Усклађивање
критеријума оцењивања у
оквиру ВН

Припрема за стручно
усавршавање

Планирана стручна усавршавања углавном су
остварена као интерна у оквиру школе.

Како кроз наставу
допринети развоју деце у
правцу свестрано
образованих личности

XI
Сви чланови

Верска настава има као стални циљ, који се
константно примењује, развој деце у свестрано
образовање личности.

Развијање моралних
вредности код ученика
Израда паноа

XII
Сви чланови

Поред процеса теоријског сазнања, развијање
моралних вредности код ученика заузима
највише место на часовима верске наставе.
Ученици осмог разреда учествовали су у изради
паноа поводм школске славе под називом
„Принц, монах, светитељ“. Такође, ученици
седмог разреда узели су учешћа у изради паноа
„Београдске цркве“.

Учествовање у
организацији прославе
Светог Саве

XII, I
Сви чланови

Наставници су као и сваке године узели учешћа у
организацији прославе школске славе, Светог
Саве. На првом месту, задатак вероучитеља је
био организација првог, обредног дела, тј. резања
славског колача на почетку прославе.
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Развијање свести ученика
о неопходности
помагања другима
Интерактивна настава

X, II
Сви чланови

Верска настава има као стални циљ, који се
константно примењује, развој свести о томе
колико је неопходно помагати другима колико је
у то могуће од стране сваког појединца.

Активна настава у оквиру
ВН
Угледни час

III
Сви чланови
Михајло Микић

Угледни час требало је реализовати у одељењу
трећег разреда, али због ванредне ситуације час
није реализован у учионици веће путем наставе
на даљину.

Учествовање у
хуманитарној акцији
Општине Чукарица
„Најлепше осликано
васкршње јаје“

IV
Сви чланови

Није било могуће реализовати због ванредног
стања.

Припрема за Литургијски
фестивал у оквиру ВН

V, VI
Сви чланови

Није било могуће реализовати због ванредног
стања.

Анализа успеха ученика
на крају школске
2019/2020.

VI
Сви чланови

Због промене начина рада и прилагођених
задатака, сви ученици су оцењени највишом
оценом (ИСТИЧЕ СЕ), показали су изузетно
ангажовање у току наставе на даљину, посебно
ученици млађих разреда који су тражили и више
задатака него што су добијали.

Подела одељења на
наставнике у школској
2020/2021.

VIII
Сви чланови

Подела није реализована док се не утврди тачан
број ученика који ће похађати изборни предмет.

I 2. 11. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА БИОЛОГИЈЕ
Руководилац: Нада Радибратовић
Чланови: Љиљана Пејић и Нада Радибратовић
Број одржаних састанака шк.2019/20: 8
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ
Припреме за такмичења

ВРЕМЕ И
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Фебруар,
сви чланови СВ

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ / ЗАКЉУЧЦИ/
РАЗЛОЗИ У СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО
Чланови већа су одредили термин одржавања
школског такмичења као и начин припреме за
такмичење
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Примопредаја наставних
средстава, договор о
изради дидактичког
материјала, предлог
набавке нових наставних
средстава

Јун,
руководиоци

Извештај о раду и избор
новог руководиоца

Јун,
чланови стручних већ

За руководиоца стручног већа је изабрана Нада
Радибратовић

Избор уџбеника и
допунске стручне
литературе

Мај, сви чланови СВ

Договорено је да пети и осми разред користи
уџбеник издавачке куће Герундијум, а шести и
седми разред уџбеник издавачке куће Вулкан
знање

Предлог поделе часова
на наставнике и осталих
задужења за све облике
рада

Мај,
сви чланови СВ

Извршена је подела часова: Љиљана Пејић
реализује наставу у петом и седмом разреду, а
Нада Радибратовић у шестом и осмом

Реализација тематске
наставе у 5.и 6. разреду

Новембар, , сви
чланови СВ

Реализован је тематски дан на тему „Путујемо
кроз време“

Анализа иницијалног
тестирања, писмених
провера, контролних
вежби, пробног завршног
и завршног испита;
Доношење мера за
превазилажење
недостатака
Анализа реализације
наставног плана и
програма, тешкоће у
реализацији, предлози,
сугестије
Анализа реализације
плана и програма
стручног већа
Анализа реализације
допунске и додатне
наставе и слободних
активности и предлози за
побољшање рада

Септембар,новемб,
јануар,април,јун сви
чланови СВ, ПП
служба

Од наставних средстава недостајала је
бинокуларна лупа, која је и набављена током
школске године

Што се тиче иницијалног теста ученици су
показали средњи ниво знања. Анализиране су
контролне вежбе и договорене мере које треба
предузети да би резултати били бољи. Такође је
усклађен критеријум оцењивања. Пробни
завршни је реализован онлајн због ванредног
стања.

Јануар, јун,
Руководиоци,
стручни актив за
развој стручног
програма

Наставни план и програм је у потпуности
реализован, стим што је један део програма због
ванредног стања реализован онлајн.

Фебруар, јун,
руководиоци, стручни
сарадници

Наставни план и програм је у потпуности
реализован, стим што је један део програма због
ванредног стања реализован онлајн.

Новембар,
фебруар,април, јун,
Чланови СВ

Допунска и додатна настава се одржавала по
један час недељно. Због ванредног стања део
часова је реализован онлајн.

42
Анализа реализације
такмичења и других
активности

Април, јун, сви
чланови СВ

За такмичење су се припремали и учествовали
ученици седмог и осмог разреда. Због Ванредног
стања на Земљи одржано је такмичење само до
општинског нивоа.

Крос на Кошутњаку у
организацији
планинарског друштва

Септембар, Чланови
стручног већа

У организацији планинарског друштва ученици
шестог и осмог разреда су учествовали на кросу
који се одржао на Кошутњаку

Посета Природњачком
музеју у Свилајнцу

Септембар, Чланови
стручног већа

Посета Природњачком музеју у Свилајнцу није
реализована због доношења новог закона о
превозу деце, и немогућности ангажовања
превозника који испуњава услове закона.

Чишћење депоније у
Сремчици

Октобар,
Чланови стручног
већа

Ученици шестог разреда у организацији месне
заједнице су учествовали у чишћењу депоније у
Сремчици

Неговање биљака и
чишћење акваријума

Новембар,
Чланови стручног
већа

Ученици са великом заинтересованошћу и
пажњом воде бригу о биљкама у кабинету као и
неговање рибица у акваријуму.

Декорација простора
испред кабинета за
биологију

Децембар,
Чланови стручног
већа и ученици

Отпочето осликавање зида испред кабинета за
биологију од стране ученика 7/3 Ђорћевић
Милоша.

Уређење школског
дворишта

Март,
Чланови стручног
већа и ученици

Није било могуће реализовати због ванредног
стања.

Посета ботаничкој башти
и зоолошком врту,
Посета Ади циганлији

Април,
Чланови стручног
већа
Мај, Чланови
стручног већа

Анализа успеха ученика
за време наставе на
даљину

Јун,
Чланови стручног
већа

Није било могуће реализовати због ванредног
стања.
Није било могуће реализовати због ванредног
стања.
Актив наставника биологије у саставу: Љиљана
Пејић и Нада Радибратовић једногласно се
сложио да квалитет наставе на даљину као и
усвајање знања од стране ученика није ни
прибижно оном који се одвија у учионици.
Ученици су углавном постигли бољи успех при
настави на даљину што је и нормално јер процена
знања ученика није могла бити реална.
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I 2. 12. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА
Руководилац: Милица Максимовић од фебруара 2020. године Милан Тлачинац.
Чланови: Ивана Јеленковић и Милица Максимовић од фебруара 2020. године Светлана
Ничић и Милан Тлачинац.
Број одржаних састанака шк. 2019/20.године: 8
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ

Усвајање плана рада СВ
Планирање угледних
часова за школску
2019/2020.

ВРЕМЕ И
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ / ЗАКЉУЧЦИ/
РАЗЛОЗИ У СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО

VIII-IX

На првом састанку, усвојен је план рада СВ
(након консултација са ПП службом) са изменама
јер ове године план СВ обухвата и општи план
свих предмета.

Наставници ГВ

У августу наставница Милица Максимовић је
пренела своја искуства са семинара „Исходи у
настави“ који је похађала 8. и 9. јула 2019.године.
Сав материјал са семинара је достављен
колегиници Јеленковић: размена искустава и
интерно усавршавање.
Израда годишњих и оперативних планова за
септембар са посебним освртом на израду
годишњих и оперативних планова за 6.разред.
Подељен је рад на групе : Ивана Јеленковић : 5/1
; 6/1 , 6/2,5 ; 7/ 1,2,3,4,5.
Милица Максимовић : 5/ 3,4 ; 5/2,5 ; 6/3 ; 6/4 ; 8/
3,4 ; 8/1,2,5.
Укупно 10 група.
Фебруара 2020.године долази до реорганизације
наставе. Како је наставница енглеског језика Ана
Анђелковић отишла на трудничко боловање
наставнице И.Јеленковић и М.Максимовић су
преузеле њене часове енглеског језика.
Наставници Светлана Ничић (географије) и
Милан Тлачинац (историје) су преузели часове
Грађанског васпитања и то:
наставница Светлана Ничић 5/1 ; 6/1 и 6/2,5.
наставник Милан Тлачинац 5/3,4 ; 5/2,5 ; 6/3 ; 6/4
; 7/1,2,3,4,5 ; 8/1,2,3,4,5.
Дотадашњи руководилац СВ ГВ М. Максимовић
је детаљно на посебном састанку упутила нове
колеге у рад и план и програм Грађанског
васпитања. Изабран је и нови руководилац СВ ГВ
– Милан Тлачинац који је преузео и вођење
„Клуба Уједињених Нација“ од М. Максимовић

Кабинет за наставу грађанског васпитања још
увек није у функцији. Кабинет који се тренутно
користи је опремљен компјутером и пројектором
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Опремање кабинета
опште намене.

IX-X
Наставници ГВ

Договор чланова о
планираним посетама
институцијама у току
школске 2019/2020.

Корелација ГВ и
других предмета у
школској 2019/2020.

IX-X
Наставници ГВ

Током целе године
Наставници ГВ

Усклађивање
критеријума оцењивања
у оквиру ГВ

Припрема за стручно
усавршавање
Како кроз наставу
допринети развоју деце у
правцу свестрано
образованих личности
Развијање моралних
вредности код ученика

- Посета „Установи за децу и младе- Сремчица“ у
оквиру волонтерске акције ђака 7.и 8.разреда
„Поклон пријатељу“.
-Посета САНУ
-Посета различитим средњим школама
-Посета „Белом двору“.
Посета Супштини РС , ученика седмих и осмих
који похађају ГВ
Ове школске године била је присутна корелација
наставе грађанског васпитања и српског језика,
историје, ликовне и музичке културе.
С обзиром да је оцењивање описно, није било
потребно посебно усклађивање критеријума
оцењивања у оквиру ГВ.
Планирана стручна усавршавања углавном су
остварена као интерна у оквиру школе.

XI
Наставници ГВ

Током целе године
Наставници ГВ

Израда паноа

што је од великог значаја за овај предмет (како
због приказивања едукативних филмова у настави
тако и због коришћења информација са интернета
и израду пауерпоинт презентација). Од додатног
материјала неопходно је набавити : хамере,бојице
и маркере. У овом кабинету ће бити постављени
панои ученика (колико то простор буде
дозвољававао јер се исти користи и за наставу из
других предмета).

IV-V
Наставници ГВ и
ученици

Грађанско васпитање има као стални циљ, којем
се константно тежи - развој деце у свестрано
образовање личности.

Поред процеса теоријског сазнања, развијање
моралних вредности код ученика заузима највише
место на часовима наставе грађанског васпитања.

Ученици петих разреда подељени су по групама и
обавили су припреме за израду паноа на теме које
се тичу њиховог школског окружења :“ Интернет
насиље“ и „Дискриминација у школи“.
Ученици шестих разреда подељени су по
студијским групама и обавили су припреме за
израду паноа на теме које се тичу њиховог
животног окружења :“Проблеми са мачкамаи
псима луталицама у насељу“,“ Појава и штетност
пушења“, „Проблеми и могућности очувања
животне средине у Сремчици“, „Појава
наркоманије код младих“.
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Након увођења ванредног стања рад на
припремама за израду паноа настављен је са
ученицима комуникацијом преко мејла. Нажалост
због продужених ванредних мера пројекат израде
паноа није релизован до краја.
Учествовање у
организацији прославе
Светог Саве

Развијање свести ученика
о неопходности
помагања другима.
Интерактивни методи као
средство за побољшање
наставе у предмету ГВ.

Активна настава у оквиру
ГВ

XII, I
Наставници Гв и
ученици

Током целе године
Наставници ГВ и
ученици

Током целе године

Наставници ГВ и ученици који похађају наставу
ГВ су као и сваке године узели учешћа у
организацији прославе школске славе, Светог
Саве.
Грађанско васпитање има као стални циљ, коме се
стално тежи, развој свести о томе колико је
неопходно помагати другима ,колико је у то
могуће, од стране сваког појединца.
- Удомљавање и храњење паса и маца луталица
(сви разреди).
Реализовано - Удовљавање више штенади и
мачића током септембра и октобра 2019.године.
Два угледна часа су планирана за прве две недеље
јуна месеца са ученицима 5-тих и 6-тих разреда у
склопу њихових јавних презентација. Услед
ванредног стања они нису могли бити
реализовани.

Наставници ГВ
У децембру 2019.године реализована је пројектна
настава :
У оквиру петих разреда у 5/1 на тему „Време –
путујемо кроз периоде“ .
У оквиру шестих разреда у 6/1 и групи 6/2 и 6/5 на
тему „Србија“.
У јануару и фебруару 2020.године коришћени су
филмови у настави:
„Дечак у пругастој кошуљи“ ( седми и осми
разреди).
„Моја прича“ (шести и осми разреди)
„Једнаки“ (пети и шести разреди)
„Крвава бајка“ (пети, шести и осми разреди) .
Сваки филм је испраћен са радионицом на теме:
1.Људска и дечија права
2.Опасности од интернета
3.Опасност од болести зависности.
У првом полугодишту школске 2019/20 настава
ГВ је у подпуности реализована.
Друго полугодиште због епидемије грипа одлуком
Министарства просвете није почело 18.фебруара
већ 24.фебруара 2020.године.
Увођењем ванредног стања 16.марта због
епидемије Covid-a 19 школa се затвара а настава
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се потом са ученицима одвија на даљину (преко
мејла).
До 16 марта сви часови ГВ су реализовани у
школи а након тога датума одржавани су редовно
преко мејла са сваким учеником појединачно до
краја школске године.
Учествовање у
хуманитарној акцији
Градске општине
Чукарица и
присуствовање
предавањима

Током целе године
Наставници ГВ ,
ученици

- Чишћење Кошутњака у организацији градске
општине Чукарица ( 7. и 8. разред ).
Реализовано -05.10.2019.године.
- „Трка за срећније детињство“ у оквиру Црвеног
крста Чукарице (7. и 8. разред ).
Реализовано: 21.09.2019.године.
Током новембра 2019.године ученици 7.-их и 8.их разреда су присуствовали предавањима МУП-а
о безбедности на интернету и опасности од секти.
После тога на часовима ГВ су уследила додатна
објашњења на ове теме а због великог
интересовања ученика и организоване су и
радионице које су се бавиле овим тематикама.

Током целе године
Наставници ГВ и
ученици

Планирана волонтерска акција ученика седмих и
осмих разреда „Поклон пријатељу“ у оквиру
посете Установи за децу имладе- Сремчица за
29.јануар 2020.године јеодложена због
реновирања павиљона за Ускрс (19.април).
У међувремену је дошло до проглашења
ванредног стања и увођења посебног режима
посета у овој Установи тако да ове школске
године ова акција није реализована.

Посета САНУ

Током целе године
Наставници ГВ и
ученици

Услед епидемије Covid-a 19 и увођења ванредног
стања и касније посебних мера окупљања донетих
од Кризног штаба није реализована.

Посета „Белом двору“

Током целе године
Наставници ГВ и
ученици

Услед епидемије Covid-a 19 и увођења ванредног
стања и касније посебних мера окупљања донетих
од Кризног штаба није реализована.

Сарадња са младим
извиђачима

Током целе године
Наставници ГВ и
ученици

Услед епидемије Covid-a 19 и увођења ванредног
стања и касније посебних мера окупљања донетих
од Кризног штаба није реализована.

Планинарење , однос
према животној средини.

Током целе године
Наставница Ивана
Јеленковић,
планинари и
ученици.

Услед епидемије Covid-a 19 и увођења ванредног
стања и касније посебних мера окупљања донетих
од Кризног штаба није реализовано.

Посета Дому за децу
ометеној у развоју
односно Установи за
децу и младе-Сремчица

Током целе године
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Посета Скупштини РС
ученика седмих и осмих
разреда

Наставници ГВ и
ученици

Услед епидемије Covid-a 19 и увођења ванредног
стања и касније посебних мера окупљања донетих
од Кризног штаба није реализована.

Посета различитим
средњим школама

Током целе године
Наставници ГВ и
ученици

Услед епидемије Covid-a 19 и увођења ванредног
стања и касније посебних мера окупљања донетих
од Кризног штаба није реализована.

Посете биоскопима и
позориштима

Током целе године
Наставници ГВ и
ученици

Услед епидемије Covid-a 19 и увођења ванредног
стања и касније посебних мера окупљања донетих
од Кризног штаба нису реализоване.

VI
Наставници ГВ и
ученици

Услед епидемије Covid-a 19 и увођења ванредног
стања и касније посебних мера окупљања донетих
од Кризног штаба није реализована.
Током наставе на даљину ученици су наставили са
радом на својим презентацијама у сталном
контакту са (мејлом)наставницима. Нажалост како
мере забране окупљања нису укинуте до краја
школске године ни презентација ученичких
радова није могла да буде приведена крају.

Анализа успеха ученика
на крају школске 2019/20.

VI, VIII
Наставници ГВ

У другом полугодишту је дошло до промене
начина рада (путем мејла) и задаци су
прилагођени овом облику рада.Сви ученици су
оцењени највишом оценом (ИСТИЧЕ СЕ)јер су
показали су изузетноо ангажовање у току наставе
на даљину.

Подела одељења на
наставнике у школској
2020/21.

VIII
Наставници ГВ

Подела ће се реализовати кад се утврди тачан број
ученика који ће похађати изборни предмет.

Презентација ученика
петих и шестих разреда

I 2. 13. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА МАТЕМАТИКЕ
Руководилац: Марија Бирчанин Филиповић
Чланови: Сандра Филиповић Сандић, Миланка Радаковић, Марина Каровић (Ивана
Јочић), Марија Бирчанин Филиповић
Број одржаних састанака шк. 2019/20: 10
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ
Анализа успеха ученика у
настави математике на крају шк.
2018/19. године

ВРЕМЕ И
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ /
НОСИОЦИ
ЗАКЉУЧЦИ/ РАЗЛОЗИ У СЛУЧАЈУ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ДА НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО
VIII
Сви чланови

Урађен је табеларни приказ у записнику СВ
од 29.8.2019.год. 13 ученика је било упућено
на полагање поправног испита, а 2 ученика
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нису прошла разредни испит. Просечна оцена
је 2.92.

VIII
С. Филиповић
М. Бирчанин

Урађен је детаљан извештај о резултатима
завршног испита. Сви ученици су
приступили изради завршног испита.
Просечан број бодова од могућих 20 био је
11.68, чиме се школа на листи постигнућа из
области математике на завршном испиту, на
општини Чукарица, нашла на 8. месту.

VIII
Сви чланови

Предложене су мере које се тичу побољшања
квалитета знања ученика и њихове
мотивисаности за рад. Показале су се добрим
у циљу унапређења постигнућа ученика у
настави математике.

VIII
Сви чланови

Глобални и оперативни планови су урађени у
складу са постојећим стандардима, уз
поштовање измене програма за 5. и 6. разред.
План рада и реализацију часова Математичке
секције обавила је проф. Марина Каровић.

VIII
Сви чланови

Урађен је табеларни приказ распореда
писмених задатака и контролних вежби у
записнику СВ од 29.8.2019.год. у коме су
наведене недеље њихових реализација.
Урађена је и скала оцењивања, чиме је
постигнут уједначен критеријум у раду свих
чланова СВ.

Договор о реализацији угледних
/ огледних часова и часова
интегративне наставе;
организација тематских дана и
међусобној посети часова

VIII
Сви чланови

План реализације угледних/огледних, часова
интегративне наставе и тематски дани
табеларно су приказани у записнику СВ од
29.8.2019.године. Према њему планиран је
огледни час Презентација пројекта Не
дирајте моје кругове у мају месецу,
интегративна настава Математика/Физика у
новембру, Математика/Ликовна култура у
мају, као и тематски дани Време и Србија у
децембру, Планета и Мостови у фебруару.
Посебно за октобар је планиран час
приправника М.Бирчанин као припрема за
стицање лиценце за рад у настави.

Договор о избору такмичења

VIII
Сви чланови

Одабрано је такмичење у организацији ДМС,
као и такмичење Мислиша у организацији
Математичког друштва Архимедес.

Планирање стручног
педагошко-психолошког и

VIII
Сви чланови

Планирана је посета државног семинара у
организацији ДМС.

Анализа завршног испита за
ученике 8. разреда у шк.
2018/19. години

Доношење мера за побољшање
успеха ученика

Израда годишњег плана рада
(глобални и оперативни
планови) за шк. 2019/20. годину
у складу са постојећим
стандардима, као и израда плана
рада Математичке секције

Утврђивање распореда
писмених задатака и
контролних вежби;
уједначавање критеријума
оцењивања на основу стандарда
постигнућа
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методичког усавршавња
наставника
Утврђивање потребних
наставних средстава за
кабинетску наставу и потребе
стручне литературе

VIII
Сви чланови

Затражена је замена белих табли у оба
кабинета математике. Одлучено је да
Математички лист буде понуђен ученицима
као корисна, необавеза додатна литература.

IX
Сви чланови

Урађен је извештај о резултатима
иницијалног тестирања за све разреде.
Ангажовање ученика није било на завидном
нивоу, па су приметна одступања у односу на
закључне оцене од прошле године. Треба
више инсистирати на задацима у којима је од
значаја приоритет рачунских операција,
израчунавање непознате, познавање
основних геометријских формула,
разумевање текстуалних задатака, као и
сналажење у задацима примене знања у
реалним ситуацијама.

IX
М. Радаковић

Проф. Миланка Радаковић успешно је
презентовала осталим члановима СВ
садржаје са одржаног стручног усавршавања
од 28.8.2019. године у вези са увођењем
електронских уџбеника и дигиталног
материјала у наставу.

Припрема за организацију
школског такмичења из
математике

X
Сви чланови

Опис припрема за школско такмичење дат је
у записнику СВ од 25.10.2019. године.
Укупно пријављених учесника било је 97, од
којих 45 су ученици старијих разреда.
Направљен је распоред седења, одлучена је
сатница и подела задужења (чланови СВ су
дежурали и прегледали, библиотекарка Б.
Јовановић умножавала задатке поручене из
ДМС, учитељи су били задужени за
спровођење такмичења и прегледање у
нижим разредима, М.Петровић и М.
Бирчанин су унеле коначне резултате у
електронски формулар). Новина је да је на
предлог ДМС измењен календар
такмичења из математике за шк. 2019/20.
годину, у сврху растерећења Календара
такмичења за ученике основних школа.

Анализа успеха ученика у
настави математике на крају
првог класификационог периода

XI
Сви чланови

Урађен је табеларни приказ у записнику СВ
од 22.11.2019.год. по којем је утврђено да има
18 недовољних оцена из математике.

Предлог мера за пружање
помоћи ученицима који заостају
у раду у складу са постојећим

XI
Сви чланови

Редовно одржавање допунске наставе и
интензивирање припрема за општински ниво
такмичење.

Анализа иницијалног тестирања

Презентовање стручне теме
,,Дигитална учионица”
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стандардима као и стимулисање
ученика који брже напредују

Унапређивање процеса
планирања наставе у складу са
Акционим планом ШРП-а (Квиз
знања и Комбиновани тест)

XI
Сви чланови

Размењена су ранија искуства и договорена је
реализација Комбинованог квиза/теста за
ученике 8/7. разреда, током јануара/маја
2020. године. Комбиновани квиз/тест
представља комбинацију питања из предмета
из којих се полаже завршни испит на крају
основног образовања.

Посета часовима математике
ученика 4. разреда

XI
M. Радаковић
М. Каровић

Током новембра су реализоване посете у
одељењима 4/1, 4/2, 4/4 (проф. Марина
Каровић) и 4/3, 4/5 (проф. Миланка
Радаковић).

XI
Сви чланови

Договорено је да се ученици пријаве и том
приликом дају новац за такмичење
„Мислиша 2020“ до 15. децембра како би
платили нижу цену пријаве за поменуто
такмичење. Руководилац овог такмичења је
проф. Миланка Радаковић. Такмичење се
одржава у марту месецу.

XI
Сви чланови

Чланови већа су осмислили садржаје
наставних јединица у оквиру тематских дана
,,Време” и ,,Србија”, предвиђене да се
реализују током 17. недеље рада (23.12.2019.
- 27.12.2019.). У оквиру теме ,,Време” за
ученике петог разреда разматраће се феномен
сата и мерења времена, док ће тема ,,Србија”
обухватити познате великане Србије у
области математике.

XII
Сви чланови

Урађен је извештај са школског такмичења из
математике, организованог 7.11.2019.год. у
термину од 10:30 до 12:30 часова. Од укупно
97 пријављених ученика, њих 27 је стекло
право учешћа на вишем (општинском) нивоу
такмичења.

Припрема ученика за следећи
ниво такмичење

XII
Сви чланови

Припрема ученика за следећи ниво
такмичења била је појачана због близине
одржавања општинског такмичења из
математике (07.12.2019. год). Додатна
настава је редовно спровођена, понекад и у
терминима суботом, по више часова.

Израда Комбинованог квиза
знања за ученике 8. разреда
(припрема за Завршни испит)

XII
M. Радаковић
М. Каровић

Израда питања из области математике за
Комбиновани квиз знања, планиран за јануар
2020. године, је отпочела са циљем што боље
припреме ученика за полагање Завршног
испита.

Договор око математичког
такмичења „МИСЛИША 2020“

Припрема тематског дана:
,,Време” и ,,Србија”

Извештај са школског
такмичења из математике
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Упоредна анализа успеха
ученика у настави математике
на крају првог полугодишта

II
Сви чланови

Урађен је табеларни приказ у записнику СВ
од 4.2.2020.год. на основу којег се уочава да
на крају 1. полугодишта школске 2019/20.
године има 33 недовољне оцене из
математике, као и да је просечна оцена из
математике 2.17.

Предлог мера за побољшање
успеха ученика у складу са
постојећим стандардима

II
Сви чланови

Појачано пратити доласке ученика на
допунску наставу и правовремено
обавештавати родитеље о похаћању ученика
часовима допунске наставе.

II
Сви чланови

Акционим планом ШРП-а била је предвиђена
организација Комбинованог квиза знања за
ученике 8. разреда у јануару 2020. године,
међутим по мишљењу Наставничког већа
донета је одлука да се реализација
Комбинованог квиза помери за крај марта
због великог броја одсутне деце у сезони
грипа. Из истих разлога је одложена и израда
Комбинованог теста за ученике 7. разреда.

II
Сви чланови

Урађен је извештај са општинског такмичења
из математике, организованог 7.12.2019.год.
у термину од 10 до 12 часова, у просторијама
ОШ ,,Мирослав Антић”. Од укупно 27
пријављених ученика, њих 14 је примило
награду или похвалу, а 8 стекло право
учешћа на вишем (окружном) нивоу
такмичења.

Реализација Комбинованог
квиза за ученике 8. разреда и
израда Комбинованог теста за
ученике 7. разреда

Извештај са општинског
такмичења из математике

Организација такмичења
„МИСЛИША 2020“

Реализација угледних / огледних
часова и часова интегративне
наставе; реализација тематских
дана и међусобна посета часова
у 1. полугодишту; размена
искустава

II
Сви чланови

II
Сви чланови
ПП служба

Опис припрема за такмичење ,,Мислиша
2020” дат је у записнику СВ од 4.2.2020.
Укупно пријављених учесника је било 183.
Направљен је распоред седења и подела
задужења (чланови СВ су дежурали, учитељи
су били задужени за спровођење такмичења у
нижим разредима, М. Петровић и М.
Радаковић су биле координатори такмичења).
Сви планирани угледно/огледни, часови
интегративне наставе, тематски дани и
међусобна посета часова у 1. полугодишту су
реализовани. Па је тако, у одељењу 8/1
одржан час интегративне наставе, на којем су
проф. физике Немања Насрадин и проф.
математике Марина Каровић наставне теме
,,Сличност троуглова” и ,,Оптика” спојилу у
један час.
У одељењу 7/1 изведен је час припреме
приправника за стицање лиценце за рад, а у
вези са уводом у Питагорину теорему. Проф.
Марија Бирчанин Филиповић је на занимљив
и иновативан начин ученике увела у појам
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Питагорине теореме. Час је обиловао новим
методама и облицима рада, са присутним
крајње креативним наставним средствима и
видео материјалима.
Приметно је да су ученици знатно
ангажованији и више заинтересовани за
овакав вид наставе, карактеришући је као
интересантнију, динамичнију и модернију.

II
Сви чланови

Чланови већа су осмислили садржаје
наставних јединица у оквиру тематских дана
,,Планете” и ,,Мостови”, предвиђене да се
реализују током 24. недеље рада (24.02.2020.
- 28.02.2020.). У оквиру теме ,,Планете” за
ученике петог разреда разматраће се Сунчев
систем у бројкама, док ће тема ,,Мостови” у
шестом разреду обухватити Геометријске
објекте у структури мостова.

II
Сви чланови

Планирано је да 9. марта ученици седмог
разреда одрже часове математике ученицима
трећег разреда. Чланови СВ су ревидирали
одабир ученика за рад у том дану. Све
планирано је и реализовано.

Извештај са стручног
усавршавања

II
Сви чланови

Чланови Већа нису посетили према ранијем
договору Државни семинар који организује
Друштво математичара Србије за време
зимског распуста. Висина цене учешћа их је
омела да посете поменути семинар. Зато су
сви чланови СВ присуствовали 27.9.2019.
године, стручном усавршавању на тему
Важност критеријума и самопроцењивања
за процес учења, према програму обуке
стручног усавршавања које је донео Завод за
унапређење образовања и васпитања. Такође,
сви чланови већа су присуствовали 20.2.2020.
године, акредитованом програму едукације
наставника у организацији издавачке куће
,,Klett”, у оквиру кога је разматрана стручна
тема Учимо креативно, градимо
партнерства: квалитетнији рад с
ученицима и њиховим родитељима. У
оквиру тог скупа предавање је одржао и др.
сц. Ранко Рајовић на тему Како подстаћи
скривене потенцијале ученика.

Одабир уџбеника за 7. разред у
наредној школској 2020/21.
години

III
Сви чланови

едногласно је донета одлука да то буду
уџбеник и збирка задатака из математике
издавачке куће ,,Klett” д.о.о.

Анализа успеха ученика у
настави математике на крају
трећег класификационог
периода

IV
Сви чланови

Због ванредног стања није било могуће
спровести уобичајену анализу успеха на крају
трећег класификационог периода. Уместо
тога су опоменути они ученици чије

Припрема тематског дана:
,,Планете” и ,,Мостови”

Припрема часа “Ученици у
улози наставника“
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ангажовање (до поменутог пресека стања) за
време спровођења наставе на даљину није
било на задовољавајућем нивоу.

IV
Сви чланови

Урађен је извештај са окружног такмичења из
математике, организованог 7.3.2020.год. у
термину од 10 до 12 часова, у просторијама
две школе ОШ ,,Ћирило и Методије” и ОШ
,,Јелена Ћетковић”. Од укупно 8
пријављених ученика, њих 4 је добило
похвалу. Није било ученика који су стекли
право учешћа на вишем (републичком) нивоу
такмичења.

IV
Сви чланови

Урађен је извештај са такмичење ,,Мислиша
2020”, организованог од стране
Математичког друштва ,,Архимедес”,
12.3.2020. године са почетком у 12 часова.
Време предвиђено за рад било је 90 минута.
Због ванредног стања нисмо добили извештај
о постигнутим резултатима за сваког ученика
понаособ, већ је на сајту МД Архимедес
објављен списак награђених и похваљених.
Од укупно 183 ђака наше школе који су узели
учешће на овом такмичењу, њих 18 је добило
награду или похвалу.

V
С. Филиповић
М. Бирчанин

Није било могуће реализовати због ванредног
стања.

VI
Сви чланови

Урађен је табеларни приказ у записнику СВ
од 23.6.2020.год. Није било ученика упућених
на полагање поправног испита, а 2 ученика су
одређена за полагање разредног испита.
Просечна оцена је 3.11.

Реализација угледних / огледних
часова и часова интегративне
наставе; реализација тематских
дана и међусобна посета часова
у 2. полугодишту; размена
искустава

VI
Сви чланови
ПП служба

Готово сви планирани угледно/огледни,
часови интегративне наставе, тематски дани
и међусобна посета часова у 2. полугодишту
су реализовани. Оно што није реализовано
због ванредног стања је час интегративне
наставе за предмете Математика и Ликовна
култура. Док је огледни час планиран за мај
месец који се односио на презентацију
пројекта ,,Не дирајте моје кругове” изведен је
на начин објаве презентације на сајт школе.

Реализација плана наставе
математике и Математичке
секције

VI
Сви чланови

Констатовано је да је план наставе
математике за шк. 2019/20. годину
реализован у потпуности.

Извештај са окружног
такмичења из математике

Извештај са такмичења
„МИСЛИША 2020“

Реализација Комбинованог
теста за ученике 7. разреда

Упоредна анализа успеха
ученика у настави математике
на крају другог полугодишта
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Разматрање и усвајање
извештаја о раду СВ за шк.
2019/2020. годину

VI
Сви чланови

Урађен је извештај о раду СВ за шк. 2019/20.
годину. Размотрен је и усвојен на састанку
СВ од 23.6.2020. год.

Разматрање и усвајање
извештаја о остварености
Акционог плана ШРП-а за шк.
2019/2020. годину

VI
Сви чланови
Актив ШРП-а

Акциони план ШРП-а је делимично остварен.
Оно што није реализовано је Комбиновани
квиз/тест због великог броја одсутних
ученика током јануара месеца, као и због
увођења ванредног стања.

Подела одељења на наставнике
за шк. 2020/21. годину

VI
Сви чланови

У записнику СВ од 23.6.2020. год. наведен је
предлог поделе одељења на наставнике за
шк. 2020/21. годину. Остала је непознаница
расподеле одељења будућих петака јер још
увек нису додељена старешинства за тај
разред.

Избор руководиоца СВ за шк.
2020/21. годину

VI
Сви чланови

Договорено је да руководилац СВ наставника
математике за шк. 2020/21. годину буде проф.
Ивана Јочић.

Примопредаја постојећих
наставних средстава, договор о
изради дидактичког материјала

VI
Сви чланови

Примопредаја наставних средстава ће се
обавити крајем августа 2020. године.
Договорена је даља сарадња чланова СВ на
изради дидатктичког материјала у
електронској форми.

Утврђивање потреба за набавку
нових наставних средстава

VI
Сви чланови

Како је извршена замена беле табле у једном
од два кабинета математике, затражена је
замена беле табле и у другом кабинету.

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ НИСУ ПЛАНИРАНЕ
Почевши од марта месеца, одмах по наступању ванредног стања, чланови СВ су
сарађивали на дневном нивоу ради међусобних консултација у вези са следећим
активностима:
- иновативним методама рада, прилагођеним настави на даљину;
- креирању плановова рада на недељном нивоу;
- осмишљавању презентовања садржаја наставних јединица у електронској форми;
- коришћењу разноврсне литературе, садржаја сајтова посвећених образовању, видео
анимације;
- одабиром платформе за рад, као и едукацијом на њеном ефикасном коришћењу;
- начином испитивања и провере усвојености градива, израде или коришћења готових
тестова
на начин који одговара спровођењу наставе на даљину;
- усаглашавање критеријума оцењивања у новонасталој ситуацији.
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I 2. 14. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА РУСКОГ ЈЕЗИКА
Руководилац: Неда Тодосијевић
Чланови: Мирјана Симић Коцић
Број одржаних састанака шк. 2019/20: 10
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ И
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Планирање писмених и
контролних задатака,
усаглашавање критеријума
и заједничке активности
током године

септембар

Организација рада секције
за руски језик; договор у
вези са конкурсима у
Руском дому и Руској
школи успех ученика на
иницијалним тестовима;
планирање садржаја и тема
за додатни рад, допунски
рад и слободне активности
ученика; обележавање
Дана европске баштине.

октобар

Евиденција успеха ученика на иницијалним
тестовима води се у педагошкој свесци
наставника. Секција за руски језик одржава се у
међусмени, како би могли да је похађају ученици
обе смене. Ученици су учествовали на
планираним конкурсима и остварили на крају
године запажене резултате.
Испланиран је садржај и теме за додатни рад,
допунски рад и слободне активности ученика.
Дан европске баштине није обележен, услед
мноштва других испланираних активности у
којима је актив учествовао.

Припреме ученика у вези
са Даном школе и учешће
на приредби; први
класификациони период;
планирање тематске
наставе у 5. и 6. разреду;
планирање наставних
садржаја у складу са
оствареношћу стандарда у
претходном периоду.

новембар

Тачка није била у потпуности припремљена, тако
да су ученици, уместо за Дан школе, учествовали
у приредби поводом Дана Светог Саве. Урађена је
анализа успеха ученика на првом тромесечју.
Испланирана је тематска настава у 5. и 6. разреду
(децембар и март). Наставни садржаји се
планирају у складу са оствареношћу
стандарда у претходном периоду.

Припреме ученика за
ученика за приредбу
ученика ОШ у Руском
дому и учешће на
приредби; тематски дан у
петом и шестом разреду.

децембар

-Ученици 5. и 7. разреда наше школе учествовали
су у приредби ученика основних школа у којима
се учи руски језик, са гостима учесницима , коју
организује Руски дом у Београду.
- У петом разреду одржан је тематски дан
„Време“ у оквиру часова руског језика, а у
шестом разреду „Путевима наше отаџбине –
Србија“.

јануар

Реализован је планирани угледни час „Иринина
породица“ у петом разреду, наст. Неда
Тодосијевић, као и размена мишљења о часу,
сугестије, искуства; припреме за такмичење су се
одржавале редовно и водила евиденција о томе у
дневнику и педагошкој свесци. Урађена је

Угледни час у петом
разреду; припреме ученика
за такмичење и
организација школског
такмичења; анализа успеха

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ / ЗАКЉУЧЦИ/
РАЗЛОЗИ У СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО
Планирани су термини за провере знања.
Обављен је разговор у вези са оцењивањем
ученика, критеријумом и заједничким
активностима које су у плану током године.
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и планови за друго
полугодиште.

анализа успеха. На школско такмичење изашло је
и прошло пет ученика.

Коришћење наставних
средстава и учила,
планирање употребе
постојећих, обука
наставника за коришћење
и планирање набавке
нових наставних
средстава. Заједничка
анализа и израда
глобалних и оперативних
планова рада и дневних
припрема за часове уз
тематско планирање
садржаја различитих
предмета.

фебруар

Коришћена су разноврсна наставна средства
током целе године. Кабинет је добро опремљен и
није планирана набавка нових наставних
средстава. Извршена је заједничка анализа и
израда глобалних и оперативних планова
рада и дневних припрема за часове уз тематско
планирање
садржаја различитих предмета. На општинско
такмичење 22. 02. 2020.изашло је пет ученика, а
на градско се пласирало троје: Јана Јовановић 8/4,
Тијана Мојсић 8/5 и Ангелина Анђелић 8/5.

Заједнички час у четвртом
разреду руско-енглески
(наст. Мирјана Симић
Коцић); избор уџбеника;
стручна усавршавања;
тематски дан у петом и
шестом разреду; анализа
успеха ученика; градско
такмичење

март

Заједнички час није одржан због ванредног стања.
Поред стручних усавршавања током године, било
је и стручног усавршавања на даљину, односно
вебинара. Размењена су искуства. Уџбеник за
седми разред је промењен за следећу школску
годину на Конечно 3, издавачке куће Клет. У
петом разреду реализован је у оквиру часова
руског језика тематски дан „Планете“, а у шестом
разреду „Мостови“. Урађена је анализа успеха
ученика на крају првог полугодишта, реализације
плана и програма редовне наставе и слободних
активности, као и предлози за даљи рад. Почела је
настава на даљину од 17. марта. На градском
такмичењу 14.03. 2020. учествовало је и прошло
даље троје ученика.

Организација осме НИС
олимпијаде у школи;
тематски дан; отворена
врата школе за будуће
прваке; унапређење
евидeнције о праћењу и
напредовању ученика;
обележавање Дана
Београда.

април

Није било могуће реализовати олимпијаду због
ванредног стања. Посебно током ванредног стања
је било доста размене искустава и разговора у
вези са унапређењем евидeнције о праћењу и
напредовању ученика. Обележавање Дана
Београда није било могуће реализовати због
ванредног стања. Отворена врата школе су, због
ванредног стања, изведена преко сајта школе.

Настава на даљину –
домаћи задаци, праћење
напредовања, тестирање
ученика, мотивисање...

мај

Размењенивани су више пута током наставе на
даљину утисци телефоном. Критеријум за
оцењивање и тип домаћих задатака на даљину је
уједначен. Мотивисање ученика се вршило
похвалама за ангажовање, као и слањем
занимљивих садржаја са Интернета, у вези са
руским језиком.

Анализа успеха ученика
током протекле школске

јун

Општинско такмичење:
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године, писаних провера
знања, као и анализа
успеха на протеклим
такмичењима; извештај о
анализи месечних планова
и ИОП-а у складу са
стандардима постигнућа /
очекиваним исходима и
мере за њихово
унапређивање;
примопредаја наставних
средстава, договор о
изради
дидактичког материјала,
предлог набавке нових
наставних средстава;
извештај о раду и бирање
руководиоца за следећу
школску годину; предлог
плана СВ; предлог поделе
часова на наставнике и
осталих задужења за све
облике рада.

Тијана Мојсић 8/5 – 2. место, Ангелина Анђелић
8/5 – 3. Место, Јана Јовановић 8/4 – 3. место
(наставник: Мирјана Симић Коцић)
Градско такмичење:
Тијана Мојсић 8/5 – 1. место, Ангелина Анђелић
8/5 – 2. место, Јана Јовановић 8/4 – 2. место
Освојена су места и на протеклим конкурсима, у
оквиру секције.
Урађена је анализа успеха ученика на крају
другог полугодишта, реализације плана и
програма редовне наставе и слободних
активности, ИОП-а, месечних (недељних, за
време наставе на даљину) планова, као и предлози
за даљи рад и још бољи успех. После наставе на
даљину, успех ученика према просеку оцена је
побољшан. Током наставе на даљину коришћени
су меил, вибер, Гугл учионица, садржаји са
интернета, као и презентације наставника.
Установљено је да неки видови комуникације
могу да се користе и током редовне наставе, не
само на даљину.
Извршена је примопредаја наставних средстава и
договор о изради дидактичког материјала,
предложена је набавка нових наставних
средстава. Састављен је извештај о раду актива.
Састављен је предлог плана СВ , као и подела
часова и задужења.

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ НИСУ ПЛАНИРАНЕ
- У марту месецу је успостављена сарадња са руском школом из града Курска, А.С. Пушкин. Почело је
дописивање ученика наше и руске школе.
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I 3. ИЗВЕШТАЈИ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА
I 3. 1. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ
Руководилац: Зоран Стаменковић
Чланови: Славица Стекић , Јована Ракићевић, Марија Цветковић, Славица Насковић,
Зоран Стаменковић,Aња Милчић, Сања С. Паланчанин, Биљана Николић, Гордана
Вулетић, Јована Јовановић, Драгана Весковић, Ана Здравковић, Александра
Тренковски, Круна Кецојевић, Деана Трбојевић, Марија Петровић и Сања Огњеновић и
Сања Томић
Број одржаних састанака шк. 2019/20: 7
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ И НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ /
ЗАКЉУЧЦИ/ РАЗЛОЗИ У
СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО

Идентификовање ученика
којима је потребна додатна
образовна подршка. Израда
индивидуалних образовних
планова за ученике са
тешкоћама у напредовању и
примена индивидуализације за
ученике који спорије
напредују

IX-V
сви чланови,тим за
инклузино образовање,
стручни сарадници

У сарадњи са ПП службом
идентификовани су ученици првог
разреда којима је потребна додатна
образовна подршка, а код ученика
осталих разреда, тамо где је
сматрано за потребно су кориговани
планови тј. ученици су настављали
по раније утврђеном
нивоуиндивидуалних образовних
планова или су одлучено да се ти
нивои промене. Током школске
године са ученицима је радио
педагошки асистент,примењивана је
индивидуализација у настави,ИОП-1
и ИОП-2

Пружање информација
потребних за први родитељски
састанак

VIII
сви чланови СВ

Учитељима је на првом родитељском
састанку организују избор једног
родитеља као члана Савета
родитеља.

Израда плана реализације
угледних, огледних часова и
интегративне наставе

Презентације угледних и
огледних часова и
интегративне наставе

IX
Чланови СВ , стручни
сарадници

У току школске године
сви чланови СВ

Учитељи су донели одлуку о
предмету и времену реализације
угледних и огледних часова или
часова интегративне наставе.
Неки од чланова Стручног већа су
одржали своје угледне часове.
Међутим, како је већина учитеља
реализацију ових активности
планирала за друго полугодиште,
због ванредног стања остале су
нереализоване.
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Извештавање већа о
активностима планираним у
оквиру Акционог плана ШРПа.

IX
сви чланови
ПП служба

Спроведене су активности оквиру
дечије недеље „Дан лепих порука„ и
„Тајни пријатељ“-Ученици у улози
наставника: - ученици 5. разреда у 1.
разреду (Ликовна култура), ученици
6. разреда у 2. разреду (Српски
језик); ученици 7. разреда у 3.
разреду ( Математика); ученици
8.разреда у 4. разреду ( Природа и
друштво)

Договор око израде
заједничког модела
контролних и писмених
задатака у оквиру једног ОВ са
заједничким критеријумом
оцењивања

IX, II
Чланови СВ

Како би се омогућило да сви
ученици у оквиру једног разреда
имали исте провере занања, што
доводи до лакшег праћење њиховог
напредовања, договорено је да се
настави са праксом израде
заједничких тестова.

Утврђивање распореда
писмених задатака и
контролних вежби

XI, II
Чланови СВ

Како би ученици у току школске
године били равномерно оптерећени
контролним и писменим задацима и
како би били информисани о
њиховом распореду одређене су
седмице у којима ће бити одржани.
Термини одржавања писмених
задатака су одређени за целу
школску годину, а термини
одржавања контролних задатака су
одређени на почетку првог и другог
полугодишта.

Организација око активности у
оквиру ,,Читалачке значке“

IX-V
Сви наставници разредне
наставе, наставници српског
језика

Мотивисање ученика да више
времена поклањају читању ове
школске године додатно унапређено
,,Читалачком значком“
У оквиру библиотекарске секције,
ученици су укључени у такмичење.
Ученици Ање
Милчић, Сање Огњеновић и Јоване
Јовановић учествују у Пирамиди
читања.

Пружање подршке у учењу
српског језика (за националне
мањине

Током школске године
Сви наставници разредне
наставе

Разматрана је могућност да се
слабије напредовање ученика којима
српски језик није матерњи превазиђе
додатним часовима на којим би се
радило на бољем разумевању језика
на којем се одвија наставни процес.

Израда ,,Паноа успешности“

IX-V
Чланови СВ

Није реализован због неслагања
одређених чланова већа са тим да би
тај начин истицања одређених
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ученика имао позитивне ефекте на
напредовање појединаца.
Организовање трибина,
радионица,
презентација,округлих столова
са циљем промовисања
физичких активности и здраве
исхране као животних
вредности, афирмације спорта,
сарадње и толеранције.

IX-V
Сви наставници разредне
наставе, наставница ГВ,
наставници физичког
васпитања

Није било могуће реализовати због
ванредног стања.

Драматизација (Не)насилне
комуникације на часовима
одељењске заједнице

IX-V
Сви наставници разредне
наставе и одељењске
старешине

Превазилажење проблема насиља у
школи је могуће уколико се често са
ученицима ради да ненасилној
комуникацији. Дат је предлог да
учитељи на часовима одељењске
заједнице драматизују ситуације у
којима долази до конфликта међу
ученицима и начинима њиховог
превазилажења.

Спортски дан ,, Штафетне
игре” у сарадњи са ученицима
млађих разреда ОШ ,,Душко
Радовић“

27.и 28.март 2020.
Сви наставници разредне
наставе

Није било могуће реализовати због
ванредног стања.

Анализа извршених анкета за
изборне и факултативне
предмете и утврђивање
интересовања ученика за
учешће у слободним
активностима у току школске
године

VIII,
сви чланови, ПП служба

Ове године се за грађанско
васпитање определио 258 ученика, а
за верску наставу 208. За немачки
језик укупно је формирано 11 група,
а за руски језик 5.

Израда распореда часова и
утврђивање термина за
индивидуалне разговоре са
родитељима

VIII
одељењске старешине

Дат је рок за израда распореда часова
и утврђивање термина за
индивидуалне разговоре са
родитељима

Опремање учионица
потребним наставним
средствима

IX
директор, сви чланови

Учионице 1. и 2. разреда су добиле 4
платна за пројекторе којима је
значајно унапређена могућност
комбиновања видео садржаја и
записа на табли. За потребе
организовања часова физишке
културе набављено је18 одбојкашких
и 9 фудбалских лопти , 5 комплета за
бадминтон и сет обруча.

IX
сви чланови СВ
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Анализа постигнутих
резултата на иницијалним
тестовима

У дневнике треба унети
процентуално стање након
реализације иницијалних тестова. У
обавези смо да организујемо
иницијалне тестове и да податке
унесемо у дневник.
Иницијални тестови се не оцењује
већ се успешност изражава у
процентима.

Организација групних
допунских часова из
српског језика и из
математике на нивоу
разреда ( од 1. до 4.
разреда)

IX-V
Сви чланови СВ

У другом и четвртом разреду
учитељи држе часове допунске(
додатне) наставе само свом
одељењу. У трећем разреду је
организован групни рад допунске и
додатне наставе.

Договор око обележавања
Дечије недеље (Дан лепих
порука и ,,Тајни пријатељ“)

IX
Сви наставници разредне
наставе и одељењске
старешине

У оквиру Дечије недеље су одржане
следеће активности:Дан лепих
порука, Играмо се и бојимо, Тајни
пријатељ, маскембал“Јесењи дани“,
Између две ватре.

Анализа адаптације и
напредовања ученика 1.
разреда

Aктивности поводом
обележавања Дана школе,
Нове године, школске славе
Светог Саве ,Дана отворених
врата
Дана Београда (16-19.априла) ,
Дана матерњег језика
(21.фебруар), Светског дана
књиге (2.март),
Међународног дана дечје
књиге (2. април)
Договор око организације
Новогодишњег и Ускршњег
вашара

Разматрање начина и времена
реализације екскурзија,
наставе у природи, посета
позориштима, биоскопима,
музејима…

XI, I
чланови већа првог разреда,
ПП служба

X, XI, I, II,III,IV,V
сви чланови СВ

XI, IV
Наставници разредне
наставе, одељењске
старешине

IX
сви чланови

Према извештају наставника 1.
разреда није било проблема са
адаптацијом ученика на почетку
школске године.
Неке активности није било могуће
реализовати због ванредног стања.
Ове године приредбу у оквиру
обележавања школске славе су
припремили ученици млађих
разреда, уз помоћ хора. Представили
су се и ђаци прваци. Ученици трећег
и четвртог разреда су припремили
рецитал, а хор Бајка је отпевао песму
о Светом Сави.

Неке активности није било могуће
реализовати због ванредног стања.
На Новогодишњем вашару су
учествовали ученици са својим
радовима припремљеним на
часовима ликовне културе.

1. Дат је предлог наставничком већу
о дестинацијама наставе у природи и
екскурзијa
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Први разред:
Настава у природи: Сремчица Дивчибаре – Сремчица ( 1. недеља
јуна 2020. године )
Екскурзија: Сремчица – Авала Сремчица ( почетак маја 2020.године
)
Други разред:
Настава у природи: СремчицаБукуља ( Аранђеловац) –Сремчица (
јун 2020. године )
Екскурзија: Сремчица -Сремски
Карловци - Салаш Катаи- Сремчица (
почетак маја 2020. године )
Трећи разред:
Настава у природи: Сремчица Крупањ – Сремчица ( април или јун
2020. године )
Екскурзија: Сремчица - Бранковина
-Троноша – Тршић - Сремчица ( јун
2020. године )
Четврти разред:
Настава у природи : Сремчица Златибор – Сремчица ( мај или јун
2020.године )
Екскурзија: Орашац : Сремчица Аранђеловац – Топола- Сремчица (
мај или јун 2020. године)
Није било могуће реализовати због
ванредног стања.
Посете позориштима и биоскопима
су биле отежане због новог
правилника о превозу деце.
Проблеми који су се јавили код
превозника са прибављањем
лиценци и адекватних услова у
аутобусима којима се превозе деца
су отежали организовање групних
посета позориштима и биоскопима.
Анализа успеха и дисциплине
ученика у настави, слободним
активностима, као и резултата
које они постижу у осталим
областима васпитнообразовног рада на крају
класификационих периода и
полугодишта

IX, I, IV,VI
одељењске старешине

IX, I

Извршена је анализа успеха и
владања ученика на крају свакок
класификационог периода. Поднет је
извештај о примени и реализацији
ИОП-а и индивидуализације.
Извршена је анализа реализације
плана и
програма редовне, допунске и
додатне наставе и слободних
активности на крају сваког
класификационог периода.
Поднет је и извештај о успесима које
су поједини ученици постигли у
ваншколским активностима.
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Примена разноврсних
наставних метода и облика
рада који омогућавају бољу
интеракцију између ученика

сви чланови

Размењене су идеје о техникама које
примењују у свакодневном раду како
би развијали интеракцију међу
ученицима.

Организација такмичења :
„Најраспеванија одељењска
заједница“ и математичког
такмичења „Мислиша“

XI, II
сви чланови

Због такмичења из математике које
се одржава у новембру, такмичење
„Најраспеванија
одељењска заједница“ није
реализовано.. Математичко
такмишење Мислиша је
организовано 12. марта 2020. године.
2. нагаду су освојила четири
ученика, 3. награду 2 ученика, док је
12 ученика похваљено.

Анализа реализације плана и
програма редовне, допунске и
додатне наставе и слободних
активности на крају
класификационих периода

XI, I, IV
сви чланови

Извештаји о примени и
реализацији ИОП-а и
индивидуализације

VI
сви чланови,
ПП служба

Сви наставници који у својим
одељењима имају ученике којима је
потребна додатна подршка су на
почетку полугодишта предали
планове реализације ИОПа и
индивидуализација, док су на крају
полугодишта предали вредновање
успешности испланираних
активности

Извештај о реализованој
настави у природи и
једнодневним екскурзијама

VI
одељењске старешине

Није било могуће реализовати због
ванредног стања.

Извештај о раду већа, избор
новог руководиоца и израда
програма за наредну школску
годину

VI
руководилац већа, ПП
служба

За руководиоца у школској 2020/21
године изабрана је Сања С.
Паланчанин
Изабрани су и нови руководиоци
већа од 1. до 4. разреда
1.разред-Круна Кецојевић 2.разредСлавица Стекић
3.разред- Биљана Николић
4.разред-Гордана Вулетић

VI

Извршена је анализа успеха и
владања ученика на крају свакок
класификационог периода. Поднет је
извештај о
примени и реализацији ИОП-а и
индивидуализације. Извршена је
анализа реализације плана и
програма редовне, допунске и
додатне наставе и слободних
активности на крају сваког
класификационог периода.
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Подела задужења у оквиру
ваннаставних активности за
наредну школску годину

сви чланови

Сви наставници су задржали
ванаставне активности које сеу
водили и у школској 2019/20.
години. Подела задужења за
ваннаставне активности.
Драмска секција - Сања Огњеновић,
Славица Насковић
Ликовна секција- Деана Трбојевић,
Марија Петровић, Драгана
Новаковић
Еколошка секција- Круна Кецојевић
„Мали креативци“ - Гордана
Вулетић Сања С.Паланчанин Биљана
Николић
Црвени крст -Јована Јовановић и
педагошки асистент
Музичка секција Мали хор ,,Бајка''
Мирослава Миленковић Јована
Ракићевић Сања Томић
Рецитаторска секција- Ања Милчић,
Ана Здравковић
Спортска и планинарска секција Зоран Стаменковић, Александра
Тренковски
Литерарна секција -Славица Стекић

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ НИСУ ПЛАНИРАНЕ
- 7. 11. Школско такмичење из математике
Децембар - Прикупљање пакетића за сиромашну децу и децу без родитељског старања.
7.12. Општинско такмичење из математике
- Април - Урађена је анкета за куповину уџбеника преко школе(могућност плаћања у више месечних
рата). Ученици који имају право на бесплатне уџбенике су на време обавештени, како би прикупили
потребну документацију.
Општинско такмичење из математике
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I 3. 2. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ
Руководилац: Марина Каровић (01.09.2019 – 01.06 2020) Ивана Јочић (01.06.2020 – 31.
08. 2020)
Чланови: Сви наставници предметне наставе
Број одржаних састанака шк. 2019/20: 11
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ И НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Припреме за такмичења

II сви чланови СВ

Примопредаја наставних
средстава, договор о изради
дидактичког материјала,
предлог набавке нових
наставних средстава
Извештај о раду и избор новог
руководиоца

Избор уџбеника и допунске
стручне литературе
Предлог плана рада стручног
већа
Предлог поделе часова на
наставнике и осталих
задужења за све облике рада
Договор о реализацији
угледних / огледних часова и
часова интегративне наставе;
организација тематских дана
и међусобна посета часова
Планирање садржаја и тема за
додатни рад, допунски рад и
слободне активности ученика
Планирање тематске наставе
у 5. и 6. разреду
Планирање наставних
садржаја у складу са
оствареношћу стандарда у
претходном периоду
Размена искустава о угледним
/ огледним часовима,
часовима интегративне
наставе и часовима
приправника / ментора

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ /
ЗАКЉУЧЦИ/ РАЗЛОЗИ У
СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО
Реализовано на ОВ, наставници
предметне наставе редовно
припремали ученике за такмичења
Није реализовано због ванредног
стање

VI руководиоци

VI чланови стручних већа

V сви чланови СВ
VI, VIII сви чланови СВ
VI, VIII сви чланови СВ

VIII сви чланови СВ

VIII, II сви чланови СВ

XI, I сви чланови СВ

Реализација је одложена за август
због ванредног стања
Реализовано на ОВ у августу
Извештаји су предати; СВ су
одабрала новог руководиоца и
изложила на ОВ
Реализовано online
СВ су одлучила о уџбеницима и
послала школи
Реализовано на ОВ.
На нивоу стручних већа је план
направљен, а онда изложен на ОВ
Реализовано на ОВ
СВ су направила поделе и изложила
на ОВ
Реализовано на ОВ
Већина угледних часова као и часова
интегративне наставе је реализована
(који су планирани до 16.3.2020.)
Реализовано на ОВ
Стручна већа су у оквиру свог
састанка направили план који су
предложили на ОВ
Реализовано на ОВ
Планирана и на време реализована
настава, ученици су радо сарађивали
у реализацији тематске наставе
Реализовано на ОВ

XI, II, IV сви чланови СВ

IX-VI наставници, ПП служба

Реализовано на ОВ
Наставници који су посећивали
угледне, огледне часове, часове
интегративне наставе као и часове
приправника су на ОВ испричали
своје утиске са тих часова
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Стручно усавршавање дискусије, размена искуства
са посећених семинара
Унапређење евидeнције о
праћењу и напредовању
ученика
Реализација тематске наставе
у 5.и 6. Разреду
Обележавање Дана европске
баштине
Обележавање Дана Београда
Анализа иницијалног
тестирања, писмених провера,
контролних вежби, пробног
завршног и завршног испита;
Доношење мера за
превазилажење недостатака
Коришћење наставних
средстава и учила, планирање
употребе постојећих, обука
наставника за коришћење и
планирање набавке нових
наставних средстава
Заједничка анализа и израда
глобалних и оперативних
планова рада и дневних
припрема за часове уз
тематско планирање садржаја
различитих предмета
Анализа посећених угледних
и осталих часова, корелације
међу предметима уз сугестије
за побољшање квалитета
рада*
Анализа реализације
наставног плана и програма,
тешкоће у реализацији,
предлози, сугестије
Извештај о анализи месечних
планова и ИОП-а у складу са
стандардима постигнућа /
очекиваним исходима и мере
за њихово унапређивање
Анализа реализације плана и
програма стручног већа
Анализа реализације
допунске и додатне наставе и
слободних активности и
предлози за побољшање рада
Анализа реализације
такмичења и других
активности

IX-VIII сви чланови СВ,
стручни сарадници
XI, I, IV, VI сви чланови СВ,
стручни сарадници
XII, II Сви чланови СВ
IX,X Сви чланови СВ
IV Сви чланови СВ

IX, XI, I, IV, VI, VIII
сви чланови СВ,
ПП служба

Реализовано на ОВ
Реализовано на ОВ (XI, I)
У другом полугодишту није
одржано ОВ са овом тачком дневног
реда због ванредног стања
Реализовано
Реализовано на ОВ
Није реализовано због ванредног
стања
Реализовано на ОВ (Анализа
иницијалног тестирања, писмених
провера, контролних вежби)
Анализа резултата пробног
завршног и завршног испита и
доношење мера за побољшање није
реализована, јер нису објављени
резултати од стране ЗУОВ-а
Реализовано на ОВ

VIII, IX, II Сви чланови СВ

Реализовано на ОВ
VIII, II педагог, сви чланови
СВ

IX – VI руководиоци, ПП
служба, директор / помоћник
директора
I, VI Руководиоци, стручни
актив за развој стручног
програма
XI, I, IV,VI чланови стручних
већа, Актив за развој
школског програма,ПП
служба, педагошки асистент
II, VI руководиоци, стручни
сарадници

Реализовано на ОВ
У другом полугодишту није
одржано ОВ са овом тачком дневног
реда због ванредног стања
Реализовано на ОВ (I)
У другом полугодишту посебан
акценат је стављен на потешккоће
рада и реализацију часова за време
ванредног стања
Реализовано на ОВ (XI, I)
Планови, реализација и очекивани
исходи за ИОП су прилагођени
условима учењу на даљину у
ванредној ситуацији
Реализовано на ОВ
Реализовано на ОВ

XI,II, IV, VI Сви чланови СВ

IV, VI Сви чланови СВ

Није реализовано због ванредног
стања
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I 3. 3. ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ПРВОГ РАЗРЕДА
Руководилац: Јована Ракићевић
Чланови: Славица Стекић, Јована Ракићевић, Славица Насковић , Марија Цветковић (
Мирослава Миленковић ).
Број одржаних састанака шк. 2019/20: 6
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ И НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ /
ЗАКЉУЧЦИ/ РАЗЛОЗИ У
СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО

СЕПТЕМБАР

Анализа адаптације и напредовања
ученика 1. разреда.
Пружање информација потребних за
први родитељски састанак .
На почетку школске године, крајем
септембра, је урађена провера
познавања слова и технике читања.

ОКТОБАР

Договор око обележавања Дечије
недеље. Учествовали су у
различитим активностима:
-дан лепих порука
-играмо се бојама
-тајни пријатељ
-маскембал “Јесења дама”
-између две ватре
Трка за срећније детињство у оквиру
“Црвеног крста”Чукарице.
Прикупљање новца за сиромашну
децу и децу без родитељског
старања.
Договор о активностима које ће бити
изведене поводом Дана школе.

4. Прослава Дана школе

НОВЕМБАР

Ученици првог разреда учествовали
су на приредби за Дан школе у
оквиру Рецитаторске секције и
секције Мали хор “Бајка”.

5. Посета позоришту
Обележавање Новогодишњих
празника
Тематски дан - ВРЕМЕ

ДЕЦЕМБАР

Новогодишња представа “У потрази
за Деда Мразом” у Културном
центру Влада Дивљан.
Хуманитарна акција прикупљања
пакетића за сиромашну децу и децу
без родитељског старања.

ЈАНУАР

Ученици првог разреда учествовали
су на приредби за школску славу

1. Пријем првака
2.Адаптација ученика

3. Обележавање Дечје недеље
Одлазак у биоскоп

6. Светосавска приредба
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Свети Сава у оквиру Рецитаторске
секције и секције Мали хор “Бајка”.
Анализа успеха и дисциплине
ученика у настави, слободним
активностима, као и резултата које
они постижу у осталим областима
васпитно-образовног рада на крају
класификационих периода и
полугодишта.
Идентификовање ученика којима је
потребна додатна образовна
подршка. Израда индивидуалних
образовних планова за ученике са
тешкоћама у напредовању и примена
индивидуализације за ученике који
спорије напредују.
Анализа реализације плана и
програма редовне, допунске и
додатне наставе и слободних
активности на крају
класификационих периода
7. Такмичење „МИСЛИША“
Посета позоришту

МАРТ

Ученици су учествовали на
такмичењу “Мислиша”.
Похваљена су два ученика из 1/4 :
Милица Рацић и Милош Пешић.

АПРИЛ

Није било могуће реализовати због
ванредног стања.

МАЈ 20.5.2019

Није било могуће реализовати због
ванредног стања.

10. Настава у природи

ЈУН

Није било могуће реализовати због
ванредног стања.

Анализа реализације плана и
програма редовне, допунске и
додатне наставе и слободних
активности на крају
класификационог периода

ЈУН

Напредовање Српски језик:
Самостално: 81
Уз мању помоћ: 16
Уз већу помоћ:7

8. Отворене врата школе
9. Једнодневни излет
Тематски дан – ЖИВОТИЊЕ

Напредовање математика:
Самостално: 84
Уз мању помоћ: 13
Уз већу помоћ: 7
Сви ученици имају примерно
владање.
Укупно изостанака: 4492
Сви изостанци су оправдани.
План и програм је реализован.
Допунска настава из српског језика
и математике се одржавала током
целе школске године.
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У оквиру већа радиле су следеће
секције:
Литерарна секција (Славица Стекић)
Мали хор “Бајка” (Јована Ракићевић)
Драмска секција (Славица Насковић)
Еколошка секција (Марија
Цветковић)
Извештај о раду већа, избор
новог руководиоца и израда
програма за наредну школску
годину
Подела задужења у оквиру
ваннаставних активности за
наредну школску годину

ЈУН

ЈУН

Сачињен је извештај о раду.
Руководилац већа првог разреда за
следећу годину је Славица
Насковић.
Литерарна секција (Славица Стекић)
Мали хор “Бајка” (Мирослава
Миленковић)
Драмска секција (Славица Насковић
и Јована Ракићевић)

I 3. 4. ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ДРУГОГ РАЗРЕДА
Руководилац: Сања С.Паланчанин
Чланови:Ања Милчић,Зоран Стаменковић,Сања С.Паланчанин,Биљана Николић
Број одржаних састанака шк. 2019/20: 9
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ И НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Идентификација ученика и
утврђивање термина извођења
допунске наставе и слободних
активности

Септембар,
сви чланови већа другог
разреда

На основу успеха и постигнућа
ученика одабрати број ученика
којима је потребна допунска
настава која се изводи из српског
језика и математике

септембар

На првом родитељском састанку
изабрани су чланови Савета
родитеља

Септембар,
сви чланови већа другог
разреда

Урађени су модели контролних
вежби из српског језика и
математике за поједине наставне
теме

Септембар,

На првом родитељском састанку
родитељи су упознати са

Избор чланова Савета
родитеља

Израда плана контролних
вежби

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ /
ЗАКЉУЧЦИ/ РАЗЛОЗИ У
СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО
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Израда распореда
индивидуалних разговора са
родитељима

сви чланови већа другог
разреда

распоредом часова и у складу са
тим са распоредом индивидуалних
разговора

Анализа иницијалних тестова

Септембар,
сви чланови већа другог
разреда

Урађена је анализа иницијалних
тестова из српског језика и
математике.Закључак је да су
одељења уједначена по средњим
оценама

Израда индивидуалних
образовних планова за
ученике са потешкоћама у
напредовању

Од септембра до јуна,
сви чланови већа другог
разреда

У сваком одељењу урађена је
процена потребе за ИОП-ом и
индивидуализацијом,планови и
извештаји о напредку раде се
током целе школске године

Договор око извођења
пројектне наставе

Од септембра до јуна,
сви чланови већа другог
разреда

Одабране су теме и начин
реализације као и темпо извођења
пројектне наставе

Припрема прославе Дана
школе,Нове године,Школске
славе

Новембар,децембар,јануар,св
и чланови већа другог разреда

У оквиру одељењских заједница
прослављен је Дан школе,Нова
година као и Школска слава

Одабир дечије штампе и
помоћне литературе

Септембар,
сви чланови већа другог
разреда

Сви чланови већа другог разреда
сложили су се да нема потребе за
помоћном литературом с обзиром
на богат садржај уџбеника.Нисмо
користили ни дечији штампу јер
смо је заменили богатим садржајем
интернета

Посета
позоришту,биоскопу,музеју

Од септембра до јуна,
сви чланови већа другог
разреда

У овој школској години нисмо
имали ниједну посету због прекида
наставе и немогућности контакта
са децом.

План извођења једнодневне
екскурзије и наставе у
природи

Септембар,
сви чланови већа другиг
разреда

Због проглашења ванредног стања
нисмо извели наставу у природи
која је била предвиђена за
26.мај,као ни једнодневну
екскурзију која је била предвиђена
за јун месец.

Новембар,јануар,март,јун,
сви чланови већа другог
разреда

Све анализе успеха и владања
урађене су на седницама
Одељењског већа,осим анализе на
крају 3.класификационог периода

Анализа успеха и владања на
крају класификационих
периода
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I 3. 5. ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА
Руководилац: Александра Тренкоски
Чланови: Гордана Вулетић, Јована Јовановић, Драгана Новаковић, Ана Здравковић и
Александра Тренкоски.
Број одржаних састанака шк. 2019/20: 5
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ

Посета биоскопу

Учешће у Дeчјој недељи

ВРЕМЕ И НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ /
ЗАКЉУЧЦИ/ РАЗЛОЗИ У
СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО

Током школске године

Није било могуће реализовати због
ванредног стања.

7.10.-11.10.2019.

Сви ученици су радо учествовали у
активностима Дечије недеље.
1. дан – Дан лепих порука
2. дан – Тајни пријатељ
3. дан – Јесења радионица
4. дан – Квиз
5. дан - Маскембал

„Најраспеванија
одељењска заједница“
(такмичење)

X

Посета Етнографском,
Педагошком музеју и
Калемегдану, Саборној
цркви

28.11.2019.

Учешће у Дану здраве
исхране

X

Ученици су обележили Дан здраве хране
правећи воћне салате у оквиру свог
одељења, такође су направили пано
пирамида исхране.

Међународни Дан детета

IX

Није реализовано.

Обележавање
новогодишњих и
божићних празника

XII, I

Није реализовано.

Свих пет одељења трећег разреда је
остварило посету у виду полудневног
излета. Посета је реализована у месецу
новембру због проблема са агенцијама и
аутобусима. Ученици су имали прилику да
прошире знање из народне традиције.

Ученици су на ликовној секцији правили
новогодишње украсе, заједно са другарима
3. разреда окитили су одељењске јелке, као
и јелку у ходнику млађих разреда.
Учествовали су у хуманитарним акцијама
прикупљајући слаткише, играчке и
гардеробу за своје другаре.
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Излет-Бранковина,
полудневни излет

Током школске године

Није било могуће реализовати због
ванредног стања.

Ученици у улози
наставника ( ученици
7.разреда држе час
математике ученицима
3.разреда)

9.3.2020.

Часови математике су успешно и
занимљиво реализовани, ученици млађих
разреда су уживали.

Настава у природи

IV, V, VI

Није било могуће реализовати због
ванредног стања.

Посета старим занатлијама

октобар

Ученици 3/3 одељења заједно са
учитељицом Драганом Новаковић су
посетили столара.

Обележавање Дана
европске баштине

IX, X

Учешће у јесењем и
пролећном кросу

Јесен, пролеће
6.10. 2019.

Посета позоришту

23.12. 2019.

Није реализовано.

Ученици су учествовали у јесењем кросу
„Трка за срећније детињство“, у оквиру
организације Дечије недеље
Новогодишња представа „Вијугама до
Деда Мраза”
Ученици 3/1 и 3/4 заједно са учитељима
Горданом Вулетић и Аном Здравковић.

Организовање такмичења
- Школско такмичење из
математике

7.11.2019.

-Ученици трећег разреда;
-Учитељи трећег разреда;

7.12.2019.

Гордана Вулетић и два ученика 3-1,
Димитрије Анђелковић, Стефан Павловић
и Павле Ђекић; Драгана Новаковић и две
ученице 3-3, Симеона Младеновић и Маша
Штулић. Маша је похваљена на
такмичењу.

Општинско такмичење из
математике

Математичко такмичење
„Мислиша”

12.3.2020.
-Ученици трећег разреда;
-Учитељи трећег разреда;
Ученик Димитрије Анђелковић је добио
похвалу на такмичењу «Мислиша».

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ НИСУ ПЛАНИРАНЕ
-25.9.2019. Мобилни планетаријум – ученици и учитељи 3.разреда
- Дан школе – израда дечијих радова и уређење школских паноа – ученици и учитељи 3.разреда
- Прослава школске славе, 27.1.2020. -ученици трећег разреда и учитељи трећег разреда
- Угледни час – 19.11.2019. године, Боје. Топле и хладне боје. – ученици 3/3 одељења и учитељица
Драгана Новаковић
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I 3. 6. ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА
Руководилац: Марија Петровић
Чланови: Круна Станковић Кецојевић, Деана Трбојевић , Сања Томић, Марија
Петровић, Сања Огњеновић
Број одржаних састанака шк. 2019/20: 6
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ

План посете наставника
предметне наставе

ВРЕМЕ И НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

-Наставница биологије у
децембру;
-Наставница географије
у септембру;

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ /
ЗАКЉУЧЦИ/ РАЗЛОЗИ У
СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО
-час природе и друштва одржала наст.
биологије
у одељењу 4-4;
-посетила сва одељења четвртог разреда
-посетила сва одељења четвртог разреда

-Наставница математике
у новембру;
-Наставница техичког
у новембру;

-посетила сва одељења четвртог разреда
-посетиле одељења четвртог разреда

- Нaставнице српског
у марту;
Тематска предавања
превентивног садржаја

25.9.2019. Мобилни
планетаријум
2.10. 2019. Црвени крст

6.10. 2019. „Трка за
срећније детињство”

12.12.2019.

-Ученици четвртог разреда;
- Предавање „Смањење ризика и последица
од елемнтарних непогода и других
опасности у локалним заједницама”;
Одржана радионица „Безбедност деце у
саобраћају”, у оквиру пројекта „Промоција
хуманих вредности”
Одржана на Атлетском стадиону
Републичког завода за спорт у
организацији Црвеног крста
Чукарица.Учествовали ученици четвртог
разреда.
„Здрава исхрана деце ”Предавање Дом здрвља

Организовање такмичења
Школско такмичење из
математике
7.11.2019.
Општинско такмичење из
математике
7.12.2019.

-Ученици четвртог разреда;
-Учитељи четвртог разреда;
-Ученици четвртог разреда;
-Учитељи четвртог разреда;
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Градско такмичење из
математике
7.3.2020.

,,Најраспеванија
одељењска заједница“
(такмичење)

Није реализовано.

Активности у оквиру
Дечије недеље

1.10.- 5.10.2019. Учитељи
четвртог разреда,ученици
четвртог разреда

Круна Станковић Кецојевић и три ученика
4-1, Јелена Марковић, Вукан Васић,
Данило Рељић
Марија Петровић једна ученица 4-4, Ђурђа
Савић
Није реализовано.

1. Дан лепих порука
2. Тајни пројатељ
3. Јесења радионица
4. Квиз знања
5. Маскенбал

Дан школе Израда
сценографије

Дан школе радили
предметни наставници.

Обележавање
новогодишњих и
божићних празника

Израда паноа, украшавње
јелке;прикупљање
пакетића у оквиру
хуманитарне акције

-Ученици четвртог разреда;
Учитељи четвртог разреда

Организована посета
позоришту

23.12. 2019.
Новогодишња представа
„Вијугама до Деда Мраза”

Туристичка агенција ПЕРОН 9 И 3/4
Учитељи четвртог разреда,ученици
четвртог разреда

Час интегративне наставе

16.1.2020.Круна
Станковић Кецојевић
Деана Трбојевић

Прослава школске славе I

27.1.2020.

Угледни час

Сања Огњеновић

Дан школе радили предметни наставници.

„Полигон знања”, ( српски језик,
,математика, природа и друштво, физичко
васпитање)
-Ученици четвртог разреда;
Учитељи четвртог разреда
Није било могуће реализовати због
ванредног стања

Математичко такмичење
„Мислиша”

12.3.2020.

Ускршња јаја-изложба и
конкурс

IV - V

Није било могуће реализовати због
ванредног стања

V

Није било могуће реализовати због
ванредног стања

Једноднвни излет за
ученике четвртог разреда Тршић

Учитељи четвртог разреда
-Ученици четвртог разреда;
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Настава у природи за
ученике четвртог разредаЗлатибор

V,VI У

Није било могуће реализовати због
ванредног стања

Завршни комбиновани
тест за ученике 4. разреда
(српски језик, математика,
природа и друштво)

VI

Није било могуће реализовати због
ванредног стања

I 3. 7. ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ПЕТОГ РАЗРЕДА
Руководилац: Сандра Филиповић Сандић
Чланови: Марко Пејовић, Марија Ћириловић, Нада Радибратовић, Зоран Ристић,
Сандра Филиповић Сандић
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ

Утврђивања распореда
писмених задатака и
контролних вежби

Израда „Паноа
успешности“

Посета Kids festu

Посета Сајму књига

ВРЕМЕ И НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ /
ЗАКЉУЧЦИ/ РАЗЛОЗИ У
СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО

Август
јануар
Сви чланови ОВ

Распоред писмених задатака је утврђен у
августу за целу годину, а распоред
контролних вежби је у августу утврђен за
прво полугодиште, а у јануару за друго.

Септембар/ јун
Одељењске старешине са
ученицима

На почетку школске године је осмишљен
изглед „Паноа успешности“ и одељењске
старешине су у договору са ученицима
утврдиле превила о начину да се истакне и
похвали успех.

Октобар
Одељењске старешине
петог разреда

Ученици петог разреда и одељењске
старешине су присуствовале пројекцији
филма „Мрачни умови“ у Комбанк
дворани.

Октобар
Наставници српског
језика, одељењске
старешине

Ученици петог разреда су са својим
наставницима српског језика и неких
одељењских старешина ишли на Сајам
књига и упознали се са новим и старим
издањима као и неким неким писцима.

Октобар, новембар
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Припрема фестивала
историје

Наставник историје и
одељењске старешине
петог разреда

У оквиру прославе Дана школе, 8.11. 2019.
успешно је реализован фестивал историја
под именом „МИ, ПРЕ НАС“ .

Децембар , 17. недеља
Сви наставници предметне
наставе у петом разреду

У склопу Тематске наставе реализована је
Пројектна настава . На часу Информатике
су ученици подељени у групе и свака група
је имала задатак да направи презентацију
из неког предмета са темом ,,Време“ и у
складу са обрадом наставне јединице из
тог предмета. На часу информатике су
приказане презентације.

Тематска настава ,,Време“

Прослава Нове године

Тематска настава
,,Планете“

Ученици у улози
наставника

Припрема за реализацију
пројекта
Екскурзија
СремчицаСмедеревоВиминацијум-ГолубацЛепенски вирРајкова
пећина –ХЕ ЂердапКладово –Сремчица
Анализа успеха и
дисциплине ученика у
настави , слободним
активностима, као и
резултата које они
постижу у осталим
областима васпитнообразовног рада на крају
класификационих периода
и полугодишта

Децембар
Одељењске старешине
петог разреда

Прослава није организована због одлуке
управе школе да је такав начин прославе
непримерен и небезбедан.

Март , 25. недеља
Сви наставници предметне
наставе у петом разреду

У свим одељењима петог разреда , по
унапред утврђеном распореду , реализован
је тематски дан, под називом „ Планета“.
Сваки предметни наставник је тему
прилагодио свом садржају.

Март
Сви наставници овог
одељењског већа

У свим одељењима петог разреда је
организован и реализован час у коме су
ученици били у у улози наставника, а неки
ученици су држали чаc Ликовне културе
ученицима првог разреда, у договору са
учитељицама.

Април
Сви чланови већа

Мај
Одељењске старешине
петог разреда

Новембар,јануар, април и
јун
Одељењске старешине
петих разреда и ПП
служба

Припрема , а самим тим и пројекат нису
реализовани због ванредног стања.

Није било могуће реализовати због
ванредног стања.

Анализе су урађене за све планиране
месеце, осим за април јер тада није било
могуће реализовати због ванредног стања
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Извештај о раду већа,
избор новог руководиоца

Јун
Руководилац петих
разреда и одељењске
старешине

Извештај Одељењског већа је сачињен и
посебна пажња је посвећена неким
активностима које би требало да уђу у план
и програм за наредну школску годину. За
новог руководиоца је изабрана Марија
Ћириловић.

I 3. 8. ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ШЕСТОГ РАЗРЕДА
Руководилац: Мирјана Симић-Коцић
Чланови: Маријана Марковић, Мирјана Симић-Коцић, Љиља Пејић, Магдалена
Дељанин, Слађана Микић.
Број одржаних састанака шк. 2019/20: 5
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ

Утврђивања распореда
писмених задатака и
контролних вежби

Акција чишћења дивљих
депонија у Сремчици

ВРЕМЕ И НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ /
ЗАКЉУЧЦИ/ РАЗЛОЗИ У
СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО

Август-јануар
Сви чланови ОВ

Распоред писмених задатака је утврђен у
августу за целу годину, а распоред
контролних вежби је у августу утврђен за
прво полугодиште, а у јануару за друго.

Септембар
наставник биологије

Ученици који су укључени у рад еколошке
секције су учествовали у чишћељу Ракине
баре у Сремчици

Посета Сајму књига и
Кидс фесту

Октобар

Ученици нису били заинтересовани за
посету Сајму књига а због проблема са
превозом одељењске старешине су
одустале од посете Кидс фесту

Посета Природњачком
музеју у Свилајнцу

Октобар

Није реализована због проблема са
превозом

Припрема Фестивала
историје

Пројектна настава

Октобар-новембар
наставник историје,
одељењске старешине
6.раз.

У оквиру прославе Дана школе, 8.11. 2019.
успешно је реализован фестивал историје
под именом „МИ, ПРЕ НАС“ .

Децембар
Сви предметни наставници
6.разреда

У склопу Тематске наставе реализована је
Пројектна настава . На часу Информатике
су ученици подељени у групе и свака група
је имала задатак да направи презентацију
из неког предмета са темом ,,Путевима
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отаџбине-Србија“ и у складу са обрадом
наставне јединице из тог предмета. На часу
информатике су приказане презентације.
Прослава Нове године

Посета Музејима
уметности и Музеју Иве
Андрића

Децембар
одељењске старешине

Током школске године и у
априлу

Дводневна екскурзија
Сремчица- манастир
Манасија-Ресавска
пећина-манастир
Раваница-Врњачка бањаманастир Студеницаманастир Жича-Сремчица

Април

Анализа успеха и
дисциплине ученика у
настави , слободним
активностима, као и
резултатакоје они
постижу у осталим
областима васпитнообразовног рада на крају
класификационих
периода и полугодишта

Новембар,јануар, април и
јун

Извештај о раду већа,
избор новог руководиоца ,
израда програма за
наредну школску годину

Јун

Прослава није организована ван школе
због одлуке управе школе да је такав
начин прославе непримерен и
небезбедан.Ученици су са својим
одељењским старешинама организовали
прославу Нове године у школи.
Није реализовано због епидемије.

Није било могуће реализовати због
ванредног стања.

Анализе су урађене за све планиране
месеце, осим за април јер тада није било
могуће реализовати због ванредног стања

Извештај Одељењског већа је сачињен и
посебна пажња је посвећена неким
активностима које би требало да уђу у план
и програм за наредну школску годину. За
новог руководиоца је изабрана Слађана
Микић.
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I 3. 9. ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА СЕДМОГ РАЗРЕДА
Руководилац: Јелена Томашевић
Чланови: Мирослав Воркапић, Зорица Алексић, Јелена Томашевић, Марија Бирчанин,
Слађана Дабижљевић
Број одржаних састанака шк. 2019/20: 8

ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ И НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ /
ЗАКЉУЧЦИ/ РАЗЛОЗИ У
СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО

Утврђивања распореда
писмених задатака и
контролних вежби

август
јануар
Сви чланови ОВ

Распоред писмених задатака је утврђен у
августу за целу годину, а распоред
контролних вежби је у августу утврђен за
прво полугодиште, а у јануару за друго.

Реализација рада
Ученичког парламента

Септембар/јун
Руководиоци Ученичког
парламента и ученици

Изабрани представници одељењских
заједница (по троје) су учествовали у раду
Ученичког парламента .

Израда „Паноа
успешности“

Септембар/ јун
Одељењске старешине са
ученицима

На почетку школске године је осмишљен
изглед „Паноа успешности“ и одељењске
старешине су у договору са ученицима
утврдиле превила о начину да се истакне и
похвали успех.

Посета Kids festu

Октобар
одељењске старешине
седмог разреда

Ученици седмог разреда и одељењске
старешине су присуствовале пројекцији
филма „Мрачни умови“ у Комбанк
дворани.

Октобар
Наставници српског
језика, одељењске
старешине

Ученици седмог разреда су са својим
наставницима српског језика и неких
одељењских старешина ишли на Сајам
књига и упознали се са новим и старим
издањима као и неким неким писцима.

Посета Музеју науке и
технике

Новембар
Одељењске старешине

Посета није реализована јер није било
могуће успоставити договор са Музејом
око термина и броја заинтересованих
ученика.

Прослава Нове године

децембар

Прослава није организована због одлуке
управе школе да је такав начин прославе
непримерен и небезбедан.

Посета Сајму књига

80

Активности поводом
обележавања Дана школе,
Дана отворених врата,
школске славе Свети Сава,
Дана Београда, Нове
године...
Ученици у улози
наставника

Екскурзија: Сремчицаманастир Рача-ВрелоШарганска осмицаЗлатибор- манастир
Манасија-кањон УвцаСремчица
Анализа успеха и
дисциплине ученика у
настави , слободним
активностима, као и
резултатакоје они постижу
у осталим областима
васпитно-образовног рада
на крају класификационих
периода и полугодишта
Извештај о раду већа,
избор новог руководиоца ,
израда програма за
наредну школску годину

Октобар, новембар, јануар,
фебруар, март, април ,мај

Дан школе, школска слава Свети Сава и
Нова година су обележени у оквиру сваке
одељењске заједнице, као и на приредби за
све ученике. Остале активности није било
могуће реализовати због ванредног стања

Март
Сви наставници овог
одељењског већа

У свим одељењима седмог разреда је
организован и реализован час у коме су
ученици били у у улози наставника, а неки
су држали час математике учченицима
трећег разреда, у договору са
учитељицама.

Април
Одељењске старешине
седмог разреда

Новембар,јануар, април и
јун

јун

Није било могуће реализовати због
ванредног стања.

Анализе су урађене за све планиране
месеце, осим за април јер тада није било
могуће реализовати због ванредног стања

Извештај Одељењског већа је сачиљен и
посебна пажња је посвећена неким
активностима које би требало да уђу у план
и програм за наредну школску годину. За
новог руководиоца је изабрана Слађана
Дабижљевић.

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ НИСУ ПЛАНИРАНЕ
- Позоришна представа „Лајање на звезде“ у Културном центру Чукарица- октобар, наставници
српског језика и неке одељењске старешине.
- Посета Српској академији наука и уметности –јануар- одељењске старешине 7/3 и 7/4
-Посета Јавном акваријуму и тропикаријуму Боград- март- одељењске старешине 7/3 и 7/4
-Реализован пројекат „Не дирајте моје кругове“- мај/јун- наставници математике са ученицима,
посебно се истакао Милош Ђорђевић 7/3
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I 3. 10. ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ОСМОГ РАЗРЕДА
Руководилац: Јеленковић Ивана
Чланови: Јеленковић Ивана, Миланка Радаковић, Мирјана Видовић, Аца Вучић и Нада
Страњина
Број одржаних састанака шк.2019/20:
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ И НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Посета биоскопу у оквиру
организације ,,Кидс фест''

X,
Одељењске старешине
8.разреда

Постојала је заинтересованост у
одељењима 8/1 и 8/2 те су они гледали
филм ,,Мрачни умови''. Остала одељења
8.разреда нису ишла на кидс фест.

Организација дочека Нове
године

XII,
Одељењске старешине
8.разреда

Није реализовано збоог новог закона о
превозу деце

Професионална
оријентацијапрезентовање различитих
занимања
Ученици у улози
наставника (ученици
8.разреда држе час
Природе и друштва
ученицима 4.разреда)

III,
Одељењске старешине
8.разреда,Родитељи
ученика осмог разредаЉ.Пејић, ученици

Акција Ученици у улози наставника је
успешно реализована. Ученици су држали
час Природе и друштва
Није било могуће реализовати презентације
родитељских занимања због ванредног
стања.

Екскурзија-посета јужној
Србији (Смедеревска
тврђава, Виминацијум,
Гамзиград, Ниш, Врање,
Ђавоља варош и
Покајница)

IV-V
Туристичка агенција

Професионална
оријентација-посета
различитим радним
организацијама и
предузећима
Заједнички родитељски

IV
Тим за професионални
развој

V
Педагог Одељењске
старешине 8.разреда

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ /
ЗАКЉУЧЦИ/ РАЗЛОЗИ У
СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО

Екскурзија није реализована због
пандемије вируса Ковид-19

Ученици су посетили све битне сајтове
везано за професионалну оријентацију.
Добијали су све инструкције и линкове
путем мејла или вибера.
Услед пандемије није био реализован
заједнички родитељски на начин ан који се
то обављало ранијих година. Међутим,
педагог и психолог су одрадили
презентацију на коме су дата детаљна
упутства везана за упис. Оне су такође
одржале и два видео позива, за све
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родитеље који су имали недоумице и
питања.
Разматрање предлога за
ученика и спортисту
генерације

VI
ОВ 8.разреда

На ОВ 8. разреда усвојено је једногласно да
Ђак генерације буде Тијана Мојсић 8/5, а
спортиста Миња Костић 8/3.

Предлог поделе
одељењског старешинства
у петом разреду за наредну
школску годину

VI
ОВ 8.разреда

Коначан предлог поделе одељења ће бити
предат накнадно

Именовање чланова
комисија за полагање
разредних и поправних
испита.

VI
ОВ 8.разреда

Није било поправних и разредних испита,
те за именовањем чланова није било
потребе

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ НИСУ ПЛАНИРАНЕ
-У току првог полугодишта ученици су посетили више едукативних представа у организацији
ученичког парламента. Све детаљно се налази у извештају Ученичког парламента

I 4. ИЗВЕШТАЈ РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
У школској 2019/2020. години Педагошки колегијум је према Годишњем плану одржао
седам седница.
-

Прва седница одржана је 27.8.2019. Донета је одлука о примени нових ИОП-а на
предлог Тима за инклузивно образовање. Утврђен је предлог термина за
Наставничко веће класификационих периода, родитељских састанака, распореда
писмених провера знања. Утврђен је начин рада и организација послова око
израде Годишњег плана рада школе и Анекса школског програма. Са
руководиоцима стручних већа и тимова.

-

Друга седница одржана је 9.10.2019. Донете су одлуке за примену нових ИОП-а
на прелог тима за инклузивно образовање, дате су потребне информације о
предвиђеним активностима у оквиру Развојног плана и одржана је стручна тема
под називом – Унапређивање квалитета оцењивања у школској пракси.

-

Трећа седница одржана је 15.11.2019. на којој су проширени садржаји постојећих
и донети нови ИОП-и.

-

Четврта седница одржана је 16.12.2019. Донете су одлуке о примени нових ИОПа, вреднован је ИОП на тромесечном нивоу код ученика код којих се први пут
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примењује. Поднет је извештај о стручном усавршавању запослених и
организације активности у вези пројеката и програма у овој школској години.
-

Пета седница одржана је 14.1.2020. на којој је проширен садржај постојећих
ИОП-а и донети су нови.

-

Шеста седница одржана је 6.2.2020. Анализиран је ИОП, понашање ученика и
мере које се предузимају и осврт на сарадњу са родитељима и ваншколским
институцијама и утврђена је потреба за проширивањем ИОП-а

-

Седма седница одржана је 21.8.2020. Разматран је оперативни план организације
и реализације наставе у новој школској години. Донета је одлука за примену
нових ИОП-а на предлог Тима за инклузивно образовање. Одрећени су термини
класификационих периода, родитељских састанака, распореда писмених и
контролних задатака. Разматран је предлог стручног усавршавања запослених.
Директор је Педагошком колегијуму представила стручно упутство о безбедној
реализацији наставе и учења физичког и здравственог васпитања.
Директор
Ана Бошковић

84

I 5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ
ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Стручни актив за развој школског програма стара се о осигурању и побољшању
квалитета образовно васпитног рада школе. Прати остваривање стандарда и постизању
исхода у оквиру школског програма . Стручни актив за развој школског програма чине
представници наставника и стручних сарадника :
1. Ана Бошковић-директор школе
2. Миланка Радаковић-координатор
3. Ања Милчић-наставник разредне наставе
4. Мирослава Миленковић/Дарка Новокмет/Јована Ракићевић-наставник разредне
наставе
5. Биљана Вучићевић-наставник хемије
6. Марија Новитовић-наставник немачког језика
7. Неда Тодосић-наставник руског језика
8. Јелица Грковић / Оливера Лапчевић-психолог школе
9. Жељана Позојевић Корин-педагог школе
Ова школска година није била уобичајна . Због ванредног стања изазваног пандемијом
вируса Ковид -19, рад школе а самим тим и тимова је био отежан . У другом полугодишту
неке активности није било могуће извести, али је један број успешно реализован путем
електронске преписке и оn- line састанака .
Као и сваке године на почетку извршена је анализа опредељености ученика за изборне и
факултативне предмете. Анкетирани су ученици о заинтересованости за ваннаставне
активности .
Направљен је план интерактивне наставе али поједини часови планирани за друго
полугодиште нису реализовани због ванредног стања.
Направљен је и план посете наставника предметне наставе у одељењима 4. разреда који
је реализован у првом полугодишту.
Као вид добре праксе организован је у августу састанак учитеља будућих петака са
њиховим разредним старешинама како би се разменила мишљења и о важности
појединих садржаја за предметни наставу и о особеностима ученика.
После урађених иницијалних тестова , урађена је анализа резултата и њихове
усклађености са школским програмом. Разматрала су се и оствареност стандарда и
исхода наставе .
Посебна пажња поклоњена је ученицима са посебним потребама, прилагођавањем
Школског програма њиховим могућностима кроз израду индивидуалних образовних
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планова и праћење реализације истих. У другом полугодишту , реализација
индивидуалних образовних планова је била прилагођена ванредном стању.
По увођењу ванредног стања, први састанак крајем марта, одржан је он лине. Посебно је
разматрана усклађеност ТВ часова са наставним програмом . Пратила се реализација
Школског програма путем наставе на даљину а њено планирање је спровођено на нивоу
недељних оперативних планова који су се предавали педагогу школе електронским
путем.
У току ванредног стања ученици осмог разреда су имали прилику и да се самооцене
путем првог пробног теста који је Министарство просвете поставило на платформи
Завршни испит и рађен је оn- line.
Тематски дани планирани за 3. и 5. разред нису реализовани ,али је тематски дан за 6.
разред успешно реализован. Пројектна настава је успешно реализована а најбољи
продукт је пројекат ученика седмог разреда који су тај пројекат радили оn-line у групама
и објединили га под именом „Не дирајте моје кругове „.
Путем електронске анкете ученици су се на крају другог полугодишта опредељивали за
факултативне предмете (немачки или руски језик, верска настава и грађанско васпитање)
као и за ново уведене слободне активности ( ризница језика, дигитални свет, чувари
здравља, свакодневни живот у прошлости , бонтон, млади хемичари, цртање,сликање и
вајање као и хор и оркестар).
Као и обично после сваког класификационог периода вршена је процена усвојености
школских програма (у првом полугодишту на састанцима већа предметне наставе а у
току ванредног стања на састанцима који су се одржавали оn- line).
Ситуација која је трајала последњих четири месеца наставне године, утицала је и на
активности везане за промоцију школе. Педагог, психолог и један учитељ присуствовали
су промоцији школе у предшколској установи , али није одржан Отворени дан школе као
ни израда флајера.

Кординатор стручно актива
Миланка Радаковић

I 6. ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА ШКОЛСКО
РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
Извештај рада стручног актива за школско развојно планирање чини посебан
докуменат и налази се у прилогу Извешаја о раду школе.

86

I 7. ИЗВЕШТАЈ РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ
2019/2020. ГОДИНУ
У школској 2019/2020. години Савет родитеља према Годишњем плану рада,
реализовао је већину садржаја из свог домена. Увођење ванредног стања отежало је део
реализације.
-

На првој седници одржаној 12.9. 2019.конституисан је нови сазив Савета
родитеља,изабран је представник за Општински Савет родитеља. Разматран је
Пословник о раду Савета раодитеља и други правилници школе од интереса за
родитеље. Разматран је извештај о раду школе, извештај рада директора школе,
годишњи план рада школе. Одабрани су родитељи за рад у школским тимовима.
Донета је одлука о избору осигуравајуће куће. Образована је комисија за за
реализацију јавне набавке за екскурзију и наставу у природи

-

На другој седници одржаној 5.12.2019. разматран је извештај успеха и владања
ученика на крају првог тромесечја, Савет је информисан око активности Тима за
заштиту деце од насиља. Разматрани су и предлози рада на унапређењу школске
средине, као и реализација ваннастваних активности и пројеката

-

На трећој седници одржаној 2.3.2020. разматран је успех и владање ученика на
крају првог полугодишта, прочитан је Извештај рада директора за прво
полугодиште, извештај рада Тима за заштиту деце од насиља.

-

На четвртој седници, одржаној преко вибер групе, 20.4.2020. Савет родитеља је
дао сагласност на одлуку Наставничког већа за избор уџбеника за други, трећи,
шести и седми разред. Уџбеници за други и шести разред остају исти, а
уџбеници за трећи седми разред бирају се на период од годину дана.

-

На петој седници одржаној 10.6.2020. Савет је покренуо иницијативу за
отварање две групе продуженог боравка за први разред и две групе продуженог
боравка за други разред у наредној школској години. Такође је Савет родитеља
дао сагласност на одлуку Наставничког већа за избор уџбеника за други, трећи,
шести и седми разред. Уџбеници за други и шести разред остају исти, а
уџбеници за трећи седми разред бирају се на период од годину дана. Родитељи
су упознати са начином враћања новца који је уплаћен за наставу у природи и
екскурзије. Родитељи су се укључили у самовредновање рада школе.

-

За време ванредног стања одржана је једна седница.

Председник Савета родитеља
Јелена Матић
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I 8. ИЗВЕШТАЈ РАДА БИБЛИОТЕКАРА
Планиране активности

Време и
носиоци
реализације

Начин реализације
Закључци/Разлози зашто није
реализовано

IX-VI
Планирање и програмирање
васпитно-образовног рада подручје рада Библиотекар,
педагог
Израда годишњег, месечног и
психолог
оперативних планова рада
чланови
Планирање и програмирање рада са
стручних већа
ученицима и наставницима
Планирање набавке медијатечке грађе,
литературе и периодичних публикација
за ученике, наставнике и сараднике
Припремање програма рада библиотечке IX
Библиотекар
секције
Праћење и вредновање образовноваспитног рада
Учешће у самовредновању рада установе IX-VI

Направљен је План рада библиотекара.
Грађа је набављана у сарадњи са
наставницима и директором према
потребама наставе и расположивим
средствима.

Коришћење сазнања и достигнућа
савремене науке

IX-VI
Библиотекар

Одабирање и припремање литературе и
друге грађе за разне образовно - васпитне
активности
Израда прегледа коришћења књижне и
некњижне грађе (по разредима и
одељењима)

IX-VI
Библиотекар,
наставници

Кроз стручно усавршавање на
семинару, посету Сајму књига,
праћењем часописа и литературе са
интернета.
Наставници су изражавали потребе за
литературом за наставу,
такмичења, пројекте.

Библиотекар,
чланови тима
за
самовредновањ
е

IX-VI
Библиотекар

Рад са наставницима
Коришћење књижно-библиотечке грађе
IX-VI
Наставници,
библиотекар
Организовање тематских изложби
IX-VI
Библиотекар,
чланови
секције,
ученици
Планирање набавке књижне и некњижне
грађе потребне за реализацију наставе

IX

Направљен је програм рада
библиотечке секције.

Библиотекар није члан Тима за
самовредновање, остварена сарадња
била је у информисању Тима о
коришћењу библиотеке и фонду.

Направљен је преглед на крају 1.
полугодишта и представљен на
Наставничком већу, преглед на крају
године представљен је у овом
извештају.
Грађу библиотеке користило је 48
наставника.

У библиотеци - на Дан школе и
поводом прославе Светог Саве.

Књижна грађа је набављана
континуирано током године у
зависности од потреба и материјалних
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Информисање стручних већа, стручних
сарадника и директора о набавци нове
стручне литературе за предмете,
дидактичко - методичке и педагошкопсихолошке литературе
Сарадња са наставницима разредне и
предметне наставе о оспособљавању
ученика за самостално коришћење
књижне и некњижне грађе
Информисање о набављеним књигама и
стручној литератури
Пружање помоћи наставницима при
изради угледних часова
Присуствовање угледним часовима и
разговор о њима
Припремање информација за школски
сајт

Рад са ученицима

Библиотекар,
наставници,
директор

средстава. Укупно су набављене 222
књиге, 3 наслова научних часописа и
један наслов часописа за децу.

IX-VI
Библиотекар

Нова литература представљана је на
Наставничким већима и на огласној
табли у зборници, а све нове књиге
налазе се у библиотеци на посебној
полици на централном месту.

IX-VI
Библиотекар,
наставници

Ученици 1. разреда са учитељима
посетили су библиотеку и упознали се
са начином коришћења библиотеке,
смештаја, правилима у библиотеци.

IX-VI
Библиотекар

Било је континуирано путем огласне
табле, специјалне полице у библиотеци
и на Наставником већу.
Помоћ се огледала у проналажењу
литературе из фонда.

IX-VI
Библиотекар
IX-VI
Библиотекар
IX-VI
Библиотекар
IX-VI
Библиотекар

Присуствовала сам угледним часовима
из српског језика.
Припремала сам информације о раду
библиотеке, новим насловима. У време
ванредног стања дате су препоруке за
читање књига које могу да се нађу на
интернету.
Преглед броја књига које су користили
ученици:
1/1
1/2
1/3
1/4
238
87
84
132
2/1
2/2
2/3
2/4
94
34
70
32
3/1
3/2
3/3
3/4
3/5
62
120
37
65
72
4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
38
70
44
46
43
5/1
5/2
5/3
5/4
5/5
55
26
42
42
19
6/1
6/2
6/3
6/4
6/5
62
33
33
22
30
7/1
7/2
7/3
7/4
7/5
25
21
13
23
28
8/1
8/2
8/3
8/4
8/5
1
4
17
6
Позајмљено је укупно 1870 књига.
Преглед броја ученика који су
користили библиотеку:
1/1
1/2
1/3
1/4
24
23
24
15
2/1
2/2
2/3
2/4
26
18
16
8
3/1
3/2
3/3
3/4
14
19
15
21
4/1
4/2
4/3
4/4
18
17
19
18

3/5
20
4/5
22
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5/1
5/2
5/3
5/4
5/5
13
20
13
19
12
6/1
6/2
6/3
6/4
6/5
18
11
15
8
16
7/1
7/2
7/3
7/4
7/5
19
12
8
6
16
8/1
8/2
8/3
8/4
8/5
3
5
10
4
1
Библиотеку је користило укупно 561
ученика.

Пружање помоћи при избору литературе
и друге грађе
Остваривање програма образовноваспитног рада са ученицима у школској
библиотеци
I разред: Упознавање ученика са
школском библиотеком
II разред:Упознавање ученика са дечијом
штампом
III разред: Упознавање ученика са
енциклопедијама за децу
IV разред: Избор праве књиге - вештине
сналажења у библиотеци и истраживачке
вештине
V разред: Препорука за читање за овај
узраст
VI разред: Препорука за читање за овај
узраст
VII разред: Препорука за читање за овај
узраст
VIII разред: Препорука за читање за овај
узраст
Испитивање потреба и интересовања за
књигом и другом библиотечко-

IX-VI
Библиотекар
IX-VI
Библиотекар,
учитељи
IX
Библиотекар,
учитељи
X
Библиотекар
XI
Библиотекар
XII
Библиотекар

I
Библиотекар,
наставници
II
Библиотекар,
наставници
I
Библиотекар,
наставници
I
Библиотекар,
наставници
IX-IV

У оквиру редовних послова и
активности у библиотеци.
Програм је редовно оствариван до
почетка ванредног стања, тада су
даване препоруке за читање преко
интернета.
Ученици су у XI месецу посетили
библиотеку у упознали се са фондом и
начином рада.
Ученицими су упознати са новим
насловима часописа у библиотеци.
Показане су енциклопедије за овај
узраст, вежбали смо како се користе.
Ученици су помагали у раду
библиотекара и препоручивали млађим
ученицима књиге за читање.
Препоруке за читање даване су у
оквиру пројекта Читалачка значка, као
и у сарадњи са наставницима српског
језика.
Препоруке за читање даване су у
оквиру пројекта Читалачка значка, као
и у сарадњи са наставницима српског
језика.
У сарадњи са наставницима српског
језика – избор књига за дневник
читања.
У сарадњи са наставницима српског
језика – избор књига за дневник
читања.
Ова активност реализована је путем
директне сарадње са наставницима и
разговора у библиотеци са ученицима.
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медијатечком грађом - пано и кутија
испред библиотеке
Развијање навика за чување, заштиту и
руковање књижном и некњижном грађом
Формирање навика за самостално
налажење потребних информација и
развијање читалачких способности
Развијање метода самосталног рада за
коришћење књижног и некњижног
материјала за рад на истраживачким
задацима и пројектима
Припремање и реализовање посебних
програма намењених групама ученика
(библиотечка секција)

Библиотекар,
наставници
IX-III
Библиотекар
IX-III
Библиотекар
IX-VI
Библиотекар

IX-VI
Библиотекар

Укључивање у рад библиотечке секције и
пружање помоћи у остваривању програма IX-VI
рада
Библиотекар
Организовање сусрета са познатим
личностма, писцима и другим јавним и
културним радницима
Рад са родитељима
Разговор са родитељима у вези са
развијањем читалачких навика ученика
Разговор о сарадњи са учитељима о
препоруци књига за ученике
Рад са директором и стручним
сарадницима
Сарадња око обезбеђивања књижне и
некњижне грађе за школску библиотеку
коју користе ученици, наставници и
стручни сарадници
Информисање стручних већа, стручних
сарадника и директора о набавци нове
стручне литературе за предмете,
дидактичко- методичке и педагошко психолошке литературе
Систематско информисање корисника о
новим књигама, часописима:
-излагање новог у библиотеци

XII, III
Библиотекар,
директор, КЦ
Чукарица

IX-XII
Библиотекар
X-VI
Библиотекар,
учитељи

IX,X
Библиотекар,
директор,
стручни
сарадници
IX-VI
Библиотекар

IX-VI
Библиотекар

Свакодневни разговори са ученицима у
библиотеци, највише са ученицима
млађих разреда.
Обука заинтересованих ученика била је
свакодневна до ванредног стања.
Заинтересовани ученици долазили су у
библиотеку у међусмени.
Ученици су писали реферате и домаће
задатке у библиотеци уз коришћење
енциколопедија и подршку
библиотекара по потреби.
Библиотечка секција је оформљена са
ученицима 3. разреда, програм је
одговарао њиховим потребама- да
усаврше читање и разумевање
прочитаног.
Формирана је секција која се до
ванредног стања састајала неколико
пута месечно у зависности од обавеза
ученика. Од половине марта дате су
препоруке за читање код куће.
У оквиру Пројекта Читалачка значка
ученици су посетили програм у КЦ
Чукарица.

Одвијао се свакодневно у библиотеци
са заинтересованим родитељима.
У сарадњи са учитељима даване су
препоруке за читање.

Договарано је у вези са набавком
књига, часописа, литературе за ученике
и наставнике.

Одвијало се на Наставничком већу,
преко огласне табле у зборници и
путем школског сајта.

Наставници су континуирано
информисани на све планиране начине,
као и у личном контакту.
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-истицање на огласној табли свега што је
набављено -на стручним већима -на
Наставничком већу
Учествовање у планирању и реализацији
културне и јавне делатности школске
библиотеке
Припремање, организовање и
реализовање културних активности
школе
Сусрети са писцем
Акција прикупљања књига: „Књига
школи на дар'' поводом Дана школе
Обележавање Дана писмености (8.
септембар)
Обележавање Светског дана школских
библиотекара (последњи понедељак у
октобру)
Обележавање Међународног дана детета
(20. новембар)
Обележавање Дана матерњег језика
(21.фебруар)

Светског дана књиге (2.март),

Обележавање Међународног дана дечије
књиге (2. април)
Проглашење најчитаније књиге у
протеклој години, организовање дана
размене старих уџбеника
Припремање изложби:
-Изложба књига: Ново на Сајму књига
-Изложба о Вуку Караџићу
поводом Дана школе
-Изложба књига и текстова о Светом
Сави

IX-VI
Библиотекар,
наставници
IX-VI
Библиотекар,
наставници
XI
Библиотекар
XI
Библиотекар,
ученици
XI
Библиотекар
X
Библиотекар

Ова делатност остваривала се у оквиру
помоћи приликом припреме културних
активности школе.
Пружала сам помоћ приликом прославе
Дана школе, Светог Саве и Фестивала
историје.
Били су у оквиру пројекта Читалачка
значка у КЦ Чукарица.
Акција је трајала од новембра до марта
месеца. Од укупног броја од 222
набављених књига, ученици су
поклонили 133.
Овај дан обележен је почетком уписа у
библиотеку у новој школској години.
Обележен је посетом Сајму књига и
програмима на Сајму.

XI
Библиотекар,
чланови
секције
II
Библиотекар,
наставници
српског
језика,
ученици
III
Библиотекар,
чланови
секције
IV
Библиотекар
VI
Библиотекар

Обележен је активностима у оквиру
секције.

X, XI,II
Библиотекар,
чланови
секције

Изложбе су прављене уз помоћ чланова
секције на паноу у библиотеци.

Школа се придружила акцији читања
наглас које се на овај дан одржавало у
већини школа у Србији., на
иницијативу Друштва школских
библиотекара. Активност се одвијала у
5. разреду на часовима српског језика и
у оквиру секције.
Обележен је гласним читањем у
библиотеци.

Активност није одржана због ванредног
стања.
Активности нису одржане због
ванредног стања.

Остали послови библиотекара који нису били обухваћене планом:
-

Библиотечка обрада нових наслова – инвентарисање

92

-

Пројекат Бесплатни уџбеници: вођење администрације, документације, наручивање и
подела бесплатних уџбеника за посебне категорије ученика
Вођење записника Наставничког већа
Административна помоћ УП
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I 9. ИЗВЕШТАЈ РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЗА ШКОЛСКУ
2019/2020.
Школски одбор је у школској 2019/2020. години одржао седам седница.
-

Прва седница одржана је 13.9.2019. после представљања ученика, представника
Ученичког парламента, седница је почела отварањем дневног реда. Разматрани
су и усвојени Извештај о раду директора школе, Извештај о раду школе,
Извептај о сталном стручном усавршавању запослених, донет је Годишњи план
школе, Годишњи план стручног усавршавања запослених, анекс Школског
програма, нови правилници и пословници школе. Донета је одлука о
дестинацијама за екскурзије и наставу у природи за нову школску годину. Дата
је сагласност на Систематизацију радних места у ОШ „Вук Караџић“.

-

Друга седница одржана је 12.12.2019. на којој је разматран извештај о успеху и
владању уленика на првом класификационом периоду.

-

Трећа седница одржана је 14.1.2020. на којој је утврђен финансијски предлог
финансијског плана и исти донет за календарску 2020. Донет је и план јавних
набавки за календарску 2020. Шеф рачуноводства је поднела извештај о
приходима и расходима са сопствених средстава. Донета је одлука о усвајању
Анекса Годишњег плана рада школе.

-

Четврта седница одржана је 27.2.2020. Усвојен је извештај пописне комисије,
извештај о материјално.финансијском пословању школе. Разматран је извештај о
раду директора за прво полугодиште. Разматран је извештај за прво
полугодиште Тима за за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања.
Разматран је Извештај о успеху и владању, Извештај о реализацији Годишњег
плана рада школе, Акционог плана школског развојног програма и
самовредновање рада школе за прво полугодиште

-

Пета седница одржана је 26.6.2020. Разматран је извештај о успеху и владању
ученика на крају другог полугодишта и реализоване наставе на даљину.. Донета
је одлука о располагању средстава за награђивање ученика и спортисте
генерације, ученика носилаца Вукове диопломе и успешних ученика. Донета је
одлука о отварању две групе продуженог боравка за ученике првог разреда и
две групе продуженог боравка за ученике другог разреда. Именована је комисија
за бодовање запослених за чијим радом је престала потреба.

-

Шеста седница одржана је 27.8.2020. на којој је донет Анекс Пословника о раду
Школског одбора. Донета је одлука о измени финансијског плана за 2020. Донет
је Анекс Правилника о дислиплинској и материјалној одговорности запослених.
Председник Школског одбора
Зоран Ристић
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I 10. ИЗВЕШТАЈ РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
Извештај рада директора школе чини посебан докуменат и налази се у прилогу Извешаја
о раду школе.

I 11. ИЗВЕШТАЈ РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ
Координација и учешће у
изради Годишњег плана
рада школе и Извештаја о
раду школе, Акционог
плана за реализацију
Школског развојног
плана и Анекса Школског
програма
Разматрање и решавање
организационих питања
на почетку школске
године

ВРЕМЕ И
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
VI –IX
директор, стручни
сарадници,
руководиоци
стручних органа,
тимова, ПП служба

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ / ЗАКЉУЧЦИ/
РАЗЛОЗИ У СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО
У јуну 2019. је рађено на Извештају о раду
школе, Анкексу школског програма и
урађена је евалуација Годишњег плана за
претходну школску годину.

VIII – IX
директор, ПП
служба,
руководи стручних
органа, тимова

Заједно са директором и ПП службом
помоћник директора учестовао је у
финализацији распореда часова, изради
40часовне радне недеље, подели задужења
појединим наставницима. Израдио је
распоред дежурства. Поједностављена је
процедура (и појачан увид) у ток
евидентирања ученика у дневнике по
одељењима на основу базе података
ученика.
На састанку 9. октобра 2019. направљен је
план о сарадњи са менторима и
приправницима. У наредном периоду
обављен је педагошко-инструктивни рад
са менторима и приправницима.
До тренутка увођења ванредног стања
помоћник директора је посетио 24 часа
редовне наставе у свим разредима сем
трећег.
Приликом пријема првака 30. 08. 2019.
помоћник директора се обратио
ученицима и родитељима на пријему.

Педагошко-инструктивни
рад са менторима и
приправницима

IX – VII
директор, пп
служба

Праћење наставе – посете
часовима и
саветодавни рад са
наставницима
Помоћ у организовању
Пријема првака, Дана
шоле, прославе Светог
Саве, других представа и
такмичења

IX – VII
ПП служба,
наставници
IX – VII
Наставници,
ученици

У августу 2019. је рађено на изради новог
Годишњег плана рада школе.

25. септембра 2019. је организовао у
сарадњи са одељењским старешинам
Мобилни планетаријум у фискултурној
сали.
У периоди од 15. октобра до 8. новембра
2019. организовао је заједно са Мирјаном
Видовић и Миланом Тлачинцом
„Фестивал историје“ који је био део
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обележавања Дана школе, а уједно је био
и прва активност у оквиру пројектне
наставе ученика 5. и 6. разреда.
У вези обележавања прославе Светог Саве
27. 01. 2020. пружио је техничку и
организациону помоћ око сређивања
фискултурне сале и организације
дежурства.
У сарадњи са ПП службом, као
администратор сајта радио је на
уређивању „Сајма образовања“ у мају
2020. године.

Преглед вођења
педагошке документације
(годишњих и месечних
планова рада, разредних
и матичних књига,
дневних припрема), ИОП,
евиденције о насиљу и
појачаном васпитном
раду

Сарадња у организацији и
спровођењу
поправних и разредних
испита

IX – VII
директор, ПП
служба

VI – VIII
директор

Узео је учешћа у организацији школског
такмичења из историје.
Помоћник директора редовно је прегледао
дневнике рада, матичне књиге и другу
педагошку документацију. Уочена је
неустаглашеност планирах и
реализованих писмених провера знања из
неких предмета, и након тога су обављени
иснтруктивни разговори са наставницима.
Примећени су случајеви неевидентирања
часова, посета, ученика који учествују у
ваннаставним активностима и
другог,после чега су обављани разговори
и даване инструкције наставницима.
Праћење годишњих, месечних и ИОП-а
остварен је у сарадњи са педагогом школе.
Континуирана сарадња са старешинама на
уредном вођењу евиденције о појачаном
васпитном раду и друштвено корисном
раду.
Током наставе на даљину, будући да
немамо електронски дневник, направљена
је електронска база података за
евидентирање часова који су накнадно, по
препоруци Министарства просвете, унети
у дневнике рада. Преглед и контрола
остварена је током јула и августа 2020.
Ове школске године није било поправних
испита. Организована су два разредна
испита, у чему је помоћник директора
учествовао кроз сарадњу са директором и
одељењским старешинама.
Учестовао је у организовању посебних
часова у јуну месецу за све ученике по
одлуци Министарства просвете. Укупно
било је 8 посебних часова од првог до
осмог разреда.
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Сарадња у организацији и
анализи пробног и
завршног испита

VI-VII
директор, ПП
служба

Израда распореда
дежурства наставника

IX – VII
директор, ПП
служба

Рад на 40-то часовној
радној недељи
запослених

VII – IX
директор, ПП
служба

Праћење реализације
планираних семинара и
тема на стручним
органима у оквиру школе,
Сарадња на организовању
и у реализацији
семинара за запослене у
складу са планом
њиховог професионалног
развоја и планом
стручног усавршавања у
школи

IX – VII
директор, ПП
служба

Ове школске године била су два пробна
завршна испита. Први је био на даљину у
чему помоћник директора није активно
учествовао јер је тај посао водио
координатор Уписне комисије са
одељењским старешинама осмог разреда.
У организацији другог пробног испита и
завршног испита помоћник директора је
учествовао у организацији дежурстава,
просторија и група ученика, као и у
спровођењу других испитних радњи.
Немамо податке о првом и другом
пробном завршном испиту због промене
начина рада, тако да анализу тог дела
нисмо могли урадити.
Анализа завршног испита је урађено
делимично јер немамо увид у тестове због
промене начина рада па комбиновани тест
имамо само збирно, а не детаљно по
предметима као што смо радили раније.
Ови подаци које имамо указују на солидан
резултат који су ученици постигли на
завршном испиту, а школа је остварила
лош у поређењу са другим школама на
Чукарици.
Распоред дежурства мењан је три пута
због измена распореда часова. Уочено је
да нам понестаје наставника за покривање
свих битних тачака у школи због смањења
броја ученика и опадања наставничке
норме.
Пред почетак школске 2019/2020 године
учествовао је у изради 40часовне радне
недеље. У јуну 2020. године рађена је 40то
часовна радна недеља за наредну школску
годину која је достављена Министарству
10. јула, а посебна пажња посвећена је
расподели задужења у оквиру великог
броја часова слободних активности (20).
Школа је организовала два семинара за
запослене:
- Важност критеријума и
самопроцењивања за процес учења
- Увођење електронских уџбеника и
дигиталних образовних материјала
Присуство на интерној едукацији на тему
„Оцењивање ученика који раде по ИОПу“ 20. 08. 2019.
Просечан број сати по наставнику био
19,73 екстерног усавршавања, и 28,97
интерног. Ванредно стање омело је
реализацију планираног семинара
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Праћење и помоћ око
организовања и
планирања
угледних часова

IX – VII
директор, ПП
служба

Праћење реализације
распореда часова

IX – VII
директор, ПП
служба

Праћење реализације
свих видова
образовно-васпитног рада

IX – VII
директор, ПП
служба

Упознавање са анализама,
анкетама, резултатима
истраживања

IX – VII
ПП служба

„Вештина комуникације између ученика и
наставника као предуслов напредовања
ученика“ у другом полугодишту, и
уопште се лоше одразило на темпо
стручног усавршавања.
Реализовано кроз сарадњу са педагогом
школе. Одржано је 5 угледних часова и 4
угледна часа интегративне наставе. План
није реализован до краја због ванредног
стања.
У сарадњи са директром школе, ПП
службом и главним дежурним редовно је
праћена реализација часова и праћено је
њено правилно евидентирање.
Током ванредног стања и наставе на
даљину, а будући да је немогуће било
остварити директан увид у реализацију
часова, остварена је редовна комуникација
са наставницима, ученицима и
родитељима ради посредног увида.
Уочено је да су наставници и учитељи
иако у крајње отежаним околностима,
реализовали све планиране часове.
У првом полугодишту редовно је праћена
реализација свих видова образовноваспитног рада. Током наставе на даљину
реализација је праћена посредно кроз
комуникацију са наставницима,
ученицима и родитељима.
Редовне анализе са тромесечја и на крају
првог полугодишта презентоване су на
седницама Наставничког већа.
Током наставе на даљину рађене су анкете
и истраживања везана за учење на
даљину, самопроцењивање ученика,
психофизичког здравља ученика и
запослених, увођења платформи у рад на
даљину, опредељеност ученика за изборне
предмете и слободне наставне активности
за наредну школску годину.
У два наврата рађени су пресеци
активности ученика у настави на даљину:
први пресек је рађен у оквиру трећег
тромесечја, а други је служио као
контролни пресек. Ангажовани су
старешине, ПП служба и помоћник
директора у јачању ангажовања ученика у
чему су постигнути добри резултати.
Помоћник директора упознат је са
резултатима анализа као и директор
школе. На основу тих података
предузимане су даље активности.
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Праћење и учествовање у
излетима,
екскурзијама,
рекреативној настави

IX – VII
одељењске
старешине

Вођење Тима за
самовредновања рада
школе

IX – VII
стручни Тим

Помоћ у праћењу
реализације ШРП-а

IX - VII
стручни Тим

Периодични састанци са
одељењским
старешинама

IX – VII
одељењске
старешине

Помоћник директора активно је учестовао
у припреми екскурзија и наставе у
природи, али због лоше епидемиолошке
ситуације није било реализације. Сви
уговори су раскинути.
Одржана су 4 састанка Тима до јула 2020.
године и то: 06. септембра 2019, 12.
фебруара 2020, 10. априла 2020, 10. јула
2020. године. На састанку у априлу донета
је одлука да се промени план
самовредновања због промене у раду
школе изазване епидемијом, и да се
акценат у анализи стави на наставу на
даљину. Извештај је сачињен у јулу.
У сарадњи са координатором стручног
тима за ШРП остварено је праћење
активности до ванредног стања, јер даље
активности нису биле оствариве у настави
на даљину.
Држани су периодични састанци са
одељењским старешинама по разредима
током првог полугодишта: 25.10.2019.
састанак са старешинама осмог разреда,
30. 10. 2019 састанак са учитељима првог
разреда, 27. 11. 2019 састанак са
старешинама шестог разреда, 29. 11. 2019.
састанак са учитељима трећег разреда.
Циљ је био решавање специфичних
ситуација и редовно извештавање и
обавештавање одељењских
старешина.Појединачни састанци су
држани редовно са готово свим
одељењским старешинама.
Током ванредног стања и наставе на
даљину коминикација је остваривана
преко вибер група или телефоном.

Праћење и учешће у раду
Тимова

IX – VII
директор

Учествовање у припреми
и реализацији седница
Наставничког већа и
Педагошког колегијума

IX – VII
директор

29. 05 састанак са осмацима у вези
завршног испита.
Сви Тимови држали су састанке на које је
пратио помоћник директора, директно или
преко контакта са координаторима и ПП
службом.
У сарадњи са директором и ПП службом
помоћник директора учествовао је у
припреми и реализацији седница
Наставничког већа и Педагошког
колегијума: Наставничко веће 19/20. 8.
2019, Педагошки колегијум 9. 10. 2019,
Наставничко веће 28. 10. 2019,
Наставничко веће 22. 11. 2019, Педагошки
колегијум 16. 12. 2019, Наставничко веће
28. 02. 2020, Педагошки колегијум 02. 03.
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Учешће и праћење рада
стручних органа

IX – VII
директор

Учешће у припремама и,
по потреби, у раду
Савета родитеља школе

IX – VII
директор

Организација и избор
садржаја сајта школе

IX – VII
сви запослени

Контакти и рад са
ученицима који имају
проблема у учењу и
понашању

IX – VII
ПП служба

Присуство састанцима
Ученичког парламента
на захтев ученика
Састанци са ученицима
који постижу изузетне
резултате у школским и
ваншколским
активностима

IX – VII
Ученички
парламент
IX – VII
одељењске
старешине

2020, Наставничко веће 24. 06. 2020.
године.
Рад стручних органа праћен је кроз увид у
записнике и периодичне посете.
Стручна већа разредне и предметне
наставе 20.08.2019, 18/20. 11. 2019,
12.12.2019, 05. 06. 2020. године.
Помоћник директора учествовао је у раду
две седнице Савета родитеља (12.09. и јун
2020) посебно везано за теме екскурзија и
уџбеника. О другим активностима Савета
родитеља упознат је од стране директора
школе и председника Савета родитеља. У
припреми је учествовао такође кроз
комуникацију са директором и
председником Савета родитеља.
Помоћник директора одржавао је редовне
активности на сајту школе у својству
администратора, а од марта 2020. године у
том послу прикључио му се нови
психолог. Сајт је задржао ранију
концепцију а то је пружање битних
информација родитељима, ученицима и
запосленима на једноставан начин, а
током ванредног стања организовано је
представљање материјала усмерених на
психофизичко здравље, слободно време,
учење, као и пружање информација за
упис првака и завршни испит осмака.
У избору материјала учествовао је Тим за
маркетинг као и ПП служба, а у припреми
материјала сви запослени и поготово ПП
служба.
У првом полугодишту помоћник
директора активно је учестовао, увек у
сарадњи са ПП службом и одељењским
старешинама, у раду са ученицима који
имају проблема у учењу и понашању.
Мимо одељења 5/2 обављено је 26 таквих
разговора, као и велики број разговора са
учеником 7/5 који ради ИОП из
социјалних вештина.
Помоћник директора није присуствовао
раду Ученичког парламента јер је то
радио директор школе.
Такве састанке водио је директор школе, а
помоћник директора водио је групу
награђених ученика и наставника на
пријем у оштину Чукарица у јануару 2020.
Помоћник директора је у сарадњи са
одељењским старешинама учестовао у
популаризацији успеха ученика путем
сајта школе.
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Праћење рада и
понашања ученика кроз
присуство на часовима и
осталим активностима

IX – VII
ПП служба

Послови везани за
дисциплинску
одговорност
ученика

IX – VII
одељењске
старешине

Омогућавање
доступности информација
родитељима у вези са
постојећим и новим
правним актима у
деловима у којима се
регулишу права и обавезе
ученика и родитеља,
кућним редом школе

IX – VII
одељењске
старешине

Помоћ у организовању и
укључивању родитеља
у акције школе

IX – VII
одељењске
старешине

Контакти са родитељима
ученика који имају
проблема у учењу и
понашању

IX – VII
одељењске
старешине

Сарадња са родитељима
ученика према којима се
води васпитнодисциплински поступак
или
појачан васпитни рад
Сарадња са родитељима
чија деца имају

Активност је спровођена кроз редовне
посете часовима, и по позиву наставника.
Посебно је често било праћење понашања
ученика у одељењу 7/5.
Укупно је посећено 24 часа до увођења
ванредног стања. Праћење активности
ученика током наставе на даљину рађено
је кроз пресеке активности ученика на
основу евиденције наставника.
Помоћник директора учествовао је
утврђивању чињеница у сарадњи са ПП
службом и одељењским старешинама,
пратио је изрицање и примену мера као и
друштвено корисног рада. Учествовао је у
раду комисија за вођење васпитно
дисциплинског поступка. Учествовао је и
у раду Тима за заштиту ученика од
насиља, занемаривања и злостављања
Информације су пружане на родитељским
састанцима, у индивидуалним
разговорима одељењских старешина и
родитеља, родитеља и стручних служби
укључујући и помоћника директора.
Током наставе на даљину информације су
родитељима слате мејлом, или у
телефонској комуникацији. Није
остварена идеја да се информације
доставе преко сајта школе.
У оквиру организације Фестивала
историје укључни су родитељи кроз
позајмљивање предмета за украшавање и
излагање. Учешће у изради вебинара за
осмаке у оквиру Сајма образовања. У
сарадњи са родитељима планиран је
штанд школе у оквиру Ноћи музеја, али
није реализован због ванредног стања.
Осварена је сарадња са родитељима који
су донирали хигијенска средства школи
приликом увођења стања епидемије.
Контакти и сарадња су остваривани на
састанцима на којима је учествовао
директор, ПП служба и одељењске
старешине.
Укупно је остварено 6 сусрета са
родитељима ученика по овом питању у
првом полугодишту.
Током наставе на даљину, а после другог
пресека ангажовања, обављено је 18
телефонских разговора са родитељима у
периоду од 7 до 10. маја.
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здравствених проблема
или живе у социјално
угроженој средини

Помоћник директора је учествовао на
четири родитељска састанка по позиву
одељењских старешина, једном са
директором, три пута самостално:
одељење 3/1 06. 09. 2019, одељење 7/5
одељење 06.09.2019, одељење 7/3 04. 12.
2019, одељење 7/3 04. 03. 2020. године
Резултати контаката и сарадње с
родитељима су углавном позитивни.

Сарадња са стручним
институцијама и
друштевном средином

IX – VII
директор

Сарадња са родитељима из социјално
угрожених средина вођена је углавном
преко педагошког асистента. Где је било
неопходно слати су позиви родитељима
телеграмом, углавном због нередовног
похађања наставе.
Крајем првог полугодишта пријављени су
такви случајеви Центру за социјални рад
(9) и судији за прекршаје.
Сарадњу са стручним инситуцијама и
друштвеном средином пре свега води
директор школе. Помоћник директора
остварио је ове године сарадњу са Дом
здравља око систематских прегледа
ученика, Градском општином Чукарица
око преузимања награда за ученике,
туристичким агенцијама око
организовања екскурзија, АЈЗАК-ом око
посета странаца нашој школи.
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I 12. ИЗВЕШТАЈ РАДА ПЕДАГОШКОГ АСИСТЕНТА
ПЛАНИРАНЕ
АКТИНОСТИ

ВРЕМЕ И НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ЗАКЉУЧЦИ РАЗЛОЗИ У
СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО

-Израда годишњег плана рада
ПА. -Ирада извештаја рада
-Израда оперативних планова
-Сарадња и консултација са
стручним сарадницима
-Упис ученика у школу
-Израда распореда часова
-Сарадња са учитељима
-Сарадња са предметним
наставницима
-Сарадња са родитељима
ученика
-Индетификација ученика за
рад
- Сарадња са школом за
образовање одраслих
-Рад и учешће у стручним
органима школе
-Сарадња са Националним
Саветом
-Решавање текућих питања
-Рад на терену
-Активности у оквиру
Мобилног тима
-Сарадња са кординатором
Општине Чукарица
-Активност у оквиру стручног
тима“ Црвеног Крста“
-Сарадња са медијатором
-Стручно усавршавање
-Сарадња са домом здравља“
Симо Милошевић“.
-Сарадња са библотеком

Септембар,Сурија
Реџепи

Реализација годишњег плана
рада ПА реализован у августу.
Извештај рада ,реализован.
Оперативми планови
,реализовани.
Конуслтације са ПП службм
,израда документације за
ученике који раде по ИОПу,реализован.
Израда распореда часова
,реализована.
Сарадња са
учитељима,реализован.
Сарадња са предметним
наставницима,реализован.
Сарадња са
родитељима,реализована.
Индетификација ученика који
имају проблема у учењу.
1,2,3,4,5,6,7,8,реализован.
Школа за одрасле “Ђуро
Салај’,Београд , ‘’Браћа
Стаменковић”,Београд упис
ученика.
Рад на терену ,реализовано 4
посета породица ученика.
Активности у оквиру стручног
тима Црвеног крста
,реализоване.
Нацинални Савет Рома конкурс
за ученичке стипендије.
Општина Чукарица,Мобилни
тим ананлиза анкетираних
породица на терену Шавничка
,Жарково са кординаторм и
медијатором,
одржано три састанка.
Стручно усавршавање,ОШ “Вук
Караџић”, Важност критеријума
и самопроцењивања за процес
учења, Интегаривна настава
физичко,музичко одржали
И.М.Д.Ј
Угледни час физичко одржао
Б.М.
Дом здравља
“СимоМилошевић”,интересосна
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комисија за ученике који раде по
ИОП-у.
Сарадња са библотеком ,подела
уџбеника социјално угроженим
ученицима.
Сарадња са стручним
сарадницима
-Сарадња са учитељима
-Сарадња са предметним
наставницима
-Рад на терену
-Саветодавни рад са
родитељима
-Решавање текућих питања
-Рад са ученицима који имају
проблеме у учењу
-Сарадња са Канцеларијом за
Људска и Мањинска права
-Активности у оквиру стручог
тима Црвеног Крста
-Израда месечног извештаја
-Израда оперативних планова
-Сарадња са домом здравља“
Симо Милошевић“.
-Сарадња са библотеком
- Сарадња са школом за
образовање одраслих
-Рад и учешће у стручним
органима школе
-Сарадња са Националним
Саветом
-Сарадња са кординатором
Општина Чуарица
-Решавање текућих питања
-Активности у оквиру
Мобилног тима

Рад са ученицима који имају
проблема у учењу
-Праћење редовности похађања
наставе

Октобар,Сурија Реџепи Консултације са ПП службом
,пегогом и
психологом,реалиована.
Сарадња са
учитељима,реализована.
Сарадња са предметним
наставницима,реалзована.
Рад на терену,реализовано 4
посете породице ученика.
Саветодавни рад са
родитељима,реализован.
Рад са ученицима који имају
пробелема у учењу
1,2,3,4,5,6,7,8,разреда
,реализован.
Канцеларијаза људска и
мањинска права није
реализована.
Активности у оквиру стручног
тима Црвеног крста реализоване.
Израда месечног плана
реализован,
Израда оперативног плана
реализован.
Учешће у стручним органима
школе,Педагошки
колигијум,Одељенско
веће,Инклузивно образовање.
Сарадња са Националним
Саветом Рома није реализована
Дом здравља” Симо Милошевић
“интересорна комисија за
ученике који раде по ИОП-у.
Сарадња са библотеком подела
уџбеника за социјално угрожене
ученике.
Школа за одрасле “Ђуро
Салај”Београд.
Састанак у Општини Чукарица
Стручно усавршавање ОШ “Вук
Караџић “Оцењивање ученика
који раде по ИОП-у.
Новембар,Сурија
Реџепи

Рад са ученицима који имају
проблемаа у учењу
1,2,3,4,5,6,7,8, реализован.
Праћење редовсности похађања
наставе ученика ,реализована.
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-Сарадња и консултација са
стручним сарадницима
-Учешће у раду стручних
органа школе
-Сарадња са учитељима
-Сарадња са родитељима
-Сарадња са предметним
наставницима
-Рад на терену
-Стручно усавршавње
-Сарадња са кординаторм
Општине Чукарица
-Решавање текућих проблема
-Сарадња са домом здравља“
Симо Милошевић“.
-Активности у оквиру
Мобилног тима
-Израда оперативних планова
-Ативности у оквиру стручног
тима Црвеног крста

Консултације са ПП службом
педагогом и психологом
реализована.
Сарадња са учитељима
реализована.
Сарадња са
родитељима,реализована.
Сарадња са предметним
наставницима ,реализована.
Угледни час математика
физикаодржали Н.Н.М.К.
Општина Чукарица ,
Професионала орјентација за
ученике осмог разреда.
Рад на терену,реализовано 4
посете породице ученика.
Учешће у раду стручних органа
школе,Инклузивно
образовање,Одељенско
веће,Наставничко веће.
Израда оперативних планова
реализована.
Активности у оквиру стручног
тима Црвеног крста реализоване.
Национални Савет Рома
стипендије за ученике средње
школе.

Анализа напредовања ученика
Децембар,Сурија
-Сарадња са учитељима
Реџепи
-Сарадња са предметним
наставницима
-Рад са ученицима који имају
проблема у учењу
-Саветодавни рад са
родитељима
-Рад на терену
-Текући послови
-Активности у оквиру
Мобилног тима
- Израда оперативних планова
-Израда месечног извештаја
рада
Саветодавни рад са родитељима
-Стручно усавршавање
-Активности у оквиру стручног
тима Црвеног крста
-Сарадња са кординатором
Општине Чукарица

Консултације саПП службом
напредовању и успеху ученика
који слабије
напредују,реализовано.
Сарадња са
учитељима,реализована.
Сарадња са предметиним
наставницима ,реализована.
Рад са ученицима који имају
проблема у учењу 1,2,3,4,5,6,7,8,
реализована.
Саветодавни рад са родитељима
реализован.
Рад на терену,реализовано 3
посете породице ученика.
.Општина Чукарица ,Мобилни
тим Примери добре праксе.
Израда оперативних планова
,реализован.
Израда месечног извештаја
реализован
Саветодавни рад са родитељима
реализован.
Активности у оквиру стручног
тима Црвеног крста реализоване.

-
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Сарадња са чланом Интересорне
комисије С.З.
Учешће у раду стручних органа
школе,Педагошки
колегијум,Састанак тима за
заштиту од насиља и
Инклузивног образовања.
Саветодавни рад са родитељима Јануар,Сурија Реџепи
-Рад са ученицима који имају
проблема у учењу
-Учешће у раду стручних
органа школе
-Стручно усавршавање
-Текући посови
-Израда месечног извештаја
-Активности у оквиру стручног
тима „Црвеног Крста“
-Израда оперативних планова
-Рад на терену
-Активности у оквиру
Мобилног тима
-Сарадња са библотеком
Израда базе података за
инклузију
-Сарадња са кординатором
Општина Чукарица

Сарадња са
родитељима,реализована
Рад са ученицима који имају
проблема у учењу1,2,3,4,5,6,7,8
разред реализован.

Израда месечног извештаја
реализован.
Рад на терену реализоване 3
посете породице ученика.
Мобилни тим са кординатором
и медијатором подела шампона
за вашке и крема за шугу у
насељима Радничка и Чукаричка
падина.
Израда базе података за
Инклузију није реализована ,сајт
није у функцији.
Општина Чукарица Локални
акциони план за унапређење
положаја избеглих и локални
акциони план за унапређење
положаја Рома.

Рад са ученицима који имају
недовољне оцене
-Саветодавни рад са
родитељима
-Сарадња са учитељима
-Сарадња и консултације са
стручним сарадницима
-Учешће у раду стручних
органа школе
-Сарадња са предметним
наставницима
-Рад са ученицима који имају
проблема у учењу
-Решавање текућих проблема
-Рад на терену
-Сарадња са медијатором
-Израда месечног извештаја
--Израда оперативних планова

Фебруар,Сурија
Реџепи

Рад са ученицима 1,2,3,4,5,6,7,8
разереда ,реализован.
Саветдодавни рад са
родитељима,реализован.
Сарадња са учитељима
реализована.
Консултације са ПП службом и
педагогом реализована.
Израда месечног извештаја
реализован.
Састанак Инклузивног
образовања.
Општина Чукарица Образовање
одраслих Рома.
Школа за одрасле ‘’Ђуро Салај
‘’,Београд,упис ученика.
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-Активности у оквиру „Црвеног
Крста“
-Активности у оквиру
Мобилног тима Стручно
усавршавање.
-Сарадња са кординатором
Општине
Март,Сурија Реџепи
-Анализа успеха ученика на
крају квлификационог периода
-Редовна посета ученика
-Стручно усавршавање
-Сарадња са родитељима
-Сарадња са учитељима
-Сарадња са предметним
наставницима
-Сарадња и консултација са
стручним сарадницима
-Посета породица и
евидентирање ученика за упис
у први разред
-Сарадња са медијатором
-Активности у оквиру
Мобилног тима
- Израда оперативних планова
-Сарадња са кординатором
Општине Чукарица

Анализа успеха ученика на
крају квалификационог периода
1,2,3,4,5,6,7,8,
разреда,реализовано.
Рад на терену реализовано 2
посете породица ученика.
ОШ ‘’Вук Караџић’’,Заштита
ученика од насиља иОперативни
планови заштите ученика од
насиља .
Сарадња са родитељима
реализована.
Сарадња са учитељима
реализована
.
Сарадња са предметним
наставницима реализована.
Консултације са ПП службом
реализована.
Израда оперативних планова
реализована.Општина Чукарица
Акциони план.
Школа за одрасле ‘’Ђуро
Салај’’и ‘’Браћа Стаменковић
‘’,Београд,упис ученика.
Одељенско веће.
15.3.2020.Проглашено ванредно
стање.
Настава на даљину реализована
је са 31 учеником,комуникација
са ученицима се одвијала
телефонским разговорима и
апликацијом вибер,слањем
домаћих радова ,од ученика сам
добијала урађене домаће
радове,које сам проследила
учитељима и преметним
наставницима.
Сарадња са учитељима и
предметним наставницима
коуникација се одвијала
телефонским разговорима и
апликацијом вибер.
Сарадња са родитељима
,комуникација се одвијала
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телефонским разговорима и
апликацијом вибер.
Активности у оквиру стручног
већа Црвеног крста делимично
реализоване због ванредног
стања.
Рад са ученицима који имају
недовољне оцене
-Саветодабни рад са
родитељима ученика који имају
слабе оцене
-Посета породица и
евидентирање ученика за упис
у први разред
-Рад у оквиру тима“ Црвеног
Крста“
-Сарадња са стручним
сарадницима
-Сарадња са Канцеларијом за
Људска и Мањинска права
-Сарадња са учитељима
-Сарадња са предметним
наставницима
-Решавање текућих питања
-Професионално информисање
ученика
-Сарадња са кординатором
Општине Чукарица
-Активности у оквиру
Мобилног тима
-Стручно усавршавање

Април,Сурија Реџепи

-Сарадња са школом за
образовање одраслих
-Рад и учешће у стручним
органима школе
-Извештај и анализа о
постигнутом успеху на крају
школске године
-Сарадња са Националним
Саветом
-Решавање текућих питања
-Рад на терену-Активности у
оквиру Мобилног тима
-Израда оперативних планова
-Сарадња са кординатором
Општине Чукарица

Мај,Сурија Реџепи

Настава на даљину реализована
је са 31 учеником,комуникација
саученицима се одвијала
телефонским разговорима и
апликацијом вибер,слањем
домаћих радова ,од ученика сам
добијала урађене домаће радове
које сам проследила учитељима
и предметним наставницима.
Сарадња са учитељима и
предметним наставницима
коуникација се одвијала
телефонским разговорима и
апликацијом вибер.
Сарадња са родитељима
,комуникација се одвијала
телефонским разговорима и
апликацијом вибер.
Професионално информисање за
ученике осмог разеда је
реализовано је реализовано у
новембру.
Рад на терену,рад у оквиру
стручног већа Црвеног крста
,Активности Мобилног
тима,Канцеларија за људска и
мањинска права ,није било
могуће реализовати због
ванредног стања
Настава на даљину реализована
је са 31 учеником,комуникација
саученицима се одвијала
телефонским разговорима и
апликацијом вибер,слањем
домаћих радова ,од ученика сам
добијала урађене домаће радове
,које сам проследила учитељима
и предметним наставницима.
Сарадња са учитељима и
предметним наставницима
коуникација се одвијала
телефонским разговорима и
апликацијом вибер.
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Сарадња са родитељима
,комуникација се одвијала
телефонским разговорима и
апликацијом вибер.
Афирмативне мере за ученике
осмог разреда.
Упис ученика у први разред.
Сарадња са школом за
одрасле,Национални Савет
Рома,рад на терену ,Мобилни
тим није било могуће
реализовати због ванредног
стања.
Сарадња са школом за
образовање одраслих
-Рад и учешће у стручним
органима школе
-Извештај и анализа о
постигнутом успеху на крају
школске године
Активности у оквиру уписа
ученика средње школе
-Сарадња са Националним
Саветом
-Решавање текућих питања
-Рад на терену
-Активности у оквиру
Мобилног тима
-Израда оперативних планова
-Сарадња са кординатором
Општине Чукарица

Јун,Сурија Реџепи

Учешће у раду стручних
органа,праћење поправних
испита
-Рад на терену
-Планирање активности у
наредној школској 2019-20 год
-Израда сопственог плана и
програма рада
-Активности у оквиру
Мобилног тима
Израда базе података за
инклузију Рома

Јул,август,Сурија
Реџепи

Настава на даљину реализована
је са 31 учеником,комуникација
саученицима се одвијала
телефонским разговорима и
апликацијом вибер,слањем
домаћих радова ,од ученика сам
добијала урађене домаће радове
,које сам проследила учитељима
и предметним наставницима
Сарадња са учитељима и
предметним наставницима
коуникација се одвијала
телефонским разговорима и
апликацијом вибер.
Сарадња са родитељима
,комуникација се одвијала
телефонским разговорима и
апликацијом вибер.
Наставничко веће.
Упис ученика у први разред.
Сарадња са школом за
одрасле,Национални Савет
Рома,рад на терену ,Мобилни
тим није било могуће
реализовати због ванредног
стања.
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I 13. ИЗВЕШТАЈ РАДА ПЕДАГОГА И ПСИХОЛОГА
Стручни сарадници ПП службе су у току школске 2019/20. године реализовали
план и програм рада на следећи начин:
 у првом полугодишту педагог Жељана Позојевић Корин и психолог Јелица Грковић;
 у другом полугодишту цео фебруар месец и до 10. марта педагог Жељана Позојевић
Корин, док је психолог Јелица Грковић користила право на годишњи одмор након чега
је, после 25 година рада у нашој школи, отишла у пензију;
 од 11. марта педагог Жељана Позојевић Корин и психолог Оливера Лапчевић;
 од 17. марта рад се одвијао на даљину услед проглашења ванредног стања због
епидемије корона вируса.
Планирање и програмирање образовно-васпитног рада















рад у Тиму за школско развојно планирање;
рад на изради Годишњег плана рада школе;
рад у оквиру Стручног актива за развој школског програма;
израда плана подршке ученицима у оквиру Тима за иинклузивно образовање;
сарадња са МУП-ом у планирању реализације програма Основи безбедности деце
у првом, четвром и шестом разреду;
сарадња са директором у вези са израдом плана интерног стручног усавршавања;
израда распореда часова редовне, изборне, факултативне наставе и слбодних
активности;
израда месечних планова рада психолога и педагога;
израда тема за час одељењског старешине;
израда план угледних часова и часова интегративне наставе;
сарадња са наставницима у планирању тематске и пројектне наставе;
израда плана посете часовима;
учествовање у припреми пројекта Опремање кабинета рачунарима и пријаве за
јавни позив за расподелу средстава Министарства правде;
учествовање у припреми и организацији наставе на даљину:
- учествовање у информативној вајбер групи за наставнике;
- рад на бази података ученика са имејл адресама;
- организација електронске верзије дневника, учествовање у провери и избору
алата и платформи за наставу на даљину;
- педагог је сваке недеље достављала Школској управи недељне оперативне
планове које је сачињавала на основу достављених месечних оперативних
планова наставника;
- помоћ наставницима у избору материјала за ученике;
- прављење Гугл упитника за праћење рада ученика и упитника за осмаке у вези
пробног завршног испита;
- прилагођавање планова настави на даљину, посебно за професионалну
оријентацију, заштиту ученика од насиља и промоцију здравих начина живота;
- прилагођавање и израда материјала за час одељењског старешине;
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- психолог је направила и обрадила упитнике за наставнике и родитеље о
утисцима о настави на даљину на основу којих је прилагођавана организација
рада и образовно-васпитни рад од стране директора и помоћника директора,
- учествовање у изради Акционог плана организовања и спровођења завршног
испита за ученике који раде по ИОП;
- рад на организацији повратка у школу након укидања ванредног стања,
- рад на анкетама за изборне, факултативне предмете и слободне активности за
све разреде.
Праћење и вредновање образовно-васпитног рада











праћење напредовања ученика кроз педагошке свеске и свеску успеха;
рад у оквиру Тима за вредновање квалитета рада установе, у сарадњи са
директором и помоћником директора школе (презентован посебним извештајем);
посете часова
-Педагог је до 15.3. 2020. посетила укупно 87 часова – 52 часа редовне наставе и
35 часова осталих облика образовно-васпитног рада (ЧОС, ваннаставне
активности, допунска и додатна настава). Посећена су сва одељења, осим 4/4. Сви
посећени часови редовне наставе вредновани су у складу са Правилником. Уочено
је да је највећи број часова (35) на задовољавајућем нивоу остварености ( 67%),
13 часова (25%) је представљало пример добре праксе (оцена 4), а 5 часова
одржали су наставници који свој рад треба да унапреде. Поред редовних посета
(46), реализоване су и посете због примедби на рад наставника (7), увида у рад
новог члана колектива (4), праћења појединих ученика (17), праћења угледних
часова и часова интегративне наставе (7), посећена су 3 родитељска састанка и
вреднован је 1 час провере савладаности програма за лиценцу.
-Психолог је до 15.3.2020. посетила укупно 64 часова (29 часова редовне наставе,
31 час осталих облика образовно-васпитног рада и 4 родитељска састанка). Поред
редовних 14 посета, посећена су 4 часа интегративне наставе, 6 часова због
праћења ученика, два часа ради праћења рада приправника, два часа провере
савладаности програма за лиценцу, један час због примедбе на рад наставника.
Два часа интегративне наставе оцењени су као примери добре праксе.
прилагођавање материјала за час одељењског старешине како би се пратили
ефекти рада на даљину;
психолог је организовала истраживања - упитнике о утисцима о настави на
даљину за наставнике и за самовредновање рада током наставе на даљину, и
упитник за родитеље о настави на даљину;
Извршене су анализе успеха и владања ученика на крају класификационих
периода, полугодишта и на крају школске године и на основу њих су донесене
мере за побољшање постигнућа, а све то смо презентовале Наставничком већу,
Савету родитеља и Школском одбору. Извештаји о успеху и владању ученика
представљају посебан документ који је саставни део Извештаја о раду школе.
Посебна пажња је посвећена праћењу ангажовања ученика током наставе на
даљину путем упитника за наставнике, у сарадњи са помоћником директора
школе. Направљена су два пресека: прве недеље априла и прве недеље маја. Први
пресек је уједно послужио и као анализа постигнућа ученика на крају 3.
класификационог периода.
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Након увида у ангажовање ученика предузете су мере у виду индивидуалних
разговора са родитељима уз коришћење расположивих техничких средстава, а
носиоци ове активности, уз координацију педагога, биле су одељењске
старешине.
Други пресек је показао да је интервенција на крају 3. тромесечја у већем броју
случајева изазвала позитивне ефекте, а индивдуалне разговоре са родитељима
ученика код којих је поново уочено недовољно ангажоваање су, поред
одељењских старешина, обавили и помоћник директора и педагог школе.

Рад са наставницима



















Интерно стручно усавршавање наставника на тему „Оцењивање ученика који
раде по ИОП-У“ наметнуло се као реална потреба због неуједначеног критеријума
извођења закључних оцена на крају школске 2018/19. године. Едукацију је
организовала педагог - координатор рада Тима за ИО ове школске године – у два
термина: 20.8.2019. и 31.10.2019. и њом је обухваћено укупно 40 наставника.
подршка наставницима у вођењу педагошке документације, нарочито личне
документације – педагошке свеске;
пружање помоћи у изради педагошких профила ученика и ИОП планова;
саветодавни разговори са свим наставницима разредне и предметне наставе
укључујући и наставнике на повременим заменама о понашању и напредовању
ученика, о раду са ученицима, пројектној настави и родитељским састанцима;
пружање помоћи наставницима у припремању и планирању тематских дана и
пројектне наставе; израда распореда активности;
координација између наставника информатике и осталих предметних наставника
у спровођењу и умрежавању Тематског дана са Пројектном наставом у првом
полугодишту за ученике 5. (тема „Време“, а пројекат реализован под називом
„Промене које нам доноси време“) и 6. разреда (тема „Србија“, пројекат
реализован под називом „Путевима моје отаџбине“);
организационе активности у вези са тематским данима у другом полугодишту,
прве недеље марта. Тема у 5. разреду биле су „Планете“, а у 6. разреду „Мостови“;
пружање подршке наставницима и педагошком асистенту за рад са ученицима
који уче по ИОП, и пружање подршке одељењском старешини у изради ИОП у
области социјалних вештина за ученицу,
саветодавни разговори са наставницима после свих посећених часова ради
унапређивања квалитета наставе; анализа одржаних угледних часова и часова
интегративне наставе;
пружање подршке менторима у раду са приправницима;
сарадња са одељењским старешинама првог, четвртог и шестог разреда и помоћ
у реализацији програма „Основи безбедности деце“;
припрема материјала о превладавању стреса и понашању током ванредне
ситуације;
учествовање у припреми електронске евиденције о праћењу и напредовањеу
ученика током наставе на даљину;
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разговори са наставницима о настави на даљину и раду ученицима уз потребно
пружање подршке (психолог 28 разговора са наставницима предметне наставе, а
педагог 50 разговора са наставницима оба циклуса);
подршка наставницима у избору материјала за наставу на даљину (педагог
проследила више од 60 материјала);
подршка учитељицама у избору материјала за рад у продуженом боравку;
подршка наставницима у остваривању сарадње са родитељима;
припрема материјала и реализовање 12 часова одељењских старешина на даљину
у сарадњи са наставницима по питању избора тема и материјала;
реализација два упитника за наставнике о настави на даљину.

Рад са ученицима


















учествовање у пријему првака и праћење процеса адаптације;
саветодавни рад психолога (62) и педагога (58) са ученицима кроз индивидуалне
разговоре; највећи број разговора обављен је са једном ученицом 7/5;
саветодавни рад са ученицима кроз групне разговоре (27);
психолози су вршили испитивање оптштих способности применом
стандардизованих мерних инструмената (13);
превентивни рад са ученицима у оквиру часа одељењског старешине (35);
професионално тестирање (94 ученика);
пружање подршке педагога ученицима у учењу путем индивидуалне помоћи: 8
ученика 4. разреда, 21 ученик 5. разреда, 10 ученика 6. разреда, 18 ученика 7.
разреда и 12 осмака, што је укупно 69 ученика;
организација предавања за ученике 8/1,2,5 „Безбедно коришћење интернета“ и
8/3,4 „Секте“ у реализацији Удружења пензионера МУП-а РС;
организација предавања на тему „Превенција насиља“ за ученике 5, 7. и 8. разреда,
реализовао представниик МУП-а инспектор Мићовић;
уређење паноа са информацијама за ученике, уз промовисање успешних ученика
и активности које представаљају пример добре праксе; уређење паноа за
професионалну оријентацију;
праћење свечане прославе Дана школе и Светосавске приредбе;
пружање подршке ученицима у организацији Фестивала историје и активно
учешће у његовој реализацији – учешће у квизу;
учешће педагога у раду Ученичког парламента 26.11.2019. године;
припрема материјала о утицају епидемије и ванредног стања као врсте помоћи
током стресне ситуације;
припрема и реализовање 12 часова одељењских старешина на даљину за сва
одељења свих разреда, на теме које су прилагођаване ситуацији епидемије,
ванредног стања и одговорима и предлозима добијеним од ученика, родитеља и
наставика: Настава на даљину, Настава на даљину и слободно време, Телевизија
и интернет, Занимања мојих родитеља, Избор занимања, Празници, Ја и свет око
мене, Хајде да будемо другари, Зашто учим, Моја породица, Ванредно стање је
прошло али епидемија још траје, Наше здравље, Крај је школске године, стиже
распуст;
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припрема материјала и формирање Кутка за ученике на сајту школе направљених
на основу одговора и предлога добијених кроз материјале за ЧОС: Настава на
даљину – савети за ђаке, Препоруке за учење на даљину, Како проводим слободно
време, Квиз за разоноду, Слободно време - предлози другара, Телевизија и
интернет, Електонско насиље, Телевизија и интернет – предлози другара, Ризница
игара, Азбука занимања, Празници, Зашто учим, Ја и свет око мене, Видимо се
следеће школске године;
припремање материјала за самопроцењивање ученика представљеног у облику
квиза под називом : „Помози ми да сазнам“ (објављено на сајту школе).
У “квизу” је учествовало 18% ученика - 14% првог и 22% ученика другог циклуса.
Ученици првог циклуса су себе самопроцењивали, на скали од 1 до 5, у оквиру
следећих области: праћење ТВ часова, праћење садржаја које им шаљу
учитељице, редовност израде домаћих задатака, самопроцена из српског језика,
математике, СОН/ПД и енглеског језика. Ученици другог циклуса су себе
самопроцењивали, на скали од 1 до 5, у оквиру следећих области: праћење ТВ
часова, праћење садржаја које им шаљу учитељице, редовност израде домаћих
задатака, самопроцена из српског језика, математике, енглеског језика, историје,
географије и биологије..
подршка ученицима осмог разреда у избору школе и занимања кроз организовање
тестирања професионалних интересовања на даљину, професионално
информисање и саветовање (25 ученика), прављење материјала о дуалном
образовању и припрему материјала и формирање Кутка за осмаке на сајту школе:
Образовна платформа – завршни испит, Упис у школе за учнике са посебним
способностима, Кораци у избору правих занимања, Шта ће мени пробни завршни,
фактори који утичу на избор занимања;
припрема материјала и формирање Сајма образовања на даљину на сајту школе:
 презентације средњих школа и гимназија,
 материјал за ученике: Кораци у избору занимања,
 вебинар за ученике,
 анкете за ученике Школе које ме занимају, Шта је најтеже у избору занимања,
 упис у средње школе: Завршни испит, Листе жеља, Процедура уписа у средње
школе,
 занимљивости: Мушка и женска занимања, Омиљени предмети, Занимање које
ми се свиђа, Азбука занимања, Квиз за разоноду, Први послићи;
Линк за сајам образовања на даљину подељен је са зантересованим основним
школама са наше општине и имао је 2.156 посета до писања извештаја.
пружање подршке ученицима током припрема за полагања завршног испита,
координација у прослеђивању повратне информације после приговора и помоћ у
попуњавању листе жеља;
испитивање деце уписане у основну школу применом теста ТИП 1 (97 деце
укупно);
формирање четири уједначена одељења првог разреда.
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учествовање психолога на родитељским састанцима I разреда са темом Полазак у
школу;
обављено 62 саветодава разговора психолога са родитељима ради јачање
родитељских компетенција; педагог је обавила саветодавни рад са 20 родитеља, а
највише са родитељима ученице А.Ђ. и током учења на даљину са 10 родитеља;
Учешће на састанцима Савета родитеља школе: 12.9.2019. - презентација
Годишњег плана рада школе и Акционог плана ШРП-а; 5.12.2019. - успех и
владање ученика на крају 1. тромесечја;
Презентација наше школе на родитељском састанку у Предшколској установи
„Горица“ и краће предавање психолога о припреми предшколаца за полазак у
школу 28.1.2020. године;
организовање, спровођење упитика и анализа података упитника Бити родитељ
током ванредног стања у циљу остваривања сарадње и прикупљања података о
деци, родитељима и настави на даљину;
припрема материјала и формирање Кутка за родитеље на сајту школе:
 корисни линкови за родитеље и старатеље (званични сајт са подацима о корона
вирусу, материјал на сајту Црвеног крста о очувању менталног здравља, линк ка
психолошко-саветодавној подршци Министарства просвете, Уницеф материјал
како са децом разговарати о епидемији),
 припрема материјала за родитеље: Како са стресом током ванредног стања,
Улога родитеља у учењу на даљину, Бити родитељ током ванредног стања и
припрема обавештења за родитеље о упису првака у школу;
припрема материјала за родитеље у оквиру Сајма образовања:
материјал за родитеље Подршка детету у избору школе и занимања, анкета за
родитеље Највећи изазов за родитеље осмака и вебинар за родитеље 21.05.2020.
године;
припрема материјала о продуженом боравку и слање мејлом свим родитељима
будућих првака;
прикупљање података о будућим првацима кроз разговоре са родитељима,
старатељима и члановима породица.

Рад са директором, стручним сарадницима и педагошким асистентом






сарадња са директором и помоћником директора у вези са свим аспектима
планирања и организовања наставе;
стална сарадња у оквиру Тима за унапређење квалитета рада установе;
учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма за лиценцу;
разговори о појачаном васпитном раду са ученицима, приговору на оцену ученице
VII разреда, анкети о сигурности у школи;
сарадња у прегледању Дневника рада; решавања приговора родитеља на рад
наставника; поделе задужења наставника у оквиру различитих активности;
додељивања старешинства и менторства;
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сарадња са директором и помоћником директора у вези са свим аспектима
планирања и организовања наставе на даљину:
учествовање у прављењу базе података; усаглашавање по питању: материјала за
наставу, сајта школе, професионалне оријентација, продуженог боравака,
пружања психосоцијалне помоћи ученицима и наставницима током ванредног
стања, рада са родитељима и ученицима који траже помоћ и подршку;
организација, спровођења и анализе анкета и упитника за ученике, родитеље и
наставнике; спровођење и анализе анкета о изборним и факултативним
предметима и слободним активностима...
педагог је новозапосленог психолога уводила у процедуре и документацију,
заједно је написано мишљење о ученицима на захтев Центра за социјални рад, и
стално су договаране активности ПП службе током и након ванредног стања;
сарадња са педагошким асистентом у вези са ученицима којима треба додатна
подршка и праћење напредовања; интензивна сарадња током наставе на даљину
и координација између ПА и наставника;
сарадња са библиотекаром у спровођењу мера помоћи ученицима у решавању
проблема у понашању и у вези спискова ученика који имају право на бесплатне
уџбенике.

Рад у стручним органима и тимовима











рад у Стручном активу за школско развојно планирање
активно учешће у изради акционог плана ШРП и његовом спровођењу;
рад у Стручном активу за развој школског програма
-праћење законских регулатива,
-учешће у изради Анекса школског програма,
-осмишљавање начина унапређивања школског програма кроз нове програме
слободних активности: Дигитални свет, Ризница језика, Чувари здравља, Бонтон,
Млади хемичари, Занимљива географија, Свет технике;
рад у Тиму за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања
-обављање разговора са ученицима ради прикупљања информација о
конфликтним ситуацијама и узрока који су довели до повреде Правилнику,
-учествовање у предлагању, доношењу и спровођењу мера;
рад у Тиму за инклузивно образовање
-координатор тима била је педагог школе,
-припрема и обезбеђивање сагласности родитеља,
-упућивање 5 захтева директору школе за доношење ИОП,
-помоћ родитељима у процедури изласка на Интерресорну комисију,
-активно учешће у изради оперативних планова у оквиру малих тимова.
рад у педагошком колегијуму
рад у Тиму за професионални развој
спровођење предлога тима одрађено је кроз претходно наведене активности у
оквиру рада са наставницима и ученицима;
рад у Тиму за уређење школе
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у припреми Дана школе и прославе Светог Саве, као и уређење паноа испред ПП
службе и паноа о професионалној оријентацији;
рад у Тиму за међупредметне компетенције и предузетништво
иницирање организације часова интегративне наставе, умрежавање тематске и
пројектне наставе, подстицање и мотивисање ученика за учешће у изради
пројеката;
рад у Тиму за самовредновање
извођење закључака на основу добијених резултата самовредновања, давање
препорука и предлагање активности за израду акционог плана ШРП за 2020/21.
рад у Тиму за маркетинг
-припрема 39 материјала за сајт школе и још 7 материјала и 6 упитника у оквиру
Сајма образовања на даљину,
-израда презентације школе и флајера за родитеље будућих првака,
присуство свим одржаним одељењским и наставничким већима

Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима, јединицом
локалне самоуправе


















Сарадња са Школском управом Београд;
сарадња са Интерресорном комисијом;
Сарадња са МУП-ом у вези са реаализацијом програма Основи безбедности деце
за ученике 1, 4. и 6. разреда; предавања о превенцији насиља за ученике 5, 7. и 8.
разреда; у акцији „жутих прслука“ за ученике првог разреда;
сарадња са школским полицајцем;
сарадња са Удружењем пензионера МУП и организација предавања о интернету,
наркоманији, сектама, малолетничкој деликвенцији и насиљу за ученике VI, VII
и VIII разреда;
сарадња са Домом здравља „Симо Милошевић“ и организовање предавања
Исхрана и лична хигијена за ученике I, III и IV разреда;
сарадња са вртићем Горица и учествовање у родитељском састанку за родитеље
будућих првака;
сарадња и састанак са психологом и педагогом Центра за социјални рад,
обавештавање ЦЗСР о ученицима непохађачима кроз шест дописа, и дописа ради
пружања подршке ученици која ради по ИОП у области социјалних вештина;
Учешће у раду Републичке секције стручних сарадника, састанак стручних
сарадника у ОШ „Лазар Саватић“;
Учешће у раду Педагошког друштва Србије – педагог је била члан радног
председништва на Годишњој скупштини Друштва 22.11.2019. године;
сарадња са Друштвом психолога Србије;
сарадња са средњим школама у вези Сајма образовања на даљину: Техничка
школа Железник, Хемијско-прехрамбена школа, ЕТШ „Никола Тесла“, ЕТШ
„Стари град“, Фармацеутско-физотерапеутска школа, Зуботехничка школа, Дрво
арт;
сарадња са студентима Учитељског факултета на пракси.

Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање


вођење дневника рада;
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вођење дневника посете часовима и чек листа за праћење наставе;
вођење дневника разговора са наставницима, ученицима и родитељима;
израда и попуњавање образаца за ИОП;
прикупљање података о ученицима који имају одлуке ИРК и припрема захтева за
додатну подршку за ученике који су у инклузији;
прикупљање података о ученицима без родитеља и ученицима који живе у
хранитељским породицама;
уношење података у ИС Доситеј;
израда статистичких података за Републички завод за статистику;
рад на педагошкој документацији;
спровођење анализа добијених из материјала за ученике, упитника за наставнике
и родитеље и писање извештаја и презентација;
припрема извештаја о успеху и владању ученика за класификационе периоде,
полугодиште и крај школске године;
припрема радионица и часова одељењских старешина;
сређивање паноа за професионалну оријентацију;
израда анкете о интересовању ученика за упис у средње школе;
рад на Тесту професионалних интересовања и тесту Великих 5+2;
припрема материјала потребних у разговорима са родитељима будућих првака:
картон ученика, подаци о детету, анкета о обавезним изборним предметима,
анкета о факултативним предметима, анкета о продуженом боравку;
припрема елабората о продуженом боравку;
стручно усавршавање:
 Стручни скуп 29.10.2019. – презентоване теме: „Великих пет плус два – тест
личности“ (презентовала Снежана Милутиновић) и „Заштита од насиља у
систему обраазовања и васпитања“ ( презентовала представник МУП-а Миња
Кривокућа),
 Стручни скуп 12.3.2020. – тема: „Систем за осигурање квалитета кроз
јединство самовредновања и спољашњег вредновања“. Водитељи су биле
просветне саветнице Гордана Чукурановић и Зора Дешић,
педагог
 „Важност критеријума самопроцењивања за процес учења“ 27.9.2019. –
акредитовани семинар МП – 8 сати,
 Стручни скуп 23.1.2020. – тема: „Заштита од насиља – оперативни план
заштите“, презентовали сарадници МП Драгана Пејчић и Биљана
Михаиловић,
 Интерна едукација за наставнике наше школе 20.8.2019. и 31.10.2019. тема:
„Оцењивање ученика који раде по ИОП-у“ (40 учесника). Водитељ је била
педагог школе,
психолог
 вебинар 17.03.2020. - Како подржати дете у процесу доношења одлуке о
избору занимања, Фондација Темпус,
 вебинар 07.04.2020. - Како да самостално учим?, Фондација Темпус,
 вебинар 09.04.2020. - Како савладати трему пред завршни испит?, Фондација
Темпус,

118
 вебинар 22.04.2020. - Erazmus+ платформе и мреже за професионално
усавршавање наставника, Фондација Темпус,
 вебинар 22.04.2020. - Анализа правног оквира и ставова стручних сарадника
у циљу израде новог Правилника о облицима рада психолога и педагога у
основним и средњим школама и Дому ученика, Педагошко друштво Србије,
 вебинар 07.05.2020. - Учење на даљину у време Covid19: перспективе
различитих актера, Педагошко друштво Србије,
 вебинар 14.05.2020. - Резилијентност у контексту пандемије, Друштво
психолога Србије,
 вебинар 22.05.2020. - Активности и ресурси Фондације Темпус за подршку
каријерном вођењу и саветовању, Фондација Темпус,
 вебинар мај 2020. - EU code week icebreaker rerun, European Schoolnet Academy
 Заједнички онлајн семинар за наставнике и стручне сараднике из Црне Горе
и Србије 25.-29.05.2020. - „Унапређење квалитета активности каријерног
вођења и саветовања у школама“, Фондација Темпус,
 вебинар 18.06.2020. - Пројектна настава и улога родитеља у њој, Педагошко
друштво Србије,
вебинар 19.06.2020. - Развијање критичког приступа информацијама, Друштво
психолога Србије.
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ИЗВЕШТАЈИ РАДА НАСТАВНИКА

II

II 1. ИЗВЕШТАЈИ РАДА СЕКЦИЈА
II 1. 1. ДРАМСКА СЕКЦИЈА
Руководилац: Марија Ћириловић
Број одржаних часова шк. 2019/20: 28 часова
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ И НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

-Формирање секције и
доношење плана рада за
текућу школску годину;
-Избор драмског комада
за извођење за Дан
школе;
-Проучавање текста
(сукоби у драмској
радњи); Проучавање
текста (подела на улоге);
Вежбе дикције,
изражајног изговора и
интонације; Вежбе
покрета и гестова, ритма
и темпа; Читачка проба
(увежбавање драмског
текста)

-ОКТОБАР
-Наставник Марија
Ћириловић
-Чланови секције,
ученици 7. и 8. разреда
(Давид Вранешевић 8/4,
Ђорђе Андрејевић 8/4,
Добривоје Бајрами 8/1,
Лука
Чановић 8/1, Михајло
Глишић 8/1 и Петар
Стекић 7/3, Николина
Илић 7/2)

-Посета биоскопу у
оквиру ,,Кидс феста“
-Разговор о одгледаном
филму

-ОКТОБАР
-Наставник Марија
Ћириловић и чланови
Драмске секције

-Посета Сајму књига

-ОКТОБАР
-Наставник Марија
Ћириловић и чланови
Драмске секције

- Гледање телевизијске
драме или слушање
радио-драме
-Увежбавање драмског
текста за прославу Дана
школе;Читачка проба
(увежбавање драмског
текста) и припрема за
сцену; Увежбавање
правилног акцентовања и
наглашавања драмског
текста;Читачка проба

-НОВЕМБАР
-Наставник Марија
Ћириловић
-Чланови секције,
ученици 7. и 8. разреда
(Давид Вранешевић 8/4,
Ђорђе Андрејевић 8/4,
Добривоје Бајрами 8/1,
Лука
Чановић 8/1, Михајло
Глишић 8/1 и Петар
Стекић 7/3, Николина
Илић 7/2

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ / ЗАКЉУЧЦИ/
РАЗЛОЗИ У СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО
-Након формирања секције, наставник
Марија Ћириловић је заједно са члановима
секције разматрала драмске текстове који би
били погодни за приредбу која је планирана
8.11.2020. Једногласно је донета одлука да се
на приредби поводом Дана школе прикаже
сатирична драмска представа Марко
Краљевић по други пут међу Србима. Идеја је
узета из истоимене сатире Радоја
Домановића. Прилагодили смо драмски текст
условима изведбе и вредно данима вежбали.

-Чланови драмске секције су са наставницом
посетили Комбак арену и одгледали филм
,,Мрачни умови“. Након тога су на часу
секције разговарали о филму и изнели своје
утиске.
-Чланови секције су са другим ученицима и
наставницима посетили Сајам књига,
упознали се са најновијим и неким старијим
издањима књига и стрипова и упознали се са
дечијим писцима.
-Чланови секције су одслушали радио- драму
Марко Краљевић по други пут међу Србима и
на тај начин се још боље поистоветили са
јунацима драме које треба да одглуме.
-Дана 8.11. изведена је представа поводом
обележавања Дана школе (Марко Краљевић
по други пут међу Србима ). Овом
представом смо имали прилике да на један
другачији, хумористични начин, прикажемо
нашег епског јунака Марка Краљевића. Своја
глумачка умећа показали су: Николина
Илић 7/2 (наратор), Давид Вранешевић 8/4 (
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(увежбавање драмског
текста); Читачка проба
(увежбавање драмског
текста);Уређење сцене и
израда (набавка) костима
- Генерална проба
- Прослава Дана школе
( 8. новамбра)
-Сумирање утисака о
прослави Дана школе

-Чланови Ликовне,
Литерарне и
Рецитаторске секције

Марко Краљевић), Ђорђе Андрејевић 8/4
(капетан), Добривоје Бајрами 8/1
(механџија), Лука Чановић 8/1, Михајло
Глишић 8/1 ( Бог) и Петар Стекић 7/3
(председник). Све похвале за ученике који су
вредно вежбали и сјајно глумили.

-Припрема за тематски
дан ,,Планета“ ( у
фебруару месецу) - избор
драмског дела и подела
на улоге; Вежбе
изражајног читања

-НОВЕМБАР
-Наставник Марија
Ћириловић
-Чланови секције,
ученици 5. разреда Сара
Стефановић 5/5, Јована
Пантић 5/5, Радмила
Нововић 5/3, Лана Цулић
5/3

Наставник Марија Ћириловић је са
члановима секције планирала драмску
представу са темом Планета за фебруар
месец. Изабрали смо текст ,,Пут око света за
80 дана“ Бранислава Нушића. Узет је само
један део драмског текста и прилагођен је
могућностима ученика.

-Вежбе покрета на сцени;
-Тематски дан ,,Време“
(Презентација о развитку
позоришта кроз векове)
Читачка проба
(увежбавање драмског
текста)

-ДЕЦЕМБАР
-Наставник Марија
Ћириловић
-Чланови секције,
ученици 5. разреда Сара
Стефановић 5/5, Јована
Пантић 5/5, Радмила
Нововић 5/3, Лана Цулић
5/3
-ЈАНУАР
-Наставник Марија
Ћириловић
-Чланови секције,
ученици 5. разреда Сара
Стефановић 5/5, Јована
Пантић 5/5, Радмила
Нововић 5/3, Лана Цулић
5/3
-МАРТ
-Наставник Марија
Ћириловић
-Чланови секције,
ученици 5. разреда Сара
Стефановић 5/5, Јована
Пантић 5/5, Радмила
Нововић 5/3, Лана Цулић
5/3

-Чланови секције су на часовима вежбали
покрете на сцени, увежбавали текст,
одгледали презентацију о позоришту кроз
векове и о истој дискутовали.

-МАРТ
-Наставник Марија
Ћириловић
-Чланови секције,
ученици 5. разреда Сара
Стефановић 5/5, Јована
Пантић 5/5, Радмила

Није било могуће реализовати због ванредног
стања

-Читачка проба ( вежбе
дисања и покрета);
Читачка проба
(увежбавање драмског
текста);Читачка проба
(вежбе опуштања на
сцени); Уређење сцене и
израда (набавка) костима
-Читачка проба ( вежбе
дисања и покрета);
Читачка проба
(увежбавање драмског
текста);Читачка проба
(вежбе опуштања на
сцени); Уређење сцене и
израда (набавка) костима

-Припрема за такмичење
у имитацији или
беседништву; Такмичење
у имитацији или
беседништву; Писање
сценских дела – игроказа,
дијалога, драматизација;

- Током јануара месеца ученици су се са
наставницом припремали за представу која је
померена са датума 28. фебруара на 9. април,
пред Ускршњи распуст. Разлог померања је
то што ће током фебруара ученици бити 3
недеље на распусту и неће бити довољно
времена да се представа припреми.
-У првим недељама месеца марта, чланови
секције су се вредно припремали за изведбу
представе која је планирана за април.
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Драматизација по
слободном избору
анегдота, краћих прича,
басни, бајки и сл.

Нововић 5/3, Лана Цулић
5/3

-Генерална проба
- Школска представа ,,
Пут око света за 80 дана“
-Мимика уз музику и
плес
-Интерпретација одломка
из школске лектире

-АПРИЛ
-Наставник Марија
Ћириловић
-Чланови секције,
ученици 5. разреда Сара
Стефановић 5/5, Јована
Пантић 5/5, Радмила
Нововић 5/3, Лана Цулић
5/3
-МАЈ
-Наставник Марија
Ћириловић
-Чланови секције,
ученици 5. разреда Сара
Стефановић 5/5, Јована
Пантић 5/5, Радмила
Нововић 5/3, Лана Цулић
5/3Наставник
-Чланови Литерарне,
Новинарске и
рецитаторске секције
-ЈУН
-Руководилац секције
Марија Ћириловић

-Одлазак у позориште;
Разговор и анализа
одгледане позоришне
представе;
Предлози за награде и
похвале чланова Драмске
секције; Анкетно
испитивање
интересовања ученика у
вези са изменама и
проширивањем садржаја
рада Драмске секције
-Анализа, извештај о раду
Секције и план рада за
наредну школску годину

Није било могуће реализовати због ванредног
стања

Није било могуће реализовати због ванредног
стања

-Руководилац Драмске секције је израдила
Извештај о раду Драмске секције и почела
припрему плана рада секције за идућу
школску годину.

II 1. 2. НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА СА ЧИТАЛАЧКИМ КЛУБОМ
Руководилац: Слађана Микић
Број одржаних часова шк. 2019/20: 36 часова
Број чланова: 18 (8 чланова новинарске секције и 10 чланова Читалачког клуба)
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ
1. Уводни час
2. Пријем чланова
3. Вест и извештај као
новинарски жанрови
4. Читалачки клуб
(уводна радионица)

ВРЕМЕ И
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
септембар, С.Микић
чланови секције и
Клуба

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ / ЗАКЉУЧЦИ/
РАЗЛОЗИ У СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО
1. и 2.
Заинтересовани ученици су упознати са планом
рада ове секције. Неки су и претходне године
учествовали у раду, па су наставили и ове године.
Читалачки маратон је посебно занимљив
ученицима, због садржаја романа које нуди.
Ученици који нису у ногућности да купе романе,
договорили су се са руководиоцем да размењују
књиге са члановима који их имају.
3. Са овим новинарским жанровима, ученици су
се сусрели на часу српског језика, сада су имали
задатак да напишу вест сами, али и да напишу
проширену вест- извештај, о истом догађају.
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1. Интервју као
новинарски жанр
2. Интервју са чланом
породице
3. Коментар и колумна
као новинарски жанрови

октобар,
С.Микић
чланови новинарске
секције

1. Читалачки клуб ( Прва
радионица)
2. Писање извештаја са
прославе Дана школе

новембар,
С.Микић
чланови секције и
Клуба

1. Како прослављамо
празнике
2. Интервју са Деда
Мразом

децембар,
С.Микић
чланови новинарске
секцие

1. Читање истраживачких
текстова о старим
занатима
2. Читалаки клуб (друга
радионица)

јануар,
С.Микић
чланови секције и
Клуба

1.Есеј као књижевни
жанр;писање есеја
2.Зидне новине

1. Читалачки клуб
(трећа радионица)
2.Посета
Библиотеци града
и Народној
библиотеци

фебруар,
С.Микић
чланови секције и
Клуба

март,
С. Микић и чланови
секције

4. Сви прошлогодишњи чланови, учествоваће и
ове године у Читалачком маратону, представили
су новим члановима наш начин рада.
1.и 3.
Ученици су проширили знање о новинарским
жанровима. Нови појам био је колумна. Пошто су
посетили Сајам књига, имали су задатак да ураде
интервју и коментар са Сајма књуга. Колумну смо
заједно радили јер је захтевнији чланак.
2. На часу смо читали интервјуе ученика са
блиским члановима породице, који су имали неке
занимљиве анегдоте из живота.
1. На првој радионици, ученицима су подељене
чланске карте и обавештени су о романима које
ће имати прилике да читају,а које је руководилац
секције већ имао прилике да чита у рукопису.
Први роман који ће читати, биће „Одбегла мама“.
2. Чланови секције присуствовали су прослави
Дана школе, али и Фестивалу историје који је
истог дана приређен. Писању извештаја
приступили су и ученици који нису чланови
секције.
1. Прича са часа српског језика само је
настављена на часу секције. Причали смо о
значају празника за читаву породицу, посебно за
децу која традицују својих породица настављају.
2. Чланови секције који су 6. Разред, ишли су код
својих учитељица и питали ученике 2.разреда шта
би питали Деда Мраза, онда се један наш члан
прерушио у Деда Мраза, посетио их је и
одговарао на питања.
1. За време Новогодишњих празника, ученици су
истраживали остатке старих заната у свом
окружењу. Текстове смо читали на часу и сазнали
много нових ствари. Два ученика посетила су
бомбонџију у улици Гаврила Принципа у
Београду.
2. Чланови клуба, прочитали су роман „ХотелМилион звезда“Драгане Кнежевић, и изнели своје
импресије. Роман има актуелну теммматикукаммп заодвикавање од интернета деце узраста 14
година.
1. Овај задатак су радили и чланови секцие и
Клуба. Писали су есеј о романима из Маратона,
изнели су своје мишљење о Читалачком маратону
и сви су истакли значај читања оваквих романа,
јер су теме занимљиве и актуелне.
2. Материјал за зидне новине је припремљен, али
до постављања није дошло због Ванредне
ситуације.
1. Са члановима Читалачког клуба организована
је Трећа радионица везана за роман „Моје
звездано небо“Ане Крстић. Оформили смо вајбер
групу и били у контакту док су читали роман.
Ученици су полемисали и износили своја
запажања.
2. Посету није било могуће реализовати због
Ванредног стања.
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1.Посета Народном
позоришту
2.Посета Музеју Иве
Андрића
3.Читалачки клуб
(четврта радионица)
1.Извештаји са
реализованих излета и
екскурзија
2.Интервју са екскурзије
3.Читалачки клуб (пета
радионица)
4.Постављање зидних
новина

1. и 2.
Посете нису реализоване због Ванредног стања.
април,
С. Микић и чланови
секције

3. Четврта радионица била је везана за роман
„Јаничар“ Александра Маричића. Путем вајбер
групе чланови су комуницирали са наставником.
1. и 2.
Извештај и интервју нису реализовани због
Ванредног стања.
мај,
Пошто није било могуће реализовати излете и
С. Микић и чланови екскурзије, ученици су написали Извештај о
секције
новонасталој ситуацији, а интервју су радили са
старијим члановима своје породице, који нису
могли да излазе током Ванредног стања.
3. Четврта радионица се односила на роман
„Даркадија“Мине Д.Тодоровић. Ученици су били
одушевљени наставком свог омиљеног романа из
прошлогодишњег Маратона „Јаје, млеко, вода“.
4. Ову активност није било могуће реализовати
због Ванредног стања.
1. Шеста радионица
Јун,
1. Ученици су прочитали роман „Генерална
Читалачког маратона
С. Микић и чланови проба“и урадили све елементе радионице .
2.Анализа рада секције на секције
2. У ванредним околностима, новинарска секција
крају школске године
није могла да настави са уобичајеним радом, али
је Читалачки клуб урадио све што је било
планирано.
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ НИСУ ПЛАНИРАНЕ:
- Он лајн радионице

II 1. 3. НЕМАЧКА СЕКЦИЈА
Руководилац: Маријана Марковић
Број одржаних часова шк. 2019/20: 36 часова
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ
-Формирање секције
-Посета Гете-Институту
поводом Европског дана
језика и пројекат „Die
Federsammler“
-Читање прича из збирке
„Die Federsammler“
-Израда паноа

ВРЕМЕ И
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Септембар /
проф.немачког,
ученици 6.разреда

Октобар/
проф.немачког,
ученици 6. и 8.
разреда
Новембар/
проф.немачког,
ученици 6. и 8.
разреда

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ / ЗАКЉУЧЦИ/
РАЗЛОЗИ У СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО
Ученици 6. разреда су са својом наставницом у
претходној школској години написали књигу у
сарадњи са Гете-Институтом и још једном
школом из Пољске. 26.9. су имали промоцију
своје књиге у Гете-Институту поводом Европског
дана језика. Ученици су се целог месеца
припремали за ову прилику.
Активност је одрађена на првом часу у
септембру пре него што су ученици почели да се
припремају за презентовање своје приче.
Ученици су награђени на Дану школе за
промоцију своје школе па су тим поводом
направили и пано за кабинет немачког језика на
ову тему.
Ученици 8. разреда су се изјаснили да не желе да
буду чланови секције већ додатне наставе.
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-Празници

-Празници

-Посета Гете-Институту
и гледање филмова на
немачком језику
-„Отворена врата школе“
(припрема и
презентација)
-Празници

-Знаменитости земаља
немачког говорног
подручја
-Где бих желео да
путујем

Децембар/
проф.немачког,
ученици 6. и 8.
разреда
Јануар/
проф.немачког,
ученици 6. и
8.разреда
Фебруар/
проф.немачког,
ученици 6. разреда
Март/
проф.немачког,
ученици 6. и 8.
разреда
Април/
проф.немачког,
ученици 6. и 8.
разреда
Мај/ проф.немачког,
ученици 6. разреда

Ученици су правили паное на тему празника које
су окачили у кабинету.

Јун/ проф.немачког,
ученици 6. разреда

Активност није било могуће реализовати због
ванредног стања.

Ученици су правили паное на тему празника које
су окачили у кабинету.
Активност није реализована јер је продужен је
зимски распуст тако да су ученици ишли у школу
само последње недеље фебруара.
Активност није било могуће реализовати због
ванредног стања.
Активност није било могуће реализовати због
ванредног стања.
Активност није било могуће реализовати због
ванредног стања.

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ НИСУ ПЛАНИРАНЕ:
- Посета Гете-Институту у децембру како би ученици одгледали филм на немачком језику
„Nussknacker und Mausekönig“.

II 1. 4. РУКОМЕТНА СЕКЦИЈА
Руководилац: Драгана Јанковић/Слађана Дабижљевић
Број одржаних часова шк. 2019/2020: 13 часова
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ
Обука основних
рукометних елемената Вођење лопте јачом
руком - Хватање и
додавање лопте - Игра на
два гола
Увебавање вођења лопте
- Увежбавање хватања и
додавања лопте - Обука
вођења лопте левом
руком Увежбавање вођења
лопте са шутем на гол Обука кретања у одбрани

ВРЕМЕ И
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Септембар

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ / ЗАКЉУЧЦИ/
РАЗЛОЗИ У СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО
Из здравствених разлога носиоца реализације,
секција није реализована у септембру.

Драгана Јанковић

Октобар

Из здравствених разлога носиоца реализације,
секција није реализована у октобру.

Драгана Јанковић

Новембар
Слађана Дабижљевић

Секција реализована, са планираним
активностима из септембра. Због термина
секције и саме заинтересованости, чланови су
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- Игра или заказивање
утакмица или такмичења

Увежбавање свих
рукометних елемената Игра на два гола

Децембар

Увежбавање свих
рукометних елемената Игра на два гола

Јануар
Слађана Дабижљевић

Увежбавање вођења
лопте - Увежбавање
вођења лопте са шутем
на гол - Увежбавање
вођења лопте по бочним
линијама и чеоним
шутем - Игра на два гола
– или утакмица
Увежбавање и
усавршавање основних
елемената (5-6 разред) Основни задаци одбране
и напада у игри (7-8
разред) - Увежбавање
шутирања на гол - Игра
на два гола

Фебруар

Игра или заказивање
утакмица

Април
Слађана
Дабижљевивћ
Мај
Слађана Дабижљевић

Игра или заказивање
утакмица

Слађана
Дабижљевиж

Слађана Дабижљевић

Март
Слађана Дабижљевић

били ученици петог разреда. Просечан број
ученика који је долазио је 14. Акценат је био на
појединачном обучавању основних елемената
с обзиром да се први пут сусрећу са овим
спортом.
Секција реализована, са планираним
активностима из октобра . Просечан број ученика
који је долазио је 14. Акценат је био на
обучавању основних елемената кроз игру с
обзиром да се први пут сусрећу са овим спортом.
Секција реализована, са планираним
активностима из новембра . Просечан број
ученика који је долазио је 14. Акценат је био на
обучавању основних елемената кроз игру и
учење правила игре с обзиром да се први пут
сусрећу са овим спортом. Учествовање на
Школском такмичењу без пласмана за
Општинско такмичење (м/ж)
Због школског распуста који је био продужен до
21.2.2020. секција у фебруару није реализована.
Последњи термин у фебруару када се ишло у
школу, се поклопио са организацијом Већа па
такође није био реализован.

Почетак марта у релизацији по планираним
активностима из децембра. По екипама игра на
два гола. Коришћење спољног спортског терена
где је игралиште са реалним димензијама, самим
тим је била могућа обука шута са крилне
позиције. С обзиром да је школски распоред
промењен у фебруару, нови термин секције је био
два пута недељно сваке друге недеље, уместо
једном недељно сваке недеље. Последњи термин
одржавања био је 6.3. Надаље није било могуће
реализовати због ванредног стања.
Није било могуће реализовати због ванредног
стања.
Није било могуће реализовати због ванредног
стања.
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II 1. 5. ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА
Руководилац: Јелена Томашевић
Број одржаних часова шк. 2019/20: 27 часова
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ
Учествовање на
литерарним конкурсима

Стваралачки књижевни
покушаји
Посета Сајму књига
Посета библиотеци и
упознавање са књижним
фондом, сусрети са
писцем

ВРЕМЕ И
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
септембар, октобар,
новембар, март

октобар-март
октобар

октобар

Обележавање Дана
школе

новембар

Сарадња са новинарском
секцијом
Ђачки песнички сусрети

Септембар-јун

Књижевно поселостваралаштво Бранислава
Нушића

јануар

Реализација рада
Читалачке значке и
Читалачког маратона

Израда паноа са
најуспелијим радаовима

децембар

Септембар-јун

Новембар, јануар,
април и јун

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ / ЗАКЉУЧЦИ/
РАЗЛОЗИ У СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО
Ученици су учествовали на конкурсима „За
сунчану јесен живота“ у организацији Црвеног
крста и ту освојили награду, „Мој пријатељ
ватрогасац“ у органзацији Ватрогасног друштва и
освојили две награде, поводом Дана школе
конкурс „Моја земља“ и у организацији Дечијег
културног центра „Лепо је волети““и освојили две
награде..
Ученици су учили како настаје песма или прича и
делили своја искуства.
Чланови литерарне секције су посетили Сајам
књига23.10.2019. и упознали се са новим и старим
издањима, као и са писцима.
Посета библиотеци је реализована, али сусрет са
писцем није.
Чланови литерарне секције су учествовали на
литерарном конкурсу „Моја земља“ и најуспелији
радови су учествовали и на приредби поводом
Дана школе.
До сарадње није дошло због непоклапања планова
обе секције
Ђачки песнички сусрети даровитих ученикапесника у организацији Пријатеља деце Чукарице
су оганизовани у просторијама школе „Ђорђе
Крстић“ и нашу школу је представљало 5 учника
старијих разреда.
Књижевно посело није организовано јер су
чланови литеарне секције били заузети другим
школским обавезама
Оба пројекта су лепо почела са доста
заинтересоване деце, али до потпуне реализације
није дошло због увођења ванредног стања.
Панои су уређени у новембру и у марту, остали
термини није било могуће реализовати због
ванредног стања .

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ НИСУ ПЛАНИРАНЕ:
-Позоришна представа „Лајање на звезде“ у Културном центру Чукарица 22.10. 2019.
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II 1. 6. ХОР
Руководилац: Ивана Матас Станковић
Број одржаних часова шк. 2019/20: 29 часова
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ И
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ / ЗАКЉУЧЦИ/ РАЗЛОЗИ У
СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО

1. Формирање
секције-избор
ученика.
2. Одабир
лествица и
композиција

IX -И.М.Станковић

1. Припрема и
избор музичке
литературе за
прславу Дана
школе
1. Приредба за
Дан школе

X-И.М.Станковић

У договору са СВ одабран је програм за прославу Дана
школе.Одржаване су интензивне пробе .

XI-И.М.Станковић

Одржана је приредба поводом Дана школе.Хор је извео
две песме” Химну школе” и “Ово је Србија”.

1. Припрема и
избор музичке
литературе за
прславу
Св.Саве
1. Приредба за
Св.Саву
2. Одабир
програма за
ускршњи
концерт
1. Учешће
чланова
секције на
Ускршњем
концерту

XII-И.М.Станковић

У договору са СВ разредне наставе одабран је програм за
прославу Св.Саве.Одржаване су интензивне пробе.

I-И.М.Станковић

Одржана је приредба поводом Св.Саве .Хор је извео
Химну Св.Саве уз пратњу клавира ученице VIII разреда.

2. Припрема
свечаности за
испраћај
ученика
8.разреда
1. Обнављање
свих
композиција

IX -И.М.Станковић

II-И.М.Станковић
III,IVИ.М.Станковић

Формиран је хор старијих разреда.Учествовали су
одабрани ученици свих V,VI,VII,VIII разреда.

Вежбање технике дисања,вокализа,лествица...

Одабране су песме у празничном духу.

Није било могуће реализовати због ванредног стања.

Није било могуће реализовати због ванредног стања.
V-И.М.Станковић
VI-И.М.Станковић

Није било могуће реализовати због ванредног стања.
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различитих
жанрова

II 1. 7. СЕКЦИЈА ЗА РУСКИ ЈЕЗИК
Руководилац: Неда Тодосијевић
Број одржаних часова шк. 2019/20: 28 часова
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ
Формирање секције и
разговор о планираним
активностима

ВРЕМЕ И
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
септембар

Одлазак са ученицима у
Руски дом; упознавање са
новом темом конкурса
„Лик Русије“

октобар

Учешће у конкурсу
„Слобода“, ОШ „20.
Октобар“ и ДКЦБ,
Конкурс „Лик мајке“

новембар

-Учешће на конкурсу
„Моје велико путовање –
од Србије до Русије“
- Учешће у приредби
ученика основних школа
који уче руски језик, у
Руском дому

децембар

Светосавска приредба у
школи
Конкурс „Лик Русије“ ;
Конкурс „Жива класика“

јануар

Такмичење у рецитовању
поводом светског дана
поезије у Руском дому

март

Представљање секције
будућим ученицима
првог разреда
Конкурс „Лик Русије“

април

фебруар

мај

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ / ЗАКЉУЧЦИ/
РАЗЛОЗИ У СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО
Формирана је секција руског језика, чији часови
ће се одржавати у међусмени. Почеле су припреме
за учешће у приредби у Руском дому ученика
основних школа.
Ученици 3., 5., и 7. разреда су у пратњи
наставнице руског језика одгледали представу мјузикл на руском језику „Фантазије на тему
Дунајевског“ – гостовање из Москве. Ученици су
упознати са новом темом „Лика Русије“.
Ученици су на конкурсу учествовали са послатим
литерарним радовима. Ученица Зорица Крстић 5/1
добила је похвалу за написану песму и пригодан
поклон. Конкурс „Лик мајке“ није одржан ове
године, тако да ученици нису учествовали због
тога.
-Послати су разноврсни ученички радови. На
конкурсу је освојен запажен резултат – Вељко
Крстић 7/2 освојио је 1. Место и као награду
добио лап топ.
- Нашу школу у Руском дому представљали су
ученици 5. И 7. Разреда са песмом
„Севастопољски валцер“ у пратњи на клавијатури
Данила Ранђића 7/5.
Ученици су учествовали у школској приредби са
извођењем песме „Севастопољски валцер“
У фебруару су послати радови различитог типа на
овај конкурс. Остварени резултати:
2. место: Песма „Севастопољски валцер“, групно
извођење песме
2. место: макета, фигура руског рањеног војника –
Вељко Крстић 7/2
За конкурс „Жива класика“ није било
заинтересованих ученика.
Одржане су припреме са две ученице за ово
такмичење (Андреа Керкез 5/5, Николина Илић
7/2). Услед објаве ванредног стања у марту,
такмичење није одржано уживо, него на даљину,
са послатим снимцима рецитовања.
Реализација је изостала услед ванредног стања.
Свечана додела награда је ове године изостала,
услед забране окупљања због пандемије. Освојена
су места: Вељко Крстић 7/2 – 2. место (фигура
руског војника, макета), Групно извођење песме
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ученика петог и седмог разреда „Севастопољски
валцер“ – 2. место
Пројекција руског филма јун
Ученицима су прослеђене препоруке за филмове
које могу погледати преко интернета, на даљину.
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ НИСУ ПЛАНИРАНЕ:
- Секцији руског језика у марту, пре ванредног стања, присуствовала је руска студенткиња.
Захваљујући овом часу, успостављена је крајем марта и почетком априла , током периода на даљину,
сарадња са руском школом из града Курска А. С. Пушкин. Ученици су почели да се дописују.
- Одазвали смо позиву руске школе из Курска у мају месецу и учествовали са нашим послатим
радовима, путем слика на даљину, на њиховом конкурсу у школи, на тему 75-годишњице завршетка
Другог светског рата. Наша школа је добила захвалницу за сарадњу и учешће.

II 1. 8. БОНТОН
Руководилац: Михајло Микић
Број одржаних часова шк. 2019/20: 36 часова
Број чланова секције: 8
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ И
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Усвајање плана и
програма
Договор о раду у току
године
Шта је Бонтон?

IX
Михајло Микић

Уређење животног
простора
„Добар комшија“
„Будимо људи“

X
Михајло Микић

Понашање на улици
Поздрављање на улици
Градски превоз

XI
Михајло Микић

У гостима-добродошлица
Поклони
Дозвољена закашњења

У ресторану
Понашање за столом
Шта, како и чиме се једе

XII
Михајло Микић

I
Михајло Микић

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ / ЗАКЉУЧЦИ/
РАЗЛОЗИ У СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО
Заинтересовани ученици су упознати са планом
рада ове секције. Неки су и претходне године
учествовали у раду, па су наставили и ове године.
Ученици су упознати са појмовима шта је то
Бонтон и колико је битно познавати основна
правила лепог понашања.
Ученици су научили колико је важно да њихов
животни простор буде уређен по њиховој мери јер
то доприноси да буду задовољни и испуњени.
Као што је важно бити лепо васпитан и учтив у
школи и на сваком другом месту, такође је важно
како се ученици опходе и према свом окружењу,
тј. Комшилуку.
Ученици су усвојили и један леп мото, да се према
ближњима онако како би волели да се други
односе према њима.
Ученицима су наведени примери понашања и
културе на јавним местима, као што је улица,
понашање у градском превозу као и основна
правила о поздрављању на улици,посебно са
старијим од себе.
У периоду када се сви припремају да на што
лепши начин прославе предстојеће празнике,
ученицима је објашњено како се понаша када се
оде у госте и који су то прикладни поклони које
могу да понесу и обрадују своје рођаке,
пријатеље...
Ученици су читали књигу „Бонтон“ Јасминке
Петровић, где је на духовит начин описано
понашање за столом и у ресторану. Ученици су
научили ко и када први улази у ресторан, како се
позива конобар...Научили су који све начини
седења за столом постоје и које се јело једе којим
прибором.
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У школи
У позоришту, биоскопу и
на концерту
У цркви
У продавници

То што свакодневно посећујемо нека места и
установе, не значи да смо упознати са правилима
понашања у истима. Ученици су сазнали многе
занимљиве информације везане за понашање у
културним установама и верским објектима.
Ученици су направили пано везан за ова правила.
Добра комуникација
Показало се да ученици свакодневно пишу
SMS и e-mail бонтон
III
поруке, углавном неправилно и неписмено.
Писање честитки,
Михајло Микић
Повезали су знање стечено на часовима српског
разгледница...
језика.
На жалост, половином марта, поново смо путем
Наставе на даљину поновили како се пише
електронска пошта, и да адреса треба да буде
примерна, да се не користе псеудоними који нису
прикладни јер се комуницира са наставницима.
Како честитати рођендан,
Током наставе на даљину, ученици су правили
венчање, крштење...
IV
честитке, јер је то најлепши начин да неко види
Како изразити саучешће
Михајло Микић
колико нам је стало до њега. За писање позивница,
Позивнице
повезали су знање стечено на часовима српског.
Путовања аутобусом,
Због Ванредног стања, у мају смо говорили о
возом, авионом
V
мерама заштите на јавним местима, о коришћењу
У хотелу
Михајло Микић
заштитних маски и рукавица, о социјалној
На одмору и распусту...
дистанци...
Да ли смо постали
Чланови секције су били сагласни да им је знање
културнији?
VI
стечено на часовима користило, али и да су га
Да ли нам лепо
Михајло Микић
радо делили са људима из свог окружења.
васпитање користи?
Сложили смо се да се већина људи не придржава
Анализа рада током
правила лепог понашања, али да то не значи да их
школске године
се ми не требамо придржавати.
Чланови секције нису могли да посете неке
установе, па је план за следећу школску годину
посета установама културе.
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ НИСУ ПЛАНИРАНЕ:
-Од 16.3. настава се није одвијала у школи, већ путем интернета.
-Комуникација се поред електронских порука одвијала и путем вајбер групе.
II
Михајло Микић

II 1. 9. СЕКЦИЈА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ
Руководилац: Ана Анђелковић (02.09.2019.-31.01.2020..) Милица
Максимовић_(24.2.2020.-31.08.2020)
Број одржаних часова шк. 2019/20: 16 часова
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ
Избор чланова и
формирање секције
Празници-Ноћ вештица
Припрема за Дан школе
Дан школе
Моја породицаописивање људи

ВРЕМЕ И
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
А.Анђелковић и
ученици 4.разреда
IX
А.Анђелковић и
ученици 4.разреда
IX
X
А.Анђелковић и
ученици 4.разреда
XI

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ / ЗАКЉУЧЦИ/
РАЗЛОЗИ У СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО
Hello Friends! Уписивање ђака 4.разреда у секцију
и договор о начину и темпу рада секције.
Није реализовано.Уместо тога су чланиви секције
обрађивали придеве.
Није реализовано.Уместо тога су чланиви секције
обрађивали The Present Continuous Tense
(grammar) и израдили пано на тему јесени.
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Празници-Нова Година
Знаменитости Велике
Британије

А.Анђелковић и
ученици 4.разреда
XII

Празници-Божић

Моја омиљена музика

А.Анђелковић и
ученици 4.разреда
I
М.Максимовић и
ученици 4.разреда
II

Моји омиљени филмови

III

Празници-Ускрс

М.Максимовић и
ученици 4.разреда
IV

Бајке

V

Друштвене игре

VI

Краљевска породица

Ученици су правили паное на тему празника које
су окачили у кабинету.
Чланови секције су одгледали кратке филмове у
којима су се упознали са знаменитостима Лондона
и Велике Британије.
Ученици су правили паное на тему празника које
су окачили у кабинету.
Није реализован.
Чланови секције су изабрали 6 омиљених поп или
рок песама на енглеском језику,а потом је било
организовано такмичење у певању.(караоке)
Гледали су цртани филм„Пепељуга“на енглеском
језику.
Додатна активност:израда паноа о животињама.
Реализовано путем наставе на даљину.
Није било могуће реализовати због ванредног
стања

Није било могуће реализовати због ванредног
стања
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ НИСУ ПЛАНИРАНЕ:
-I want to know more (adjectives) IX
-The Present Continuous Tense (grammar) X
-Autumn - израда паноа XI
- Winter - израда паноа XII
-Animal poster - израда паноа III

II 1. 10. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (ПРЕДМЕТНА НАСТАВА)
Руководиоци: Даниела Сланкаменац и Зорица Алексић
Број одржаних часова шк.2019/20: 20 часова
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ
Формирање секције
Израда паноа о
знаменитостима Лондона
Припрема за Дан школе

ВРЕМЕ И
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
септембар
октобар

Прослава Дана школе
Британска култура филм
Британска култура –
музика
Празници - Божић

новембар

Британска култура спорт

јануар

децембар

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ / ЗАКЉУЧЦИ/
РАЗЛОЗИ У СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО
Пријављивање ученика и разговор о раду секције.
Ученици су у школи и код куће групно израдили
пано са знаменитостима Лондона (Big Ben, Tower
Bridge, London Eye…)
Романтизам у енглеској књижевности, Byron –
When we two parted…
Разговор о британским филмовима и поређења са
америчким - Four Weddings and a Funeral, The
English Patient, Hamlet. Гледање инсерата.
Разговор о британској музици – Freddy Mercury
and Queen.
Christmas traditions in England. Слушање
најзначајнијих песама.
Разговор о фудбалу и тенису – Premier League,
Wimbledon. Гледање инсерата из утакмица и
мечева.
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Велики градови Ирске и
Велике Британије.
Велики градови САД и
Аустралије
Израда паноа

фебруар

Разговор о значајним градовима. Where would I
like to go and why – Dublin, Liverpool, Glasgow,
New York, Miami, Sydney, Melbourne.

март

Израда паноа у школи и код куће о корона вирусу.
How dangerous corona virus is? How can we protect
ourselves?
Квиз: Шта знаш о
Није било могуће реализовати због ванредног
Великој Британији_
стања.
Истраживање –
Није било могуће реализовати због ванредног
друштвене мреже
стања.
Које земље бих желео да
Није било могуће реализовати због ванредног
посетим
стања.
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ НИСУ ПЛАНИРАНЕ:
Meeting foreign people and cultures – Tunisia.
Посета студента из Туниса у оквиру програма AIESEC. Упознавање и разговор са њим.

II 1. 11. ОДБОЈКАШКА СЕКЦИЈА
Руководилац: Радосла Биберџић
Број одржаних часова шк. 2019/20: 23 часа
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ
Упознавање ученика са
планом секције,као и са
овладавањем заузимања
основног става и положаја
тела у одбојци.

ВРЕМЕ И
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Септембар
Радослав Биберџић

Одбијање лопте прстима и
техником „чекић“

Октобар
Радослав Биберџић

Обука сервиса и
упознавање са правилима
игре

Новембар
Радослав Биберџић

Примена пређених
елемената кроз игру на три
контакта

Децембар
Радоослав Биберџић

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ / ЗАКЉУЧЦИ/
РАЗЛОЗИ У СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО
Секција реализована по планираним
активностима.
Ученици су се упознали са планом секције, и
овладали заузимање основног става и положаја
тела у одбојци.
Због термина секције и саме
заинтересованости,чланови су били ученици
шестог разреда.
Просечан број ученика који је долазио је од 10
до 13.
Секција реализована по планираним
активностима
Акценат је био на појединачном обучавању и
овладавању
одбијање лопте прстима и техником „чекић.“
Просечан број ученика који је долазио је од 10
до 13
Секција реализована по планираним
активностима
Акценат је био на појединачном обучавању и
овладавању
Сервиса, као и упознавању са правилима
игре.
Просечан број ученика који је долазио је 12
Секција реализована по планираним
активностима
Ученици су подељени по екипама играјући
преко мреже.
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Смеч

Јануар
Радослав Биберџић

Блок

Фебруар
Радослав Биберџић

Примена пређених
елемената кроз игру на три
контакта

Март
Радослав Биберџић

Тактика напад и одбрана
са применом у игру
Игра- утакмица

Април
Радослав Биберџић
Мај
Радослав Биберџић
јун
Радослав Биберџић

Игра- утакмица

Акценат је био на примени пређених
елемената кроз игру на три контакта
Просечан број ученика који је долазио је 12
Секција реализована по планираним
активностима
Акценат је био на појединачном обучавању и
овладавању
Смеча.
Просечан број ученика који је долазио је 13
Због школског распуста који је био продужен до
21.02.2020. секција у фебруару није у
потпуности реализована,упркос томе ученици
су се упознали саизвођењем блока и његовим
значајем у игри.
Просечан број ученика који је долазио је 10
Секција реализована по планираним
активностима
Ученици су наставили у паровима са
увежбавањем извођења блока,а након тога
ученици су подељени по екипама играјући
преко мреже.
Акценат је био на примени пређених
елемената кроз игру на три контакта
Последња одржана секција је била 9.марта а
након тога није било реализације због Ковида.
Просечан број ученика који је долазио је 12
Није било могуће реализовати због ванредног
стања
Није било могуће реализовати због ванредног
стања
Није било могуће реализовати због ванредног
стања

II 1. 12. ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ
Руководиоци: Марија Нешић и Сузана Станковић
Број одржаних часова шк. 2019/20: 25 часова
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ
Осликавање зида испред
кабинета биологије

Адаптирање простора
испод степеница у кутак за
ученике

ВРЕМЕ И
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
У току године
- СВ биологије,
СВ ликовне културе
Чланови ликовне
секције
- У току године
- СВ ликовне
културе,
Ученички парламент,
Чланови ликовне
секције

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ / ЗАКЉУЧЦИ/
РАЗЛОЗИ У СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО
Није било могуће у потпуности реализовати
због ванредног стања.
Чланови ликовне секције су на основу
направљених скица, пренели цртеж у сразмери
на зид, али због проглашења ванредног стања,
нису почели са сликањем. Рад на овом пројекту
ће се наставити следеће школске године.
Није било могуће реализовати због ванредног
стања.
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Постављање тематских
изложби и изложби
надарених ученика

- У току године.
- СВ ликовне
културе,
Чланови ликовне
секције

Учествовање на
Осмоновембарском
фестивалу историје

- XI месец
- СВ ликовне културе
Чланови ликовне
секције

- Тематске изложбе су одржаване од почетка
школске године – поводом почетка школске
године, за Дан школе, Светог Саву, све до
проглашења ванредног стања.
- Индивидуалне изложбе надарених ученика,
које су планиране за крај другог полугодишта,
није било могуће реализовати због ванредног
стања.
- Ученици 5. разреда, као и чланови секције,
правили су поп ап моделе српских
средњовековних утврћења.
- Ученици 6. разреда су комбинованом колаж
техником, осликавали средњовековне српске
витезове.
- Ученици 8. разреда су се бавили српском
средњовековном хералдиком.
Изложба је постављена у холу школе, у оквиру
Осмоновембарског фестивала историје.

- III / IV месец
- СВ ликовне културе Није било могуће реализовати због ванредног
Чланови ликовне
стања.
секције
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ НИСУ ПЛАНИРАНЕ:
- 17.10. – Посета Музеју примењених уметности у Београду, ради обиласка 54. Дечјег октобарског
салона, изложбе плаката и илустрација Добросава Боба Живковића и радионице „Рециклажа“, за
ученике 5. и 6. разреда.
Ликовна радионица за Дан
отворених врата школе

II 1. 13. ИНФОРМАТИЧКА СЕКЦИЈА
Руководилац: Иван Миљковић, Магдалена Дељанин
Број одржаних часова шк.2019/20: 25 часова
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ
Стицање нових чланова и
формирање секције
Рад у текст едитору
„Microsoft Office Word“
Рад на програму за обраду
видео садржаја „Movie
maker“
Посета Фестивалу науке.
Рад на програму за
креирање
мултимедијалних
презентација. „PowerPoint“
Креирање
мултимедијалних честитки
за нову годину.

ВРЕМЕ И
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Септембар
Иван Миљковић,
Магдалена Дељанин
Октобар
Иван Миљковић,
Магдалена Дељанин
Новембар
Иван Миљковић,
Магдалена Дељанин

Децембар
Иван Миљковић,
Магдалена Дељанин

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ / ЗАКЉУЧЦИ/
РАЗЛОЗИ У СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО
Информатичку секцију је похађао знатан број
ученика, заинтересованост је била већа него
прошле године.
Чланови су обновили и проширили знање из
софтвера за едитовање текста кроз израу
неколико докумената.
Чланови су обновили и проширили знање из
софтвера за едитовање виео записа кроз израу
филмова који су касније учествовали у избору
за на најлепшу новогодишњу честитку.
Ученици су у у пратњи руководилаца секције
посетили фестивал науке „Разоткривање“, ова
посета је прерасла у традицију коју ће чланови
секције убудуће практиковати. Ове године су
им се придружили и чланови Саобраћајне и
Еколошке секције.
На крају месеца је обаљен избор ја зајлепшу
новогодишњу честитку. За најуспешнији рад је
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Софтвер за пројектовање
објеката „Sweet Home“
Софтвер за пројектовање
објеката „Sweet Home“,
пројекат идеалне
учионице.
Обележавање дана
безбедности на Интернету
Рад на уређењу техничког
и информатичког
кабинета.
Акција прикупљања
електронског одпада
Програм за визуелно
програмирање „Scratch“
(5.Разред)
Програмски језик „Python”
(6.разред)
Програмски језик
„Python-PyGame”
(7.разред)
Jupyter (8.Разред )
Посета Сајму технике
Програм за визуелно
програмирање „Scratch“
(5.Разред)
Програмски језик
„Python”(6. Разред)
Програмски језик
„Python-PyGame”
(7.разред)
Jupyter (8.Разред )
Програм за визуелно
програмирање „Scratch“
(5.Разред)
Програмски језик „Python”
(6. Разред)
Програмски језик
„Python-PyGame”
(7.разред)
Рад на дигиталној
промоцији школе и
техничка подршка
наставницима и
ученицима.
Рад на одржавању
рачунара и рачунарске
мреже у школи.
Решавање мањих
хардверских и
софтверских проблема.

Јануар
Иван Миљковић,
Магдалена Дељанин
Фебруар
Иван Миљковић,
Магдалена Дељанин

Март
Иван Миљковић,
Магдалена Дељанин

изабрана честитка ученика М.Ђ, 7/3. Овај рад је
постављен на интеренет страницу школе.
Чланови су радили на пројектовању објеката у
софтверу, акценат је био на изради идеје за свој
иделани дом.
Ученици су исказали своју маштовитост при
пројектовању своје иделане учионице, неке
идеје су искоришћене при уређивању новог
кабинета за информатику.
Обележен је дан безбедности деце на интернету
у виду израде саржаја које су чланови секције
делили другим ученицима,
Успешно изведено уређење старог и формирање
новог кабинета.
Прикупљена знатна количина електронског
одпада која је послата на рециклражу.
Није било могуће реализовати због ванредног
стања.

Април
Иван Миљковић,
Магдалена Дељанин

Није било могуће реализовати због ванредног
стања.
Мај
Иван Миљковић,
Магдалена Дељанин

Није било могуће реализовати због ванредног
стања.
Јун
Иван Миљковић,
Магдалена Дељанин

Током целе године
Иван Миљковић

Као и сваке године, чланови секције вођени
наставником Иваном били су веома активни на
пружању техничке подршке наставницима и
ученицима, као и у дигиталној промоцији наше
школе.
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II 1. 14. ТЕХНИЧКА СЕКЦИЈА
Руководилац: Тошић Оливер
Број одржаних часова шк.2019/20: 17 часова
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ
Стицање нових чланова и
формирање секције
Теорија саобраћаја (опште,
одвијање и средства)
Машинство и роботика
(опште)
Избор идеја за реализацију
Дискусија о квалитету,
недостациma и
предностима
Рад на сопственом
пројекту Техничка
документација, избoр
материјала
Рад на пројекту, технички
цртежи пројекта и
исправљање истог
Рад у Sketch Up програму,
цртање сопствених
пројеката
Рад на уређењу техничког
и информатичког
кабинета.
Пипрема за рад на
макетама и моделима
Рад на макетама и
моделима
Поређење, критика и
исправке урађених модела
Презентација урађених
матека и модела
Припрема за наредну
школску годину

ВРЕМЕ И
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
1 наставник

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ / ЗАКЉУЧЦИ/
РАЗЛОЗИ У СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО
Реализовано

2 часа наставник

Реализовано: учионица предавача; пројектор

2 часа наставник

Realizovanao-u~enicima je ponu|eno da izaberu
predmet budu}eg rada (Konstruktorski komplet,
jedrilica, robotska ruka), ili mogu}nost da sami
izaberu ne{to drugo
Реализовано: скица; радионички цртежи; избор
материјала; технолошки поступак и потребни
алати

4 часа наставник

4 часа наставник

Реализовано: продискутовани су радови, уочени
су недостаци и затим исправљени

4 часа наставник

Реализовано: ученици су урадили своје 3Д
моделе на школским рачунарима
Реализовано

1 час наставник
8 часова наставник

Реализовано: продискутовани су материјали,
потребни алати и технолошки поступци
Није реализовано – разлог је настава на даљину

2 часа наставник

Није реализовано – разлог је настава на даљину

1 час наставник

Није реализовано – разлог је настава на даљину

1 час наставник

Није реализовано – разлог је настава на даљину

II 1. 15. БИБЛИОТЕЧКА СЕКЦИЈА
Руководилац: Биљана Јовановић
Број одржаних часова шк. 2019/20: 13 часова
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ
Упознавање са радом
библиотеке, принципом,
смештајем, књижним
фондом, правила
понашања

ВРЕМЕ И
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
X – III
Библиотекар,
чланови секције

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ / ЗАКЉУЧЦИ/
РАЗЛОЗИ У СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО
Активност је реализована у складу са узрастом
ученика (3. разред)
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Упознавање са послом
библиотекара и помоћ
приликом издавања и
враћања књига

X – III
Библиотекар,
чланови секције

Ученици су повремено укључивани као помоћ
библиотекару у послове задуживања и
раздуживања књига.

Упознавање са
коришћењем
енциклопедија

X -XI
Библиотекар,
чланови секције

Групни рад на задату тему.

Помоћ у одржавању
књижног фонда
Ношење опомена
ученицима да врате
књиге
Гласно читање

Активност је била
планирана IV-VI
Aктивност је била
планирана V-VI

Активност није било могуће реализовати због
ванредног стања.
Активност није било могуће реализовати због
ванредног стања.

X-III

Ученици су у малој групи гласно читали поезију,
приче, народне умотворине по препоруци
библиотекара и по сопственом избору
Активност није било могуће реализовати због
ванредног стања.
Активност је реализована кроз све часове секцијеусмено

Шта знам о завичају

Активност је била
планирана за III
Бонтон
X-III
Библиотекар,
Чланови секције
XОдржана је презентација набавњених наслова.
Сајам књига
Библиотекар,
Чланови секције
О Вуку Караџићу
X-III
Активност је реализована кроз часове секције
Библиотекар,
кроз цртање, упознавање са животом и делом,
Чланови секције
читање народних умотворина
Обележавање Дана
II
На предлог Друштва школских библиотекара
матерњег језика
Библиотекар,
ученици 5. разреда и чланови секције обележили
Чланови секције,
су овај дан гласним читањем
ученици 5. разреда
Обележавање Дана
Активност је била
Активност није било могуће реализовати због
дечије књиге
планира 2.4.
ванредног стања.
Изложба о Ћирилу и
Aктивност је била
Активност није реализована због продужетка
Методију
планирана за 21.2.
зимског распуста.
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ НИСУ ПЛАНИРАНЕ:
- Уместо изложбе поводом Дана писмености реализована је активност гласног читања.

II 1. 16. ДРАМСКА СЕКЦИЈА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ
Руководилац: Славица Насковић и Круна С. Кецојевић
Број одржаних часова шк. 2019/20: 23 часа
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ
Анализа рада у
претходној школској
години; Аудиција за
пријем нових чланова;
Усвајање плана рада;
Избор комада за

ВРЕМЕ И
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
месец септембар
Учитељи
Славица Насковић
и Круна Станковић
Кецојевић

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ / ЗАКЉУЧЦИ/
РАЗЛОЗИ У СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО
-На основу рада секције у претходној
школској години сачињен је план рада за
текућу школску годину. Организована је
аудиција за пријем нових чланова. Ученици
су у пару или појединачно глумили текст
који су унапред припремили.
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припрему и
обнављање
Проучавање текста
(утврђивање теме и
идејне основе; сукоби
у драмској радњи;
ликови у делу –
изглед, поступци,
карактерне особине);
Подела улога; Вежбе
дикције; Увежбавање
мимике и
гестикулације

ученици чланови
секције
месец октобар
Учитељи
Славица Насковић
и Круна Станковић
Кецојевић
ученици чланови
секције

-Ученици су се упознали са садржајима који
ће бити реализовани на часовима драмске
секције.
-На часовима драмске секције увежбаване су
драматизације текстова обрађених на
часовима српског језика, самим тим је
остварена и корелација између наставних
предмета.
-Након избора текста подељене су улоге, а
потом су ученици вежбали правилну дикцију
и артикулацију,мимику и
гестикулацију,изражајно читање...

месец новембар
Читалачка проба;
Распоредна проба:
сценске радње;
Распоредна проба:
вежбе ритма и темпа;
Генерална проба;
Јавни наступ; Избор
текстова за прославу
Савиндана; Поделе
улога за увежбавање
текста; Увежбавање
текста, сцена

Увежбавање текста,
сцена; Генерална
проба; Јавни наступ –
Прослава Савиндана

Редовне радионице;
Сценски покрет

Учитељи
Славица Насковић
и Круна Станковић
Кецојевић
ученици чланови
секције
месец децембар
Учитељи
Славица Насковић
и Круна Станковић
Кецојевић, учитељи
млађих разреда,
ученици чланови
секције

-Све што су научили у претходном
периоду,ученици су показали својим
другарима из разреда на часу одељењског
старешине.
-Ове школске године одлучено је да ће за
прославу Савиндана бити припремљен
рецитал.
-Ученицима су дати стихови песама о Светом
Сави за учење и вежбање.
-На часовима драмске секције стихови су
увежбавани,као и кретање учесника на сцени
(улаз-излаз,поставка)...

месец јануар
Учитељи
Славица Насковић
и Круна Станковић
Кецојевић, учитељи
млађих разреда,
ученици чланови
секције
месец фебруар
Учитељи
Славица Насковић
и Круна Станковић
Кецојевић
ученици чланови
секције

Слушање радио –
драме или стваралачки

-Одржаване су редовне читалачке и
распоредне пробе. Том приликом су ученици
слушали једни друге,давали савете у циљу
унапређења наступа сваког од њих; учили
како да се крећу по сцени...

месец март

-Ученици млађих разреда су са својим
тачкама учествовали на приредби поводом
прославе школске славе Светог Саве.

-Ученици су осмишљавали игре у простору и
покрету, вежбали правилну дикцију и
артикулацију,мимику и
гестикулацију,изражајно читање...

-Ђаци су и сами покушали да се остваре у
улози драмског писца, па су у пару или
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писмени рад: писање
сценских дела;
Драмска уметност Посматрање представа
професионалних
драмских група или
позоришта у школи
Посета позоришту и
дружење са глумцима;
Скечеви, одломци,
драмске игре и
драматизација
текстова
Анализа рада у
школској години;
Предлози за рад у
наступајућој години

Учитељи
Славица Насковић
и Круна Станковић
Кецојевић
ученици чланови
секције

појединачно осмишљавали своје драмске
текстове.

месец април

Није било могуће реализовати због
ванредног стања.

месец мај

Није било могуће реализовати због
ванредног стања.

месец јун

- На основу свега што је урађено у току ове
школске године дати су предлози за рад у
наступајућој години и извршен је одабир
пригодних текстова за наредну школску
годину.

Учитељи
Славица Насковић
и Круна Станковић
Кецојевић
ученици чланови
секције

Није било могуће реализовати због
ванредног стања.

II 1. 17. ЛИКОВНА СЕКЦИЈА
Руководилац: Марија Петровић, Деана Трбојевић, Драгана Новаковић
Број одржаних часова шк.2019/20. 21 час
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ И
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ / ЗАКЉУЧЦИ/
РАЗЛОЗИ У СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО

Дечја права – цртање

IX Учествовали
ученици четвртог
разреда, чланови
ликовне секције,
учитељи

-Ликовни конкурс „ За сунчану јесен живота
”
( брига о старима)

Јесен –сликање
комбиноване технике
Уређење школског
паноа

Тематско уређење
школских просторија

X Учествовали
ученици трећег
разреда, чланови
ликовне секције,
учитељи
XI Учествовали
ученици четвртог и
трећег разреда,

Знамените личности наше прошлости (
ликовни радови ученика)
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Застава –
средњовековна Србија

чланови ликовне
секције , учитељи

Јесењи плодови –
вајање пластелином
Новогодишњи украси
за јелку
Новогодишње
честитке и коверте

XII Учествовали
ученици четвртог и
трећег разреда,
чланови ликовне
секције , учитељи

Израда украса за новогодишњу јелку и
кићење јелке у холу школе; сакупљање
новогодишњих пакетића у оквиру
хуманитарне акције.
Уређење пана.

XII, I Учествовали
ученици четвртог и
трећег разреда,
чланови ликовне
секције , учитељи

Припремање приредбе за Савиндан и
уређење паноа

XII,I Учествовали
ученици четвртог
разреда, чланови
ликовне секције ,
учитељи
XII,I Учествовали
ученици четвртог и
трећег разреда,
чланови ликовне
секције , учитељи
III Учествовали
ученици четвртог и
трећег разреда,
чланови ликовне
секције , учитељи
Није реализовано

Ликовни радови ученика

IV Учествовали
ученици трећег
разреда, чланови
ликовне секције ,
учитељ
Није реализовано

- Реализовано је у току наставе на даљину
преко мејла и вибера.

Новогодишњи пано –
Зима, сликање
комбинованим
техникама
Тематско уређење
школског паноа
Израда радова Св.Сава
Град ноћу – цртање
кредом на тамној
подлози
Ликовни конкурс
„Мој пријатељ
ватрогасац и ја ”
Ликовни конкурс
Пиши Деда Мразу
Осмомартовске
честитке и коверте
Пано за 8.март
Продајна изложба
Ускршњих јаја
Корпица за Ускрс

Ликовни радови ученика

Ликовни радови ученика
Уређење паноа

Није било могуће реализовати због ванредног
стања.

Изложба домаће
Није било могуће реализовати због ванредног
радиности
стања.
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ НИСУ ПЛАНИРАНЕ:
- Застава – средњовековна Србија
- Корпица за Ускрс
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II 1. 18. МАЛИ КРЕАТИВЦИ
Руководилац: Биљана Николић,Сања С.Паланчанин
Број одржаних часова шк.2019/20: 26 часова
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ
Различите текстуре

ВРЕМЕ И
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Од 9. до 2.месеца

Отискивање узорака

Од 10. до 3.месеца

Вајање

Од 11. ДО 5.месеца

Преобликовање

Од 12. до 6.месеца

3Д модел

Д 2. до 6.месеца

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ / ЗАКЉУЧЦИ/
РАЗЛОЗИ У СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО
Израда различитих текстура папира,израда
украсног папира,израда украсних кутија од
различитих врста папира
Отискивање узорака направљених од воћа и
поврћа,израда отисака од ДАС масе,израда печата
од различитих материјала.
Вајање предмета који су везани за живот Вука
Караџића,израда новогодишњих украса,вајање
медаљона.
Израда новогодишњих украса од искоришћених
предмета,,украшавање тегли,израда Ускршње
корпе
Израда модела куће Вука Караџића(дошло је до
измене у плану реализације због потребе
испуњавања школског простора поводом Дана
школе)

II 1. 19. МАЛИ КРЕАТИВЦИ
Руководилац: Гордана Вулетић
Број одржаних часова шк. 2019/2020: 23 часа
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ И
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ / ЗАКЉУЧЦИ/
РАЗЛОЗИ У СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО

Упознавање са
активностима
Ја сам члан... секције
зато што ...
Уређење школског
паноа

IX Учествовали
ученици
трећег.разреда,члан
ови секције,
учитељи

Часови су реализовани по распореду(
ликовни радови ученика)

X Учествовали
ученици трећег
разреда, чланови
секције, учитељи

Часови су реализовани по распореду(
ликовни радови ученика-пано)
Тематско уређење школског простора

XI Учествовали
ученици трећег
разреда, чланови
секције , учитељи

Тематско уређење ућионице-панои( ликовни
радови ученика)

Свет по мери детета
Гласам за права
У сусрет рођењу Вука
С. Караџића-пано
Јесен нам је подарила
лепо лишће(насмејани
јесењи плодови)
Јесен нам је подарила
лепо лишће (печурке и
лишће)
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Кишобрани од
семенки
Новогодишњи украси
за јелку
Квилинг- Срећна Нова
година (честитка )
Новогодишњи пано –
Новогодишња
чаролија –
пахуље,јелкице
,свећице, медењаци,
магнети
Тематско уређење
школског паноа
Свети Сава-мозаик
Свети Сава- наша
слава -пано
„Мој пријатељ
ватрогасац и ја ” конкурс
Поклон за мајку
(брош, честитка,
украсна кутија...)
Пано за 8.март
Колаж од часописа
Колаж од приручних
предмета
Продајна изложба
Ускршњи вашар

XII Учествовали
ученици трећег
разреда, чланови
секције , учитељи

Израда украса честитики...за новогодишњу
јелку и кићење јелке у холу школе;
Новогодишњи базар Сакупљање
новогодишњих пакетића у оквиру
хуманитарне акције.
Уређење школског простора

I Учествовали
ученици трећег
разреда, чланови
секције , учитељи

Припремање приредбе за Савиндан и
уређење паноа

II Учествовали
ученици трећег
разреда, чланови
секције , учитељи

Радови ученика

III Учествовали
ученици трећег
разреда, чланови
секције , учитељи
III Није
реализовано

Ликовни и литерарни радови ученика
Уређење паноа

IV Није
реализовано

Није било могуће реализовати због ванредног
стања.

Корпица за Ускрс
Учествовали
ученици трећег
разреда
V Није реализовано

Ликовни и литерарни радови ученика

Није било могуће реализовати због ванредног
стања.

- Реализовано је у току наставе на даљину
преко мејла и вибера.

Цветни аранжмани
Није било могуће реализовати због ванредног
(рамови, слике...)
стања.
Оживљавамо
учионицу
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ НИСУ ПЛАНИРАНЕ:
- Симболи наше државе- Застава и грб -ТВ час Реализовано је у току наставе на даљину
преко мејла и вибера.
- Корпица за Ускрс ТВ-час Реализовано је у току наставе на даљину преко мејла и вибера.
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II 1. 20. РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА
Руководилац: Ања Милчић и Ана Здравковић
Број одржаних часова шк. 2019/20: 20 часова
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ
Формирање секције;
Чиниоци изражајног
казивања; Акценатске
вежбе
Обрада одабране песме;
Вежбе интонације; Вежбе
интезитета; Избор анализе
садржаја за наступ
поводом Дана школе

Паузе у рецитовању,
понављање и рефрени;
Вежбе темпа, мимике и
гестикулације;
Увежбавање за наступ;
Генерална проба пред
наступ; Избор и анализа
садржаја за Нову годину;
Избор садржаја за
прославу Дана Светог
Саве; Генерална проба за
Савиндан; Историја
говорне уметности
Припрема за такмичење у
рецитовању (школско);
Такмичење у рецитовању
(општинска смотра);
Анализа рада секције и
извештај

ВРЕМЕ И
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
IX

X

XI

XII
I

II
III
IV

V
VI

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ / ЗАКЉУЧЦИ/
РАЗЛОЗИ У СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО
Поред постојећих, рецитаторској секцији су се
придружили и нови чланови, ученици првог
разреда. Секција броји 36 чланова.
Часови су реализовани у две смене: за ученике 1.
и 3. разреда; и за ученике 2. и 4. разреда. У
непарној смени( са ученицима 1. и 3. разреда)
секцију је водила учитељица Ана Здравковић. У
парној смени ( 2. и 4. разред) секцију је водила
учитељица Ања Милчић
Прикупљање и избор песама за Дан школе.
Слушање познатих рецитатора.
Увежбавање за наступ. Ученици су редовно
долазили на секцију.
Проба пред наступ и наступ за Дан школе.
Сумирање утисака.

Слушање познатих рецитатора . Избор песама за
школску славу. Проба и наступ за школску славу
Свети Сава.
Сумирање утисака
Ученици су радо долазили и учесвовали у свим
активностима у вези са радом секције.
Није било могуће реализовати због ванредног
стања.
Циљеви и задаци рецитаторске секције за
школску 2019/20. годину су остварени кроз
различите вежбе правилног, лепог и изражајног
рецитовања. Садржаји који су коришћени у ту
сврху су стихови различитог жанра песништва за
децу.
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II 1. 21. СПОРТСКО ПЛАНИНАРСКА СЕКЦИЈА
Руководилац: Александра Тренкоски
Број одржаних часова шк. 2019/20:
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ
Основе оријентације у
природи

Правила планинарења
и односа према свом
организму

ВРЕМЕ И
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
19. 10.
Александра
Тренкоски Зоран
Стаменковић
Марија Петровић

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ / ЗАКЉУЧЦИ/
РАЗЛОЗИ У СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО
Орјентиринг за почетнике-. У шетњу кроз
Липовачку шуму ученике је повео водич и
предавач Милош Радосављевић из ПД
Победа у пратњи наставника. Уз помоћ
карте и компаса кретали су се непознатим
тереном. Научили су да налазе контролне
тачке које су уцртане на карти, да уз помоћ
карте и компаса одреде свој положај и правац
кретања. Раѕвијали су сарадњу у оквиру
група и подстицали такмишарски дух.
13.6. Викенд на Рајцу са Клинцима
Планинцима испред ПСД Раднички

IX – V
Александра
Тренкоски Зоран
Стаменковић
Марија Петровић
Очување природе и
IX – V
Није било могуће реализовати због насталих
њених богатстава
Александра
проблема са новим правилником о превозу
Тренкоски Зоран
деце.
Стаменковић
Марија Петровић
Географски и
IX – VI
13.6. Викенд на Рајцу са Клинцима
историјски појмови
Александра
Планинцима испред ПСД Раднички
Тренкоски Зоран
4.6. једнодневни излет на Соколске планине
Стаменковић
Марија Петровић
Биљни и животињски
IX – VI
4.6. једнодневни излет на Соколске планине
свет Србије
Александра
Тренкоски Зоран
Стаменковић
Марија Петровић
Гљива као основа
IX – VI
4.6. једнодневни излет на Соколске планине
сваког земљишта
Александра
Тренкоски Зоран
Стаменковић
Марија Петровић
Правила здраве
IX – VI
13.6. Викенд на Рајцу са Клинцима
исхране и здравог
Александра
Планинцима испред ПСД Раднички
начина живота
Тренкоски Зоран
Стаменковић
Марија Петровић
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ НИСУ БИЛЕ ПЛАНИРАНЕ:
Активности које су планиране у току другог полугодишта нису остварене до јуна због
епидемиолошке ситуације у свету и код нас.
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У јуну смо у два наврата организовали планинарење на Соколским планинама,успели се на
врх Рожањ и на Рајцу,где смо провели викенд...Учествовало је десеторо ђака...Ходали смо по
различитим врстама терена,тренирали издржљивост,дружили се и учили о основама живота у
окружењу и поштовању природе и њених становника.
Ђаци су били веома задовољни проводом.Остварили смо све циљеве планиране програмом
планинарске секције.

II 1. 22. ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА
Руководилац: Дарка Новокмет/Марија Цветковић
Број одржаних часова шк. 2019/20: 24 часа
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ
-Формирање групе и
организација рада
секције
-Упознавање са појмом
екологије
-Еко радионица
-Припрема за изложбу
-Дан заштите животиња
-Израда јесењег еко
кутка
-Нега саксијских биљака
-Здрава храна
-Еко радионица
-Нај учионица
-Значај рециклаже
-Рециклирани папир
-Еко радионица

-Еколошке поруке на
рециклираном папиру
-Новогодишњи еко
украси
-Зимски еко кутак
-Уређивање учионице и
кићење јелке
-Еко радионица
-Сакупљање
секундарних сировина
-Брига о биљкама
-Еко радионица

ВРЕМЕ И
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Септембар
учитељица Дарка
Новокмет
ученици чланови
секције
Октобар
учитељица Дарка
Новокмет
ученици чланови
секције
Новембар
учитељица Дарка
Новокмет
ученици чланови
секције

Децембар
Учитељица Марија
Цветковић
Ученици чланови
секције

Јануар
Учитељица Марија
Цветковић
Ученици чланови
секције

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ / ЗАКЉУЧЦИ/
РАЗЛОЗИ У СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО
Формиране су групе ученика чланова секције и
организација рада секције.
Ученици су упознати са појмом екологије.
Организована је прва еко радионица и изложба
еко радова.
Обележен је Светски дан заштите животиња, 4
.октобар.
Реализована израда јесењег еко кутка.
Ученици организовани у групама уређивали су
саксијско цвеће у холовима школе,успутно су
добијали и свете за негу саксијског цвећа.
Израда паноа „Пирамида здраве хране“.
Реализована је еко радионица,ученици су правили
еко играчке.
Изабрана је нај учионица.
Приказана је презентација о значају рециклаже са
циљем да код ученика развије свест о истој.
Ученицима је показан процес рециклаже папира.
Реализована је еко радионица,ученици су по
сопственом избору правили предмете од еко
материјала.
Запис еколошких порука на рециклираном
папиру.
Израда новогодишњих еко украса од еко
материјала.
Организован зимски еко кутак.
Ученици организовани у групама уређивали су
учионице и китили новогодишњу јелку.
Реализована је еко радионица,израда
новогодишњих еко честитки.
Организована је акција прикупљања секундарних
сировина (чепова,папира,картона,пластичних
флаша,лименки....)
Организована је акција одржавање и брига о
биљкама.
Еко радионица „Кућица за птице“
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-Уређење паноа и
учионице

Организована је акција уређење паноа и учионица
Фебруар
Учитељица Марија
Цветковић
Ученици чланови
секције

-Загађење животне
околине
-Уређење школског
дворишта
-Еко радионица
-Пролећни изглед шуме
-Правимо пролећни
хербаријум
-Како да спасемо
планету Земљу?
-Изложба ликовних
радова „Сањај о оваквој
планети Земмљи“
-Отворена врата школе –
Еко маскембал
-Припрема за
обележавање
Међународног дана
заштите животне
средине
-Припрема за
обележавање
Међународног дана
заштите животне
средине
-Припрема за
обележавање
Међународног дана
заштите животне
средине
-Обележавање Дана
заштите животне
средине
-Уређење летње
учионице
-Анализа рада секције

Март
Учитељица Марија
Цветковић
Ученици чланови
секције

Ученици су одгледали филм о загађењу животне
околине едукативног карактера,са циљем
развијање свести о значају очувања здраве
животне околине.
Организована је акција уређење школског
дворишта.
Није било могућности реализовати због
ванредног стања.

Април
Учитељица Марија
Цветковић
Ученици чланови
секције

Није било могућности реализовати због
ванредног стања.

Мај
Учитељица Марија
Цветковић
Ученици чланови
секције

Није било могућности реализовати због
ванредног стања.

Јун
Учитељица Марија
Цветковић
Ученици чланови
секције

- На основу свега што је урађено у току ове
школске године дати су предлози за рад у
наступајућој години .
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II 1. 23. ШАХОВСКА СЕКЦИЈА
Руководилац: Зоран Ристић
Број одржаних часова шк. 2019/20: 22 часа
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ
Кретање шаховских
фигура: топ - основно
кретање топа; - концепт
узимања противничке
фигуре.
Основе шаха, шаховске
фигуре, њихово кретање
и вредност , назив
шаховских фигура и
њихово постављање у
почетни положај.
Кретање шаховских
фигура: ловац - основно
кретање ловца
Кретање шаховских
фигура: Дама: - основно
кретање даме; - концепт
заштите фигуре.
Скакач: - основно
кретање скакача и његове
посебности; - појам
двојног удара
Пешак: - основно
кретање пешака (кретање
унапред за једно или два
поља у првом потезу); кретање пешака
приликом узимања
противничке фигуре
(косо кретање); узимање противничке
фигуре у пролазу ("ан
пасан"); - претварање
пешака у другу фигуру
приликом доласка на
последњи ред
("промоција").
Краљ: - посебност и
значај краља; - основно
кретање краља; концепт шаха краљу нападање краља
противничким фигурама
осим краља; немогућност налажења
противничких краљева
на суседним пољима; одбрана од шаха склањање краља,

ВРЕМЕ И
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
1 час
Зоран Ристић

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ / ЗАКЉУЧЦИ/
РАЗЛОЗИ У СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО
Реализовано уз помоћу демонстрационе табле.

2 часа
Зоран Ристић

Реализовано уз помоћу демонстрационе табле.

1 час
Зоран Ристић

Реализовано уз помоћу демонстрационе табле.

2 часа
Зоран Ристић

Реализовано уз помоћу демонстрационе табле.

1 час
Зоран Ристић

Реализовано уз помоћу демонстрационе табле.

2 часа
Зоран Ристић

Реализовано уз помоћу демонстрационе табле.

2 часа
Зоран Ристић

Реализовано уз помоћу демонстрационе табле.
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заклањање од шаха,
узимање фигуре која даје
шах; Завод за
унапређивање
образовања и васпитања
Вредност шаховских
фигура - пешак као
јединица мере; уобичајено вредновање
фигура - лаке и тешке
фигуре
Одигравање партија

1 час
Зоран Ристић

Реализовано уз помоћу демонстрационе табле.

2 часа
Зоран Ристић

Међусобно одигравање партија између ученика и
надзор наставника са коментарима на одигране
потезе.
Одигравање партија
2 часа
Међусобно одигравање партија између ученика и
Зоран Ристић
надзор наставника са коментарима на одигране
потезе.
Одигравање партија
2 часа
Међусобно одигравање партија између ученика и
Зоран Ристић
надзор наставника са коментарима на одигране
потезе.
Одигравање партија
2 часа
Међусобно одигравање партија између ученика и
Зоран Ристић
надзор наставника са коментарима на одигране
потезе.
Одигравање партија
2 часа
Међусобно одигрваање партија између ученика и
Зоран Ристић
надзор наставника са коментарима на одигране
потезе.
НАПОМЕНА:
Остали часови као и општинско такмичење које је заказазно за 21.03.2020. у ОШ „Душко Радовић“
није одржано због ванредног стања.

II 1. 24. ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА
Руководилац: Славица Секић, Сања Огњеновић
Број одржаних часова шк. 2019/20: 22 часа
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ
-Конституисање секције
Евидентирање чланова
( I,II,III и IV) разред ;
-Усвајање плана и
програма рада секције за
наредну школску годину;
-Литерарни конкурс „За
сунчану јесен“
Дечија недеља
-Израда радова поводом
Дечије недеље;
-Израда радова на тему
Београд;
- Уређење паноа.
-Литерарни конкурс
„Моја

ВРЕМЕ И
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Септембар 2019.
Ученици млађих
разреда

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ / ЗАКЉУЧЦИ/
РАЗЛОЗИ У СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО
Извршено је конституисање секције и
евидентирани су чланови;
Усвојен је план и програм рада секције за
школску 2019/20. годину;
На литерарном конкурсу „За сунчану јесен“
награђене су две ученице 4. разреда: Марковић
Јелена 4/1 и Станковић Лена 4/1.

Октобар 2019.
Ученици млађих
разреда

У оквиру активности за обележавање Дечије
недеље,чланови литерарне секције писали су
песму на слободну тему;
Деца су писала песме на тему: Београд-мој град и
најлепшим радовима украшен је школски пано.
Чланови литерарне секције учествовали су на
литерарном конкурсу родољубиве песме,на тему
„Моја домовина“.
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домовина“(родољубива
песма)
-Израда радова поводом
Дана школе;
- Уређење паноа за Дан
школе ;
-Учешће у програму
поводом дана школе;
Сарадња са ватрогасним
друштвом Чукарица
Пријава за литерарни
конкурс „Пожар“;
-Ђачки песнички сусрети
-Израда радова
посвећених Светом Сави
;
-Уређење паноа поводом
прославе Светог Саве;
-Књижевно стваралаштво
Бранислава Нушића
-Припрема радова за
часопис „Витез“ ;
-Учешће на конкурсу
„Витезово пролеће“
- Припрема радова
поводом 8.марта ,Дана
жена .Читање и одабир
радова;
-Литерарни конкурс
„Лепо је волети“

Новембар 2019.
Ученици млађих
разреда

Чланови литерарне секције својим стваралаштвом
допринели су у свечаном обележавању Дана
школе. Најлепше песме читане су на приредби за
Дан школе и њима је украшен школски пано.

Децембар 2019.
Ученици млађих
разреда

На литерарном конкурсу „Мој пријатељ
ватрогасац“ , 2. место освојио је Никола
Шурбатовић 4/5.
Ученици су уз пратњу библиотекарке посетили
Ђачке песничке сусрете.
Ученици су писали песме посвећене лику и делу
Светог Саве и помагали у уређењу паноа;
У оквиру секције,ученици су се упознавали са
књижевним стваралаштвом Бранислава
Нушића,читали и анализирали дела.

Јануар 2020.
Ученици млађих
разреда

Фебруар 2020.
Ученици млађих
разреда

Чланови секције су се припремали и учествовали
на литерарном конкурсу „Витезово пролеће“.

Март 2020.
Ученици млађих
разреда

У оквиру секције,деца су писала песме поводом
Осмог марта. Радове смо читали у оквиру секције,
и бирали најбоље.
На конкурсу „Лепо је волети“ награђена је првим
местом ученица Андреа Арсић 1/1.

НАПОМЕНА:
У периоду од 16.3. до 16.6. није било могуће реализовати секцију због ванредног стања.

II 1. 25. МАЛИ ХОР „БАЈКА“
Руководилац: Сања Томић и Јована Ракићевић
Број одржних часова шк.2019/20: 20 часова
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ И
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Избор нових чланова и
формирање секције
Обрада комп. за Дан
школе

IX

Припрема за Дан школе

X

Прослава Дана школе

XI

Припрема за прославу
школске славе
Прослава Дана Св.Саве и
наставак сарадње са
Руским домом

XII
I

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ / ЗАКЉУЧЦИ/
РАЗЛОЗИ У СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО
У септембру , поред постојећих чланова, хору су
се прикључили и поједини ученици првог
разреда.
Сада хор броји 20 чланова
Термин одржавања секције био је уторком у
међусмени и повремено суботом пред одређене
наступе.
Први наступ је био за Дан школе 8.11.2018.године
хор је наступао у пуном саставу. Ученици су
певали химну школе са великим хором.
Увежбавање научених песама.
Други наступ је био поводом прославе Дана
Св.Саве . Хор је наступао у пуном саставу.
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Активан рад,
унапређивање рада
секције
Припрема и рад секције
у складу са актуелним
дешавањима
Припрема композиција
за крај школске године.
Отворена врата школе.
Завршна свечаност за
осме разреде

III

Ученици су певали две песме „На очевом двору“ ,
а са великим хором “Химну Светог Саве”.
Поред наведених активности музичка секција је
наступала у свим програмима у оквиру школе.
Чланови су били редовни , мотивисани и
успешни.
Није било могуће реализовати због ванредног
стања.

IV

Није било могуће реализовати због ванредног
стања.

II

V

Није било могуће реализовати због ванредног
стања.

II 1. 26. САОБРАЋАЈНА СЕКЦИЈА
Руководилац: Проф. Аца Вучић
Број одржаних часова шк. 2019/20: 24 часа
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ
-Упознавање са
програмом рада, алатом
и материјалом који се
користи на
часовима,сврха и значај
примене и обучавање у
области саобраћаја,
-Правила и прописи
кретања,пешака,бицикли
ста,возила
-Објашњење елемената
полигона,упуства за
правилну вожњу
-Саобраћајни знациврсте и примена
-Правила права
првенства пролаза
пешака и возача
-Решавање ситуација на
раскрсницама
-Анализа кретања
пешака,моторних возила
и других
-Мерење времена споре
вожње и оцењивање
спретности у појединим
дисциплинама (вожња у
осмици и др.)
-Правила-право
првенства пролаза
пешака,возила и мотора

ВРЕМЕ И
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Септембар
Руководилац секције
Руководилац-чланови
секције

Октобар
Руководилац-чланови
секције

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ / ЗАКЉУЧЦИ/
РАЗЛОЗИ У СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО
Упис нових чланова и упознавање са циљевима
рада саобраћајне секције.
Чланови секције су упознати са основним
правилима и прописима којих треба да се
придржавају као пешаци и бициклисти. У раду су
коришћени образовно-васпитни материјали који
се налазе на интернету путем видео- бима.
Чланови су активно учествовали у реализацији
планираних активности.

Чланови су упознати са ситуацијама на
раскрсницама различитих типова са јавном
дискусијом и анализом свих чланова. На
импровизованом полигону који није могао у
потпуности да задовољи прописане критеријуме
симулиране су разне ситуације на раскрсници.
Чланови су вежбали спору вожњу. Присутан је
недостатак бицикала, школа не поседује ни један
бицикл иако је руководилац секције за истим
више пута обавештавао надлежне. Бицикле су
довозили чланови секције. Чланови су такође
учествовали у изради саобраћајних знакова које
смо у већем броју морали да бацимо због
недостатка простора за смештај истих.
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-Правила кретања
пешака на улицама и
путевима
-Саобраћајни знаци
значајни за кретање
пешака,бициклиста,возач
а
-Кретање пешака на врло
прометним путевима
-Поштовање возача-на
улици и путу према
пешацима а исто тако и
пешака према
возачима,кретање
подземним
пролазима,тунелима,мос
товима
-Решавање тестоваконтрола истих и
дискусија по сваком
обрађеном питању теста
и исправљање грешака
-Решавање ситуације на
раскрсници-анализа
а)кретање пешака-возача
аутомобила-бицикла
б)шинска возила и друга
моторна возила
ц)ситуације које
најчешће доводе до
саобраћајне несреће у
којима су жртве или
узрочници пешаци
д)опасности које са
собом носе игре деце и
омладине на улици
е)понашање деце и
омладине при групним
путовањима(прелаз
преко раскрснице и
других места на улици и
путу)
-Обновити саобраћајна
правила и прописе за
бициклисте,мото
бициклисте и
аутомобилисте
-Решавање тестова
-Контрола,исправка
тестова
-Дискусија по сваком
одређеном питању
-Понашање сувозача и
других путника у возилу
-Обнављање и
утврђивање знања о
правилима кретања
пешака,возача бицикла и
возача моторних возила
на улицама и путевима.

Новембар
Руководилац-чланови
секције

Чланови су решавали тестове са ранијих
општинских и републичких такмићења те су исте
анализирали заједно са руководиоцем секције.
Коришћени су како тестови у облику штампаних
папира тако и тестови у дигиталном облику.

Децембар
Руководилац-чланови
секције

Чланови су у пратњи руководиоца секције
посетили фестивал науке ,,Разоткривање“.
Заједно са нашим члановима како је то иначе
обичај из претходног периода ишли су и чланови
информатичке секције.

Јануар
Руководилац-чланови
секције

Кроз дијалог и личне примере анализирана су
понашања путника у возилу. Обнова и
утврђивање стеченог знања а крајем месеца
провера исправности бицикла код једног члана
који је уступио своју бициклу.
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Саобраћајни
знаци,сарадња пешака и
возача. Стицање навика
контроле и одржавање
техничке исправности
бицикла
-Радне
задатке(проблеме) из
саобраћаја чланови
решавају помоћу
компјутера
-Ситуације на
раскрсницама са 4-5
елемената (ко први реши
чита резултат)
-Рад на компјутеру:
друмски саобраћај
1.Учешће
бициклисте,моторних
возила и аутомобила у
саобраћају(правила и
предности)
2.Провера исправности и
одржавање бицикла
-вожња бицикла на
полигону
-вежбе
-Припрема за такмичење
-Вожња бицикла на
полигону
-Припрема за такмичење
-Вожња бицикла на
полигону
-Анализа постигнутих
успеха

Фебруар
Руководилац-чланови
секције

Чланови уз помоћ компјутера и програма на
интернету успешно су решавали саобраћајне
ситуације и проблеме.

Март
Руководилац-чланови
секције

Рад на компјутеру, провера и одржавање бицикла
као и вожња на импровизованом полигону.

Април
Руководилац-чланови
секције
Мај
Руководилац-чланови
секције
Јун
Руководилац-чланови
секције

Часови нису реализовани због уведеног
ванредног стања
Часови нису реализовани због уведеног
ванредног стања
Часови нису реализовани због уведеног
ванредног стања

II 1. 27. МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА
Руководилац: Марина Каровић
Број одржаних часова шк.2019/20: 6 часова
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ
Формирање групе и
упознавање са планом
рада секције
Решавање математичких
мозгалица
Опремање и уређење
кабинета математике

ВРЕМЕ И
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
IX Марина Каровић,
ученици
X Марина Каровић,
ученици
XI,XII Марина
Каровић, ученици

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ / ЗАКЉУЧЦИ/
РАЗЛОЗИ У СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО
Реализовано на часу предвиђеном за секцију,
формиране групе ученика, изложен наставни план
секције и обављен договор око даљег рада.
Реализовано на часу секције.
Ученици су добијали математичке загонетке,
мозгалице које су решавали поједниначно, у пару
или групно (у зависности од типа мозгалице)
Реализовано на часу секције прављењем
математичких модела.
Ученици су са задовољством правили
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XI-VI Марина
Каровић, ученици
Решавање математичких
проблема, логичких
задатака

Посета изложбама у
оквиру маја месеца
математике

V Марина Каровић,
ученици

геометријска тела од разних материјала
(сламчица, картона, дрвета).
Такође, правили су материјал на различите теме
из математике које су качили на паное.
Направили су у кабинету математике
,,математичко дрво“ чију крошњу предствљају
математички симоли.
Реализовано на часовима секције уз математичке
мозгалице и дигиталних садржаја.
Коришћен јутјуб канал ,,тед-ед“ на коме се налази
доста корисног и занимљивог, а применљивог
садржаја. Ученицима презентован видео садржај
са одређеним проблемом, а онда они покушавају
да реше дати проблем, затим уколико бар
половина реши, онда заједно изложе решење и
сви дискутујемо о датом проблему и његовом
решењу.
Није било могуће реализовати због ванредног
стања

II 1. 28. ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА
Руководилац: Љиљана Пејић
Број одржаних часова шк. 2019/2020: 15 часова
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ

Постављање тематских
изложби и изложби
надарених ученика

ВРЕМЕ И
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
СВ биологије, СВ
ликовне културе
Чланови ликовне
секције
Време. У току
године
СВ веће ликовне
културе Ученички
парламент Чланови
ликовне секције
Време: У току
године
СВ ликовне културе
Чланови ликовне
секције

Учествовање на
Осмоновембарском
фестивалу историје

Време: У току
године
СВ ликовне културе
Чланови ликовне
секције

Осликавање зида испред
кабинета биологије

Адаптирање простора
испод степеница у кутак за
ученике

Ликовна радионица за Дан
отворених врата школе

Време: Новембар
СВ ликовне културе
Чланови ликовне
секције
Време: Април

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ / ЗАКЉУЧЦИ/
РАЗЛОЗИ У СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО
Набавка подлоге, материјала и прибора за рад је
обавељена почетком школске године. У договору
са учеником Ђорђевић Милошем, планирана
активност је започета али због ванредне
ситуације, није реализована до краја.
Предлог за адаптирање простора испод
степеница у кутак за ученике је дат члановима
Ученичког парламента како би изнели своје идеје
али због ванредног стања, планирана активност
није реалиѕована до краја.
Планирана активност је реализована у току првог
полугодишта, са темом „Еко-паркови у Србији и
бившој Југославији“. Радови су били иѕложени у
ходнику испред кабинета бологије, кабинета
ликовног и у делу испред ПП службе.
Ученици шестог , седмог и осмог разреда су
учествовали на Осмоновембарском фестивалу
историје и допринели својим присуством и
даривањем етно материјала (народна ношња,
ћилим, пешкири, итд)
Није реализован због ванредног стања
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РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ НИСУ ПЛАНИРАНЕ:
- Одржаваље кабинета биологије
- Неговање биљака у школи
- Посета Арборетуму и Кошутњаку

II 1. 29. КОШАРКАШКА СЕКЦИЈА
Руководилац: Бојан Манојловић
Број одржаних часова шк. 2019/2020: 22 часа, 15 ученика посећивало секцију
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ
Анимирање ученика 5.
разреда
Анимација девојчица
овом секцијом

ВРЕМЕ И
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Септ./октобар

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ / ЗАКЉУЧЦИ/
РАЗЛОЗИ У СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО
Већином су долазили ученици 7. разреда због
распореда секције

Наставник физичког
Септ./октобар

Иако су се девојчице пријављивале за општинско
у кошарци, веће је интересовање девојчица из 6.
него из старијих разреда

Наставник физичког
Септ./јун

Обрада основних
елемената технике и
тактике

Обрада основних елемената и припрема за
општинско такмичење. Анимирање за овај спорт
и развој фер плеја.

Наставник физичког
Април

Учешће на НБА лиги

Није било могуће због ванредног стања
Наставник физичког

II 1. 30. РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА
Руководилац: Радослав Анђелковић
Број одржаних часова шк. 2019/20: 10 часова
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ
-Формирање секције Чиниоци изражајног
казивања
- Акценатске вежбе
- Акценатске вежбе
-Обрада изабране песме Истраживање облика
изражавања песме
- Вежбе интонације
- Вежбе интензитета
- Паузе у рецитовању,
понављање и рефрени
- Вежбе темпа, мимике и
гестикулације
- Избор анализе садржаја
за наступ на школској
свечаности

ВРЕМЕ И
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
СЕПТЕМБАР

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ / ЗАКЉУЧЦИ/
РАЗЛОЗИ У СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО
Извршено је планирање свих активности и
направљен је списак талентованих и
заинтересованих ученика који ће учествовати у
раду секције.

ОКТОБАР

Пуштали смо познате интерпретације на
компјутеру и увежбавали рецитовање и дикцију.

НОВЕМБАР

Предложени су ученици за такмичење у
рецитовању.
Свакодневно смо увежбавали рецитације за
Савиндан.
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- Увежбавање за наступ
- Увежбавање за наступ ДЕЦЕМБАР
На часовима секције вежбали смо песме које ће
Генерална проба пред
ученици рецитовати на такмичењу. Свакодневно
наступ
смо увежбавали рецитације за Савиндан.
- Избор и анализа
садржаја за прославу
Нове године
- Генерална проба пред
новогодишњи наступ
- Избор садржаја за
ЈАНУАР
Ученици су учествовали 27. јануара у представи
прославу Дана Светог
поводом Дана Светог Саве.
Саве - Генерална проба
- Историја говорне
ФЕБРУАР
Подељене су песме за рецитаторско такмичење и
уметности: историја
оне су усклађене са сензибилитетом говорника.
позоришта, драме,
Одржано је Школско такмичење рецитатора.
беседништво
- Беседништво
- Припрема за такмичење
у беседништву
-Такмичење у
беседништву
- Посета другим
МАРТ
Није било могуће реализовати због ванредног
секцијама (драмска,
стања
музичка, ликовна) и
сарадња са њима
- Посета позоришту Дискусија о одгледаној
представи
- Сусрет са
професионалним глумцем
- Избор и анализа
АПРИЛ
Није било могуће реализовати због ванредног
садржаја поводом Дана
стања
школе
- Припрема за наступ на
школској свечаности Увежбавање наступа
- Генерална проба
- Припрема за такмичење МАЈ
Није било могуће реализовати због ванредног
у рецитовању
стања
- Увежбавање наступа за
такмичење
- Генерална проба
- Такмичење у
рецитовању
- Рецитовање најбољих
ЈУН
Није било могуће реализовати због ванредног
садржаја из протекле
стања
године
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ НИСУ ПЛАНИРАНЕ:
– Посета Сајму књига, октобар, неки чланови Рецитаторске секције су посетили Сајам књига 23. 10.
2019. и упознали се са новим и старим издањима, као и са писцима
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III

ИЗВЕШТАЈИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
ИЗВЕШТАЈИ УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

III 1.

III 1. 1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
Координатори у раду Ученичког парламента: Мирјана Видовић и Ивана Јеленковић
Број одржаних састанака шк. 2019/20: 6 часова
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ
Конституисање
Ученичког парламента

Упознавање са
Пословником о раду
Ученичког парламента
Избор ученика за ШО и
школске тимове

Израда плана
ваннаставних активности
у складу са
интересовањима ученика
Информисање ученика о
функционисању Кутије
поверења
Учешће представника УП
у раду ШО и школских
тимова
Састанци са директорком
школе
Пано успешности – избор
најуспешнијих ученика
Домаћини Дана школе и
школске славе Светог
Саве
Учешће у
манифестацијама и
догађајима у школи и ван
ње

Учешће у хуманитарним
акцијама

ВРЕМЕ И
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
IX
Мирјана Видовић
Ивана Јеленковић

IX
Мирјана Видовић
Ивана Јеленковић
IX
Мирјана Видовић
Ивана Јеленковић

IX
Чланови Ученичког
парламента
IX
Мирјана Видовић
Ивана Јеленковић
IX - VI
изабрани чланови
X – VI
представници
Ученичког
парламента
XII
Чланови УП
XI, I чланови
Ученичког
парламента
X-V
предметни
наставници, чланови
Ученичког
парламента

IX - VI

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ / ЗАКЉУЧЦИ/
РАЗЛОЗИ У СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО
Ученички парламент је конституисан на првој
седници 6.9.2019. За председника је изабрана Ана
Станојевић 8/1, за потпредседника Нађа
Мићуновић 7/3 и за записничара Анђела Симић
8/5.
Представници УП су упознати са Пословником о
раду УП на првој седници 6.9.2019.
За представнике УП на седницама ШО изабране
су Тијана Мојсић 8/5 и Милица Јузбашић 8/2.
Изабрани су ученици у седам школских тимова.
Списак ученика који су укључени у тимове стоји у
ГП рада школе.
На другој седници УП одржаној 31.10. 2019.
разговарало се о изради плана ваннаставних
активности и предложено је да се спроведу анкете
по одељењима.
О функционисању Кутије поверења УП је
информисан на конститутивној седници.
Представници УП су присуствовали седницама
ШО и школских тимова.
Директорка је присуствовала 4. и 5. седници УП, а
представници парламента су више пута имали
сатснак са директорком школе и разговарали о
текућим питањима.
За израдом паноа успешности се почело у
новембру 2019.
Чланови УП су били домаћини на ове две
манифестације.
Чланови УП су активно учествовали у свим
школским и ван школским догађајима и
манифестацијама. Најзначајније су: Фестивал
историје:,,Ми, пре нас'', Седница ученичких
парламената Србије у Дому Народне скупштине
8.10.2019, Радионице са страним студентима
преко организације AISEC.
Чланови УП су учествовали у многобројним
хуманитарним акцијама у школи и ван ње:
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чланови Ученичког
парламента

Учење о насиљу и
савременим проблемима
тинејџера кроз
едукативне позоришне
представе
Едукација родитеља на
родитељском састанку (у
присуству чланова
Ученичког парламента)
са циљем да се оснажи
компетенција ученика за
ненасилну комуникацију
Организовање посета
музеја и позоришта
Обележавање светског
Дана позоришта (27.3)
Сарадња са Канцеларијом
за младе ГО Чукарица и
КЦ Чукарица
Сарадња са ДЗ ,,Др Симо
Милошевић'' у Сремчици
Сусрети са парламентима
из других школа

Превенција наркоманије
и алкохолизма

Трибине и радионице
које ће припремити и
водити родитељи са
ученицима ( Из свог угла
о насилној комуникацији
код ученика и како је
спречити)
Професионална
оријентација ученикапрезентовање различитих
професија и образовних
профила
Учешће у успостављању
сарадње са најчешће
бираним средњим
школама

X- V
Мирјана Видовић
Ивана Јеленковић

X- V
Тим за заштиту деце
од насиља, Сви
наставници
предметне и
разредне наставе,
стручни сарадници и
родитељи
X- V
Мирјана Видовић
Ивана Јеленковић
III Студио Центар
Студио БИС
X-V
Мирјана Видовић
Ивана Јеленковић
XII-IV
Мирјана Видовић
Ивана Јеленковић
X - V чланови
Ученичког
парламента, Мирјана
Видовић Ивана
Јеленковић
XII- IV
Психолог
педагог

XI- V
Тим за заштиту деце
од насиља, Савет
родитеља, Ученички
парламент

Прикупљање новца за лечење ученика ОШ ,,Јосиф
Панчић'', Сарадња са Црвеним крстом Чукарица и
учешће у хуманитарној акцији ,,Трка за срећније
детињство'' и акцији обележавања Светског дана
чишћења планете, Акција прикупљања
новогодишњих пакетића за децу са Косова, за
децу без родитељског старања и децу у Установи
за децу и младе,,Сремчица''
УП су одгледали неколико представа едукативног
карактера: ,,35 калорија без шећера'', ,,Лајање на
звезде'', ,,Сви смо приче – Која је твоја?''
Није било могуће реализовати због ванредног
стања

Организоване су три посете позоришним
представама, два пута у Дому омладине Београда
и једном у Културном центру Чукарица.
Није било могуће реализовати због ванредног
стања
Сарадња је остварена са ГО Чукарица, КЦ
Чукарица и Пријатељима деце Чукарица (ова
сарадња је оставрена први пут)
Није било могуће реализовати због ванредног
стања
Два члана УП су присуствовала Седница
ученичких парламената Србије у Дому Народне
скупштине 8.10.2019.
Уместо предавања на тему наркоманије и
алкохолизма, одржана су предавања представника
МУП-а Србије „Безбедно коришћење интернета и
друштвених мрежа“ и предавање на тему верских
секти.
Није било могуће реализовати због ванредног
стања

III
родитељи бивши
ученици

Није било могуће реализовати због ванредног
стања

II-V
Тим за
професионалну
развој

Није било могуће реализовати због ванредног
стања
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Уређење школског
дворишта и учионица

Давање мишљења о
уџбеницима за наредну
школску годину
Давање мишљења о
ученицима предложеним
за ђака и спортисту
генерације
Посета Народној
скупштини РС
Анализа успеха и
владања након тромесечја
и првог полугодишта

XI- V чланови
Ученичког
парламента, Тим за
уређење школског
простора и
промоцију школе
II-V чланови
Ученичког
парламента
V Мирјана Видовић
Ивана Јеленковић
чланови Ученичког
парламента
III- IV
Мирјана Видовић
Ивана Јеленковић
XI, II, IV
педагог
психолог

Анализа рада УП за
школску 2019/2020

УП је дао свој допринос у акцијама уређења
дворишта и учионица

.Није било могуће реализовати због ванредног
стања
Није било могуће реализовати због ванредног
стања
Није било могуће реализовати због ванредног
стања
Извршена је анализа успеха и владања на првом
тромесечју (трећа седница 26.11.2019) и анализа
успеха и владања на крају првог полугодишта
(шеста седница 4.3. 2020.). Реализатор- педагог
Жељана Позојевић Корин.
Није било могуће реализовати због ванредног
стања

V чланови
Ученичког
парламента
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ НИСУ ПЛАНИРАНЕ:
- Сарадња са Пријатељима деце Чукарица
-Сарадња са студентском организацијом AISEC Србије
-Сарадња са Црвеним крстом Чукарице

III 1. 2. ИЗВЕШТАК О РАДУ КЛУБА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА
Руководилац: Милица Максимовић (02.09.2019.-31.01.2020..) Милан Тлачинац
(24.2.2020.-31.08.2020)
Број одржаних часова шк. 2019/20: 20 часова
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ
Представљање циљева и
програма(Формирање
клуба)
Заштита деце од насиља

ВРЕМЕ И
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
М.Максимовић и
ученици 6.разреда
IX
М.Максимовић и
ученици 6.разреда
IX,X
М.Максимовић и
ученици 6.разреда
X,XI

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ / ЗАКЉУЧЦИ/
РАЗЛОЗИ У СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО
Уписивање ђака 6.разреда у секцију и договор о
начину и темпу рада клуба.
Упознавање члнова клуба са институцијама и
законсим оквиром заштите деце од
насиља.Гледање едукативног филма“Стоп насиљу
над женама и децом“
Упознавање ђака са дечјим правима.Прављење
паноа на ту тему и кутије поверења.

Дечја права
Светски дан људских
права

М.Максимовић и
ученици 6.разреда
XI,XII

Упознавање ђака са људским правима и
упоређивање са дечјим.Гледање едукативног
филма“Посматрачи“
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међународни дан
толеранције
прављење новогодишњих
честитки

светски дан породице

светски дан жена
Светски дан матерњег
језика
Светски дан здравља
светски дан слободе
медија

М.Максимовић и
ученици 6.разреда
I
М.Максимовић и
ученици 6.разреда
XII

Упознавање са термином толеранција и дебата о
најугроженијим категоријама у друштву на ту
тему.Израда 2 паноа.
Чланови клуба су правили новогодишње честитке
и продавали их у школи.Сакупљен новац је предат
Црвеном крсту.

М.Тлачинац и
ученици 6.разреда
II

Није реализовано,због промене наставника и
поновног окупљања чланова клуба и договора о
новим терминима рада клуба.

М.Тлачинац и
ученици 6.разреда
III
М.Тлачинац и
ученици 6.разреда
IV
М.Тлачинац и
ученици 6.разреда
V
М.Тлачинац и
ученици 6.разреда
VI

Није било могуће реализовати због ванредног
стања
Није било могуће реализовати због ванредног
стања
Није било могуће реализовати због ванредног
стања
Није било могуће реализовати због ванредног
стања

III 1. 3. ИЗВЕШТАЈ ПОДМЛАТКА ЦРВЕНОГ КРСТА
Руководиоци: Сурија Реџепи и Јована Јовановић
Број одржаних часова шк.2019/20: 42+7 (Јована Јовановић), 69 (Сурија Реџепи)
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ
Контакт са просветним
радницима задуженим за
реализацију активности.
Реализовати акцију
‘’Безбедност деце у
саобраћају’’.
Обележавање
11.септембра’’ Светки дан
прве помоћи’’.
Реализација програма
‘’Хуманих вредности’’
Реализација програма’’
Борба против трговине
људима’’.

ВРЕМЕ И
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
септембар
Сурија
Реџепи,Јована
Јовановић,ЦК

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ / ЗАКЉУЧЦИ/
РАЗЛОЗИ У СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО
Активност реализована кроз упознавање
просветних радника са предстојећим
активностима.

септембар
Сурија
Реџепи,Јована
Јовановић,ЦК
септембар
Сурија
Реџепи,Јована
Јовановић,ЦК
септембар
Сурија
Реџепи,Јована
Јовановић,ЦК
септембар
Сурија
Реџепи,Јована
Јовановић,ЦК

Активност реализована кроз презентацију за
ученике 4.разреда.
Активност није реализована.

Активност реализована кроз пружање помоћи
социјално угроженим ученицима.
Планирана активност није реализована у овом
периоду јер је термин померен за друго
полугодиште. Требало је да је кроз радионицу и
презентацију одрже волотери Црвеног крста на
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Реализација обуке у првој
помоћи за ученике.
Реализација здравстено
превентивних активности.
Реализација акције ‘’Трка
за срећније детињство’.’

Прикупљање чланарине

Реализовати ликовнолитерарни конкурс За
сунчану јесен живота

Реализација програма
‘’Промоција хуманих
вредности’’
Реализација обуке у првој
помоћи за ученике.
Реализација програма
Смањење ризика и
ублажавање последица од
елементарних непогода и
других опасности.
Прикупљање чланарине.
Предати чланарину са
списковима Црвеном
крсту Чукарица до
31.децембра.
Упознавање деце са
значајем акције Трка за
срећније детињство
Реализација програма
Борба против трговине
људима
Реализација програма
‘’Промоција хуманих
вредности’’.
Реализација обуке у првој
помоћи за ученике.

септембар
Сурија
Реџепи,Јована
Јовановић,ЦК
септембар
Сурија
Реџепи,Јована
Јовановић,ЦК
октобар
Сурија
Реџепи,Јована
Јовановић, Михајло
Микић, ЦК
октобар
Сурија
Реџепи,Јована
Јовановић,ЦК
октобар
Сурија
Реџепи,Јована
Јовановић,ЦК,руков
одилац литерарне
секције,
руководилац
ликовне секције
октобар
Сурија
Реџепи,Јована
Јовановић,ЦК
октобар
Сурија
Реџепи,Јована
Јовановић,ЦК
октобар
Сурија
Реџепи,Јована
Јовановић,ЦК

челу са руководиоцем из Црвеног крста
Чукарица.
Активност померена за друго полугодиште, те у
овом периоду није реализована.
Активност померена за друго полугодиште, те у
овом периоду није реализована.
Трка за срећније детињство реализована. Ученица
четвртог разреда Милица Бубало и ученик осмог
разреда Матија Радоичић освојили су треће
место.
Сакупљен новац за Трку за срећније детињство,
као и чланарина за Црвени крст.
Сарадња са учитељима и наставницима поводом
ликовно- литерарног конкурса За сунчану јесен.

Активност реализована кроз пружање помоћи
социјално угроженим ученицима.
Активност померена за друго полугодиште, те у
овом периоду није реализована.
Активност реализована кроз одржане радионице
за ученике 4.разреда.

новембар
Сурија
Реџепи,Јована
Јовановић,ЦК

Прикуљена чланарина за месец новембар.

новембар
Сурија
Реџепи,Јована
Јовановић,ЦК
новембар
Сурија
Реџепи,Јована
Јовановић,ЦК
новембар
Сурија
Реџепи,Јована
Јовановић,ЦК
новембар

Деца су упозната зашто је Трка за срећније
детињство важан догађај који организује Црвени
крст Чукарица.
Активност померена за друго полугодиште, те у
овом периоду није реализована.
Активност реализована кроз пружање помоћи
социјално угроженим ученицима.
Активност померена за друго полугодиште, те у
овом периоду није реализована.
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Реализација здравстено
превентивних активности.
Реализација програма
Смањење ризика и
ублажавање последица од
елементарних непогода и
других опасности.
Реализација акције ‘’Један
пакетић много љубави ‘’у
којо деца учествују
прикупљањем
играчака,слаткиша,књига
,предаја пакетића Црвеном
крсту Чукарица.
Реализација програма
‘’Борба против трговине
људима’’.
Реализација програма
Промоција хуманих
вредности
Реализација обуке у првој
помоћи за ученике.
Реализација здравстено
превентивних активности
Реализација програма
Смањење ризика и
ублажавање последица од
елементарних непогода и
других опасности.
Црвеном крсту доставити
писмени извештај о
реализованим
активностима за период
септембар-децембар.
Наставак обуке у пружању
прве помоћи,припрема
екипа за такимичење.
Реализација програма’’
Борба против трговине
људима’’
Реализација програма’’
Промоција хуманих
вредности’’
Одабрати екипе прве
помоћи за обуку и исте

Сурија
Реџепи,Јована
Јовановић,ЦК
новембар
Сурија
Реџепи,Јована
Јовановић,ЦК
новембар
Сурија
Реџепи,Јована
Јовановић,ЦК

Активност померена за друго полугодиште, те у
овом периоду није реализована.
Активност реализована кроз одржане радионице
за ученике 4.разреда.

децембар
Сурија
Реџепи,Јована
Јовановић,ЦК

Пакетићи су прослеђени Црвеном крсту Чукарица
за болесну и социјално угрожену децу наше
општине. Сакупљено је 62 пакетића.

децембар
Сурија
Реџепи,Јована
Јовановић,ЦК
децембар
Сурија
Реџепи,Јована
Јовановић,ЦК
децембар
Сурија
Реџепи,Јована
Јовановић,ЦК
децембар
Сурија
Реџепи,Јована
Јовановић,ЦК
децембар
Сурија
Реџепи,Јована
Јовановић,ЦК

Активност померена за друго полугодиште, те у
овом периоду није реализована.

јануар
Сурија Реџепи,
Јована Јовановић,
ЦК

Црвеном крстује достављен писмени извештај о
реализованим активностима за период септембардецембар.

јануар
Сурија Реџепи,
Јована Јовановић,
ЦК
фебруар
Сурија Реџепи,
Јована Јовановић,
ЦК
фебруар
Сурија Реџепи,
Јована Јовановић,
ЦК
фебруар

Активност померена за друго полугодиште, те у
овом периоду није реализована.

Активност реализована кроз пружање помоћи
социјално угроженим ученицима.
Активност померена за друго полугодиште, те у
овом периоду није реализована.
Активност померена за друго полугодиште, те у
овом периоду није реализована.
Активност реализована кроз одржане радионице
за ученике 4.разреда.

Активност није реализована.

Ученици 7. разреда, који похађају грађанско
васпитање, однели су пакетиће у Дом за децу и
младе, у Сремчици. Сакупљено је 22 пакетића.
Активност није реализована јер је, на предлог
Црвеног крста Чукарица, померена за април.
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пријавити Црвеном крсту
Чукарица до 15 марта
2019.
Започети обуку екипа прве
помоћи
Реализовати ликовнолитерарни конкурс ‘’Крв
живот значи’’

Вршити припрему ученика
за квиз’’ Шта знам о
Црвеном крсту и
давалаштву’’.
Реализација програма
‘’Борба против трговине
људима’’
Реализација програма
Промоција хуманих
вредности
Обука екипе прве помоћи.

Обележити 7.април
Светски дан здравља кроз
разна предавања о
здрављу.
Реализација програма
Борба против трговине
људима.
Реализација програма
Промоција хуманих
вредности
Одржати квиз’’ Шта знамо
Црвеном крсту и
давалаштву’’.
Одржати такмичење Екипа
прве помоћи
Обележити Недељу
Црвеног крста од 8-15
маја.
Додела награда
најуспешнијим радовима
конкурса ‘’Крв живот
значи’’,’’ За сунчану јесен
живота .‘’

Сурија Реџепи,
Јована Јовановић,
ЦК
март
Сурија Реџепи,
Јована Јовановић,
ЦК
март
Сурија Реџепи,
Јована Јовановић,
ЦК,руководилац
литерарне секције,
руководилац
ликовне секције
март
Сурија
Реџепи,Јована
Јовановић,ЦК
март
Сурија
Реџепи,Јована
Јовановић,ЦК
март
Сурија
Реџепи,Јована
Јовановић,ЦК
април
Сурија
Реџепи,Јована
Јовановић,ЦК
април
Сурија
Реџепи,Јована
Јовановић,ЦК
април
Сурија
Реџепи,Јована
Јовановић,ЦК
април
Сурија
Реџепи,Јована
Јовановић,ЦК
мај
Сурија
Реџепи,Јована
Јовановић,ЦК
мај
Сурија
Реџепи,Јована
Јовановић,ЦК
мај
Сурија
Реџепи,Јована
Јовановић,ЦК
мај
Сурија
Реџепи,Јована
Јовановић,ЦК

Активност није реализована јер је, на предлог
Црвеног крста Чукарица, померена за април.
Руководиоци литерарне и ликовне секције су
обавештени о конкурсу Крв живот значи, а они
су информисали децу о овом конкурсу и са њима
осмислили радове које су послали.

Није било могуће реализовати због ванредног
стања.
Није било могуће реализовати због ванредног
стања.
Није било могуће реализовати због ванредног
стања.
Није било могуће реализовати због ванредног
стања.
Није било могуће реализовати због ванредног
стања.
Није било могуће реализовати због ванредног
стања.
Није било могуће реализовати због ванредног
стања.
Није било могуће реализовати због ванредног
стања.
Није било могуће реализовати због ванредног
стања.
Није било могуће реализовати због ванредног
стања.
Андреа Керкез 5/5 освојила је прво место, Јелена
Марковић 4/1 прво место, а Лена Станковић 4/1
треће место.
Ученици су примили награде у просторијама
Црвеног крста на Чукарици.
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Реализација програма’’
Борба против трговине
људима’.’
Реализација програма’’
Промоција хуманих
вредности’’.
Реализација
манифестације ‘’Сабор
човекољубља’’, Србије
Црвеном крсту доставити
извештај о реализованим
активностима.

мај
Сурија
Реџепи,Јована
Јовановић,ЦК
мај
Сурија
Реџепи,Јована
Јовановић,ЦК
јун
Сурија
Реџепи,Јована
Јовановић,ЦК
јун
Сурија
Реџепи,Јована
Јовановић,ЦК
јул, август
Сурија
Реџепи,Јована
Јовановић,ЦК

Конкурс „ Крв живот значи“ није реализован у
потпуности због ванредног стања.
Није било могуће реализовати због ванредног
стања.
Није било могуће реализовати због ванредног
стања.
Није било могуће реализовати због ванредног
стања.
Црвеном крсту достављен извештај о
реализованим активностима.

Опоравак награђених,
Није било могуће реализовати због ванредног
социјално угрожених
стања.
ученика у одмаралиштима
Црвеног крста
према,могућностима.
Напомена: Од почетка школске године до средине марта одржано је 13 састанака Подмлатка Црвеног
крста.
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ НИСУ ПЛАНИРАНЕ:
- Хуманитарна акција сакупљања обуће и одеће
- Сакупљање новца за болесног ученика М.В. од ученика ОШ Вук Караџић
- Креш изазов Србије(Ученици Ученичког парламента и грађанског васпитања учествовали су у акцији
у Пионирском граду).
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III 2.

ИЗВЕШТАЈ РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА
III 2. 1. ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 1. РАЗРЕД

Руководилац: Ружица Лекић и Славица Требјешанин
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ И
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

- Пријем и упознавање ученика
- Упућивање ученика на план и
ритам рада у продуженом боравку
- Постављање правила понашања
у продуженом боравку
- Учествовање у светској акцији
„Очистимо свет“
- Светски дан без аутомобила
- Дан мира
- Дочекивање јесени
- Едукативна радионица Бонтон
у трпезарији
Мала школа великих ствари: Исхрана
– радионица
Мала школа великих ствари: Екологија
– радионица
Шарам, стварам: Весели јесенко
Шарам, стварам: Дечија права
(ликовна интерпретација)
Мала школа великих ствари: Светски
дан животиња
Мала школа великих ствари:
Едукативна радионица – Очување
хигијене = здравље
Певам, плешем, глумим: Приредба за
дечију недељу
Оловка пише срцем: „Игра каладонт”
Мала школа великих ствари: Недеља
здравља – Светски дан чистих руку,
Светски дан здраве хране, Светски дан
јабука
Мала школа великих ствари: Дан деце
– дечија недеља
Шарам стварам: Моја породица
Шарам стварам: Шта је то толеранција
– ликовна интерпретација
Активност по избору ученика: Читање
бајки
Мала школа великих ствари:
Другарство
Певам, плешем, глумим: Песме о
другарству
Оловка пише срцем: Игра „Вешала”

СЕПТЕМБАР
19.09. 2019. 30.09.2019.
Слађана Николић и
Божана Фимић

ОКТОБАР
01.10.2019. 31.10.2019.
Слађана Николић и
Божана Фимић

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ /
ЗАКЉУЧЦИ/ РАЗЛОЗИ У
СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО
Реализовано дијалошком
методом, методом
демонстрације и методом
практичних радова.
Успешно реализовано.

Реализовано дијалошком
методом, методом
демонстрације и методом
практичних радова.
Успешно реализован
самостални рад ученика.

165
Мала школа великих ствари: Важне
речи (молим, хвала, изволи, опрости)
Активност по избору ученика:
Друштвене игре
Шарам-стварам: Цртање – слободна
тема
Оловка пише срцем: Израда речника
лепих речи
Мала школа великих ствари: Европски
дани науке
Мала школа великих ствари: Дан
школе
Певам, плешем, глумим: Приредба за
Дан школе
Активност по избору ученика: Ко сам
ја
Мала школа великих ствари:
Међународни дан толеранције
Певам, плешем, глумим: Игра
пантомиме
Оловка пише срцем: Састављање
приче на основу слика
Активност по избору ученика:
Правимо представу
Мала школа великих ствари:
Међународни хуманитарни дан
Шарам-стварам: Израда рама за слике
од папира
Шарам-стварам: Правимо разне
облике од папира – оригами
Мала школа великих ствари: Посета
библиотеци и упознавање са књигама
Мала школа великих ствари: Када се
друг разболи
Певам, плешем, глумим: Музички квиз
(теме из цртаних филмова)
Оловка пише срцем: Покажи шта знаш
(рецитал)
Мала школа великих ствари:
Мађународни дан инвалида
Активности по избору ученика: Игра
„Топло – хладно”
Шарам-стварам: Паковање поклона
Оловка пише срцем: Састављање
приче на задату реченицу
Мала школа великих ствари: Светски
дан планина
Мала школа великих ствари:
Комуникација и неспоразуми међу
другарима
Певам, плешем, глумим:
Новогодишња бајка – драмска
радионица
Шарам-стварам: Украси своју јелку

НОВЕМБАР
01.11.2019. –
30.11.2019.
Слађана Николић и
Божана Фимић

Реализовано дијалошком
методом, методом
демонстрације, методом
практичних радова и
методом писаних радова.
Успешно реализован
самостални рад ученика.

ДЕЦЕМБАР
01.12.2019. –
31.12.3019.
Ружица Лекић и
Божана Фимић

Реализовано кроз фронтални,
групни рад и рад у пару.
Коришћене су метода
демонстрације, метода
разговора, практичних и
писаних радова.
Ученици су успешно
реализовали самостални рад.
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Активности по избору ученика:
Правимо стрип
Мала школа великих ствари:
Едукативна радионица – сви имамо
исте потребе
Шарам-стварам: Дочекивање зиме
Шарам-стварам: Израда
новогодишњих маски, костима, украса,
честитки
Активности по избору ученика:
Пантомима
Мала школа великих ствари:
Понашање чланова породице једних
према другима
Певам, плешем, глумим: Прослава
Нове године у боравку
Мала школа великих ствари: Светски
дан смеха
Шарам-стварам: Божићна честитка
Шарам-стварам: Доживљај са распуста
Мала школа великих ствари:
Обележавање српске Нове године
Актиност по избору ученика:
Друштвене игре
Оловка пише срцем: Шта све једна
прича треба да садржи
Певам, плешем, глумим: Учимо да
плешемо
Мала школа великих ствари: Сви
народи имају своје обичаје и културу
Активност по избору ученика:
Драматизација текста
Шарам-стварам: Израда честитки за
Светог Саву
Шарам-стварам: Портрет Светог Саве,
приче из живота Светог Саве
Мала школа великих ствари: Дан
Светог Саве
Мала школа великих ствари: Светски
дан без дуванског дима
- Певам, плешем,
глумим:
Народне игре
Шарам – стварам: Израда честитки
поводом месеца љубави
Мала школа великих ствари: Дан
државности Србије
Гледање дугометражног филма за децу
Активност по избору ученика:
Друштвене игре
Певам, плешем, глумим: Где све
можемо чути музику
Шарам - стварам: Правимо поклон за
маму

ЈАНУАР
08.01.2020. –
31.01.2020.
Ружица Лекић и
Божана Фимић

Реализовано кроз фронтални,
групни рад и рад у пару.
Коришћене су метода
демонстрације, метода
разговора, практичних и
писаних радова.
Ученици су успешно
реализовали самостални рад.

ФЕБРУАР
24.02.2020. 28.02.2020.
Ружица Лекић и
Славица
Требјешанин

Реализовано кроз фронтални,
групни рад и рад у пару.
Коришћене су метода
демонстрације, метода
разговора, практичних и
писаних радова.
Ученици су успешно
реализовали самостални рад.

МАРТ

Реализовано кроз фронтални,
групни рад и рад у пару.
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Активност по избору ученика: Топло –
хладно
Оловка пише срцем: Узроци и
последице догађаја из приче
Певам, плешем, глумим: Позориште не
чине само глумци
Шарам - стварам: Израда честитки и
украса за маме и баке (обележавање
Дана жена)
Певам, плешем, глумим: Како се
плесало некад
Мала школа великих ствари: И ово смо
ми (анализа и самоанализа понашања)
Активност по избору ученика:
Друштвене игре
- Праћење наставе на даљину (ТВ
часови)
- Надгледање и кориговање ученика
током самосталног рада ученика
(израде домаћих задатака)
- Шарам-стварам: Пролећно дрво;
- Активност по избору ученика: Игра
пантомиме (занимања људи);
- Гледање едукативне емисије за децу;
- Мала школа великих ствари: „Шта је
то едипидемија“ (брошура о Ковиду 19
- презентација);
- Певам, плешем глумим: Забавномузичке активности;
- Шарам стварам: Пролеће у мом
граду;
- Активност по избору ученика:
Читање песама по избору
- Гледање анимираног дугометражног
филма;
- Оловка пише срцем: Игре речима;
- Певам, плешем, глумим: Слушање
музике из цртаних филмова;
- Оловка пише срцем: Игра вешала;
- Активност по избору ученика:
Рецитовање песме;
- Мала школа великих ствари: Боље
спречити него лечити;
- Певам, плешем, глумим: Моја мала
плесна тачка;
- Увежбавање научених наставних
садржаја
- Надгледање и организовање
ученика током слободног времена
- Оловка пише срцем: Игра меморије;
- Активност по избору ученика: Шта
смо научили у овој школској години
(квиз
знања);

02.03.2020. –
31.03.2020.
Ружица Лекић и
Славица
Требјешанин

Коришћене су метода
демонстрације, метода
разговора, практичних и
писаних радова.
Ученици су успешно
реализовали самостални рад.
Све остале планиране теме
од 16. марта није било
могуће реализовати због
ванредног стања.

МАЈ
02.05.2020. –
31.05.2020.
Ружица Лекић и
Славица
Требјешанин

Након ванредне ситуације
продужени боравак није
радио све до 11. маја.
Тада је организован боравак
за групу ученика којима је
боравак био неопходан, уз
све мере које је
Министарство просвете
прописало.
Праћени су часови на РТС-у
и уз добру сарадњу и
комуникацију са њиховим
учитељима редовне наставе
одрађено је све што се од
њих захтевало.
Реализовано кроз фронтални,
групни рад и рад у пару.
Коришћене су метода
демонстрације, метода
разговора, практичних и
писаних радова.
Ученици су успешно
пратили наставу на даљину
(ТВ часови) и успешно су, уз
нашу помоћ, реализовали
самостални рад (домаће
задатке).

ЈУН
01.06.2020. –
16.06.2020.
Ружица Лекић и
Славица
Требјешанин

Активности за релаксацију и
активан одмор су често
организоване напољу, по
препоруци Министарства
просвете, када год су
временски услови то
дозвољавали и током
извођења свих активности
ученике смо подсећали на
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- Гледање анимираног дугометражног
коришћење средстава за
филма;
дезинфекцију и чешће прање
- Мала школа великих ствари: Земље
руку.
које бих волео/ла да посетим;
Реализовано кроз фронтални,
- Шарам-стварам: Ближи се, ближи
групни рад и рад у пару.
лето;
Коришћене су метода
- Оловка пише срцем: Причање приче
демонстрације, метода
уз помоћ одређеног броја познатих
разговора, практичних и
елемената;
писаних радова.
- Активност по избору ученика: Како
Успешно реализоване
ћу провести летњи распуст (говорна
активности.
вежба);
- Гледање едукативне емисије за децу;
- Мала школа великих ствари:
Путовању се радујем, кофер већ
пакујем;
- Активност по избору ученика:
Слушање компилације најлепших
дечијих песама;
- Мала школа великих ствари:
Обележавање светског дана заштите
животне средине;
- Шарам-стварам: Како ћу провести
летњи распуст;
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ НИСУ ПЛАНИРАНЕ
МАРТ
•
Током овог месеца смо се, након увођења ванредне ситуације, преусмериле и на
помоћ при раду у разредној настави као и на сарадњу са учитељицама из нашег актива
•
Организовале смо се за помоћ при електронској евиденцији и уносу података
образовно–васпитног рада, изношењу идеја и предлога који се тичу квалитетнијег провођења
слободног времена ученика, њиховог оспособљавања за самостално учење као и схватање
улоге технике у образовању
•
Дат је и допринос истицању радости учења и подстицању мотивисаности за учење
кроз различите педагошке и спортске игре које се могу обављати у кућним условима
АПРИЛ
•
Организовале смо се за помоћ разредним и предметним наставницима при
електронској евиденцији и уносу података образовно–васпитног рада
•
Сарадња са учитељицама из нашег актива кроз изношење идеја и предлога који се
тичу квалитетнијег провођења слободног времена ученика као и указивање помоћи при
организацији појединих делова часа уколико је потребно
•
Дат је допринос истицању радости учења и подстицању мотивисаности ученика за
учење кроз предлоге различитих педагошких и спортских игара које се могу обављати у
кућним условима као и подстицање ученика за осмишљавање импровизованих игара у
њиховој самосталној режији
МАЈ


Праћење наставе на даљину (ТВ часови)
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III 2. 2. ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 2. РАЗРЕД

Руководилац: Нена Драгојевић и Јована Трбојевић
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ И НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

- Мала школа великих ствари:
Постављање правила понашања у
продуженом
боравку;
- Певам, плешем, глумим: Забавномузичке активности;
- Шарам-стварам: Дочекивање јесени;
- Активност по избору ученика: Игра
вешала;
- Гледање дугометражног анимираног
филма;
- Мала школа великих ствари:
Едукативна радионица „Бонтон у
трпезарији“;
- Шарам-стварам: Јесен- израда
тематског речника;
- Оловка пише срцем: Игра вешала;
- Активност по избору ученика: Квиз
знања;
- Гледање едукативне емисије за децу;
- Мала школа великих ствари: Лепе и
ружне речи;
- Шарам-стварам: Светски дан
животиња;
- Шарам-стварам: Зимница;
- Активност по избору ученика: Игра
„Асоцијације“;
- Гледање анимираног дугометражног
филма;
- Мала школа великих ствари: Чувамо
заједничку имовину;
- Певам, плешем, глумим: Дан децедечја недеља;
- Оловка пише срцем: игра „На слово,
на слово“;
- Активност по избору ученика:Игре
меморије и концентрације;
- Мала школа великих ствари: Ако не
знаш а ти питај;
- Шарам-стварам: Светски дан здраве
хране;
- Шарам-стварам: Светски дан јабука;
- Активност по избору
ученика:Решавање ребуса;

СЕПТЕМБАР
19.09. 2019. 30.09.2019.
Нена Драгојевић и
Јована Трбојевић

ОКТОБАР
01.10.2019. 31.10.2019.
Нена Драгојевић и
Јована Трбојевић

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
/ ЗАКЉУЧЦИ/ РАЗЛОЗИ
У СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО
Реализовано дијалошком
методом, методом
демонстрације и методом
практичних радова.
Успешно реализовано.

Реализовано дијалошком
методом, методом
демонстрације и методом
практичних радова.
Успешно реализован
самостални рад ученика.
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- Мала школа великих ствари: Књига
нам је најбољи пријатељ;
- Певам, плешем, глумим: Игра
„Пантомиме“;
- Оловка пише срцем: игра „Каладонт“
(настављање речи на задато слово);
- Активност по избору ученика:
„Чаробно страшило“ (вежбе
прецизности);
- Мала школа великих ствари:
Комуникација и неспоразуми међу
другарима;
- Шарам-стварам: „Ове лепе дарове
јесен нам је дала“ (групни рад);
- Шарам-стварам: портрет Вука
Караџића;
- Активност по избору ученика:
Математичка слагалица;
- Гледање школског документарног
филма о Вуку Караџићу;
- Мала школа великих ствари: Прослава
дна школе;
- Активност по избору ученика:игра
„Глуви телефони“;
- Гледање анимираног дугометражног
филма;
- Мала школа великих ствари: Светски
дан љубазности;
- Певам, плешем, глумим: народна игра
„Ја посејах лан2;
- Активност по избору ученика:
Разиграна клупа (јутарња гимнастика);
- Гледање едукативне емисије за децу;
- Мала школа великих ствари: Од чега
зависи начин одевања људи;
- Шарам-стварам: Јесен у парку;
- Оловка пише срцем: Састављање
приче на задату реченицу;
- Активност по избору ученика:
друштвена игра „Не љути се човече“;
- Мала школа великих ствари: Кад се
друг разболи;
- Певам, плешем, глумим: Моја
омиљена песма;
- Шарам-стварам: Зима-израда
тематског речника;
- Активност по избору ученика:
Штафетно читање;
- Гледање анимираног дугометражног
филма;
- Мала школа великих ствари: Извините
што сам закаснио/ла;
- Шарам-стварам: Шалови и рукавице;

НОВЕМБАР
01.11.2019. –
30.11.2019.
Нена Драгојевић и
Јована Трбојевић

Реализовано дијалошком
методом, методом
демонстрације, методом
практичних радова и
методом писаних радова.
Успешно реализован
самостални рад ученика.

ДЕЦЕМБАР
01.12.2019. –
31.12.3019.
Нена Драгојевић и
Јована Трбојевић

Реализовано кроз
фронтални, групни рад и
рад у пару.
Коришћене су метода
демонстрације, метода
разговора, практичних и
писаних радова.
Ученици су успешно
реализовали самостални
рад.
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- Оловка пише срцем: Вежбамо да
читамо текстове написане латиничним
словима;
- Активност по избору ученика.Украси
своју јелку;
- Гледање едукативне емисије за децу;
- Мала школа великих ствари: Светски
дан планина;
- Шарам-стварам: Зимски град;
- Шарам-стварам: Снешко Белић;
- Активност по избору ученика:
Правимо украсе од картона и папира;
- Мала школа великих ствари:
Другарство;
- Певам, плешем глумим: Новогодишње
песме;
- Шарам-стварам: Дочекивање зиме;
- Активност по избору ученика: Писање
писма Деда Мразу;
- Мала школа великих ствари: Нова
година и Божић;
- Прослава Нове године у боравку;
- Гледање анимираног дугометражног
филма;
- Мала школа великих ствари: Светски
дан смеха;
- Шарам-стварам: Доживљај са
распуста;
- Мала школа великих ствари:
Обележавање Српске нове године;
- Активност по избору ученика:
Прављење маски;
- Гледање едуактивне емисије за децу;
- Оловка пише срцем: Дефиниција речи;
- Певам, плешем, глумим: Како су се
Снешо Белић и Сунце играли жмурке;
- Шарам-стварам: Слике из живота
Светог Саве;
- Активност по избору ученика: Читање
легенди о Светом Сави;
- Мала школа великих ствари: У сусрет
Савиндану;
- Певам, плешем, глумим: Слушамо
химну Светог Саве;
- Прослава Светог Саве (школске
славе9;
- Активност по избору ученика:
Друштвена игра „Погоди ко сам?“;
- Мала школа великих ствари: Светски
дан без дуванског дима;
- Певам, плешем, глумим: игра „Засмеј
ме ако можеш“;

ЈАНУАР
08.01.2020. –
31.01.2020.
Нена Драгојевић и
Јована Трбојевић

Реализовано кроз
фронтални, групни рад и
рад у пару.
Коришћене су метода
демонстрације, метода
разговора, практичних и
писаних радова.
Ученици су успешно
реализовали самостални
рад.

172
- Оловка пише срцем: Литерарни рад на
тему: „Празник за памћење“;
- Активност по избору ученика: „На
слово, на слово“;
- Гледање дугометражног анимираног
филма;
- Мала школа велихих ствари: Може ли
мама све сама;
- Пева, плешем, глумим: Шта за мене
значи музика;
- Оловка пише срцем: Шта све једна
прича треба да садржи;
- Активност по избору ученика:
Друштвена игра „Краљ лавова“;
- Гледање едукативне емисије за децу;
- Мала школа великих ствари: Дан жена;
- Шарам-стварам: Правимо поклон за
маму (Дан жена);
- Шарам-стварам: Висибаба се пролећу
клања;
- Активност по избору ученика: читање
часописа „Школарац“;
- Гледање дугометражног анимираног
филма;
- Мала школа великих ствари: Зашто се
смењују дан и ноћ;
- Певам, плешем, глумим: Опонашање
животиња;
- Шарам-стварам: Пролећно дрво;
- Активност по избору ученика: Игра
пантомиме (занимања људи);
- Гледање едукативне емисије за децу;
- Мала школа великих ствари: „Шта је
то епидемија“ (брошура о Ковиду 19презентација);
- Певам, плешем глумим: забавномузичке активности;
- Шарам стварам: Пролеће у мом граду;
- Активност по избору ученика: Читање
песама Јована Јовановића Змаја;
- Гледање анимираног дугометражног
филма;
- Оловка пише срцем: Игре речима;
- Певам, плешем, глумим: Слушање
музике из цртаних филмова;
- Оловка пише срцем: Игра вешала;
- Активност по избору ученика:
Рецитовање песме;
- Мала школа великих ствари: Боље
спречити него лечити;
- Певам, плешем, глумим: Моја мала
плесна тачка;

ФЕБРУАР
24.02.2020. 28.02.2020.
Нена Драгојевић и
Јована Трбојевић

МАРТ
02.03.2020. –
31.03.2020.
Нена Драгојевић и
Јована Трбојевић

МАЈ
02.05.2020. –
31.05.2020.
Нена Драгојевић и
Јована Трбојевић

Реализовано кроз
фронтални, групни рад и
рад у пару.
Коришћене су метода
демонстрације, метода
разговора, практичних и
писаних радова.
Ученици су успешно
реализовали самостални
рад.
Реализовано кроз
фронтални, групни рад и
рад у пару.
Коришћене су метода
демонстрације, метода
разговора, практичних и
писаних радова.
Ученици су успешно
реализовали самостални
рад.
Све остале планиране
теме од 16. марта није
било могуће реализовати
због ванредног стања.

Након ванредне
ситуације продужени
боравак није радио све до
11. маја.
Тада је организован
боравак за групу ученика
којима је боравак био
неопходан, уз све мере
које је Министарство
просвете прописало.
Праћени су часови на
РТС-у и уз добру
сарадњу и комуникацију
са њиховим учитељима
редовне наставе одрађено
је све што се од њих
захтевало.
Реализовано кроз
фронтални, групни рад и
рад у пару.
Коришћене су метода
демонстрације, метода
разговора, практичних и
писаних радова.
Ученици су успешно
пратили наставу на
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даљину (ТВ часови) и
реализовали самостални
рад.
Активности за
релаксацију и активан
одмор су често
организоване напољу, по
препоруци Министарства
просвете, када год су
временски услови то
дозвољавали и током
извођења свих
активности ученике смо
подсећали на коришћење
средстава за
дезинфекцију и чешће
прање руку.
Реализовано кроз
фронтални, групни рад и
рад у пару.
Коришћене су метода
демонстрације, метода
разговора, практичних и
писаних радова.
Успешно реализоване
активности.

- Оловка пише срцем: Игра меморије;
ЈУН
- Активност по избору ученика: Шта
01.06.2020. –
смо научили у овој школској години
16.06.2020.
(квиз
Нена Драгојевић и
знања);
Јована Трбојевић
- Гледање анимираног дугометражног
филма;
- Мала школа великих ствари:Земље
које бих волео/ла да посетим;
- Шарам-стварам: Ближи се, ближи
лето;
- Оловка пише срцем: Причање приче уз
помоћ одређеног броја познатих
елемената;
- Активност по избору ученика: Како ћу
провести летњи распуст (говорна
вежба);
- Гледање едукативне емисије за децу;
- Мала школа великих ствари: Путовању
се радујем, кофер већ пакујем;
- Активност по избору ученика:
Слушање компилације најлепши
дечијих песама;
- Мала школа великих ствари:
Обележавање светксог дана заштите
животне средине;
- Шарам-стварам: Како ћу провести
летњи распуст;
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ НИСУ ПЛАНИРАНЕ
МАРТ
•
Током овог месеца смо се, након увођења ванредне ситуације, преусмериле и на
помоћ при раду у разредној настави као и на сарадњу са учитељицама из нашег актива
•
Организовале смо се за помоћ при електронској евиденцији и уносу података
образовно–васпитног рада, изношењу идеја и предлога који се тичу квалитетнијег провођења
слободног времена ученика, њиховог оспособљавања за самостално учење као и схватање
улоге технике у образовању
•
Дат је и допринос истицању радости учења и подстицању мотивисаности за учење
кроз различите педагошке и спортске игре које се могу обављати у кућним условима
АПРИЛ
•
Организовале смо се за помоћ разредним и предметним наставницима при
електронској евиденцији и уносу података образовно–васпитног рада
•
Сарадња са учитељицама из нашег актива кроз изношење идеја и предлога који се
тичу квалитетнијег провођења слободног времена ученика као и указивање помоћи при
организацији појединих делова часа уколико је потребно
•
Дат је допринос истицању радости учења и подстицању мотивисаности ученика за
учење кроз предлоге различитих педагошких и спортских игара које се могу обављати у
кућним условима као и подстицање ученика за осмишљавање импровизованих игара у
њиховој самосталној режији
МАЈ
Праћење наставе на даљину (ТВ часови)
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III 3.

ИЗВЕШТАЈ О НАСТАВИ У ПРИРОДИ И
ЕКСКУРЗИЈАМА

Услед епидемије заразне болести covid-19 нису реализоване екскурзије ни настава у природи.
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IV

ИЗВЕШТАЈИ ПОСЕБНИХ ПЛАНОВА ОБРАЗОВНО
ВАСПИТНОГ РАДА И ПРОГРАМА

IV 1.

ИЗВЕШТАЈ ПРОЈЕКТА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА
ЧУКАРИЦА „ЧИТАЛАЧКА ЗНАЧКА“

Планиране активности
Активирање ученика да узму
учешће у пројекту
Набавка литературе

Време и носиоци
реализације
IX, X – библиотекар,
учитељи, наставници
српског језика
IX,X - библиотекар

Праћење рада ученика,
помоћ у раду
Присуство ученика у пратњи
библиотекара на
радионицама у КЦ Чукарица

IX-III библиотекар, учитељи

Завршна свечаност

V

IV 2.

IX-III КЦ Чукарица

Начин реализације, разлози у
случају да није реализовано
Уз сарадњу учитеља и
наставника српског језика 26
ученика се укључило у акцију
Литература која је недостајала
набављена је на Сајму књига.
Библиотекар и учитељи су
пратили рад ученика.
Одржане су две радионицеКапетан Џон Пиплфокс за
ученике и једна за
библиотекаре.
Завршница је обележена
online због ванредног стања.

ИЗВЕШТАЈ ПРОЈЕКТА „ПОКРЕНИМО НАШУ
ДЕЦУ“

Пројекат ,,Покренимо нашу децу“ се веома успешно реализује већ 3 и по године у
нашој школи. Учитељице од 1-4. разреда(њих 18) укључујући и учитељице које раде у
боравку(њих 4) у просеку 5 пута недељно примењују препоручене моделе рада дате у
пројекту.
Најчешће примењивани модел је 1. иако ни остали модели нису ни најмање
занемарени.
Учитељи су веома мотивисани за рад, те то преносе и на децу, којима је вежбање и
корисно и забавно.
Током наставе на даљину, учитељима су били корисни видео снимци пројекта,
постављени на youtube-у, те су их свакодневно прослеђивали својим ученицима, како
би одржали своју кондицију и вежбање учинили занимљивијим.
Надамо се и даљем успешном спровођењу овог пројекта у нашој школи.
Координатор пројекта
Ана Здравковић
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IV 3.

ИЗВЕШТАЈИ РАДА ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ У 1. И 2.
РАЗРЕДУ

IV 3. 1. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОМ ПРОЈЕКТУ “ ОД СЛИКОВНИЦЕ ДО
ЕНЦИКЛОПЕДИЈЕ “
Разред: I ( све одељењске заједнице )
Учитељице: Славица Стекић, Јована Ракићевић, Марија Цветковић и Славица
Насковић.
Нови школски предмет ПРОЈЕКТНА НАСТАВА у нашем одељењу је реализована као
један час недељно, али кроз пројектне активности које су обухватале по четири, па и
више часова током месеца у корелацији са осталим предметима.
Током године ученици су учествовали у следећим активностима:
Месец
септембар

Број
часова
2

октобар

2

новембар

4

децембар

4

јануар

4

фебруар,м
арт
април

4

мај

4

јун

4

8

Пројектне активности
Ученици су посетили школску библиотеку и упознали се
са простором , начином рада и занимањем библиотекар.
Ученици су се учланили у библиотеку , изнајмили књиге.
Упознали су се са правилима понашања у школској
библиотеци.
Препоруке библиотекара школе за избор књига за
читање и прелиставање дечије штампе.
Часови почетног читања и писања организовани су у
библиотеци. Ученици су писали лепе поруке
другарима,илустровали омиљену сликовницу,
размењивали приче које су им причале баке ( корелација
са Тематским даном “Време” )...
Кроз вежбе усменог изражавања ученици су
осмишљавали приче на основу слика и са измењеним
завршетком.
Осамостаљивање ученика кроз стваралачки рад. Правили
су сопствену сликовницу.
Пројекат није у потпунсти завршен као што је планирано
због ванредног стања. Ученици су добијали задатке
преко мејла. На тај начин добили су нови пројекат
“Дигитална писменост”. У оквиру свих предмета
ученици су овладали радом на интернету и наставом на
даљину.

177

Четврти час је представљао систематизацију свих претходно обрађених целина кроз
Power Point презентацију, а затим је уследио квиз знања кроз четири игре:
асоцијације, укрштеницу, загонетке – одгонетке и састављање пословица од делова
реченица везаних за обрађене теме.
Уследило је сумирање резултата, проглашење победничке екипе и попуњавање чек листе
за ученике.
Сматрам да је овај пројекат изузетно успешно реализован и да су ученици научили много
о свом здрављу, остварили бројне предвиђене исходе, активно и са задовољством
учествовали у бројним активностима сарађујући међусобно, како у паровима, тако и у
групном раду, научили су да пажљиво слушају и уважавају туђе мишљење, те да стечена
знања активно примењују у свакодневном животу.
Јована Ракићевић

IV 3. 2. ИЗВЕШТАЈ ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА
други разред школске 2019/2020
Октобар-децембар
Тема-Помозимо врапцима
ученици су у оквиру ове теме правили кућице од дрвета,пластичних флаша и
чаша.Врапце су хранили разним семењима и зрневљем. Кућице су постављене у
дворишту на дрвету поред учионице,тако да су деца увек могла да виде и посматрају
врапце.Тако су развијали свест и одговорност према другим живим бићима.
Септембар
Тема-Значај саобраћајног знака за ђаке
У оквиро ове тема ученици су правили саобраћајне знаке ,учествовали у саобраћају као
пешаци(прелазак улице на пешачком прелазу,уочавање тротоара ,опасних ситуација у
саобраћају.)Слушали су презентацију на тему Безбедност пешака у саобраћају.Групе
ученика имале су презентацију на ову тему.
Тема-Сликовни распоред
Кроз сликовни распоред ученици су одређивали место и време важнијих догађаја.То су
могли да користе у оквиру предмета свет око нас.
Октобар
Тема-Жута чаробница
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У оквиру ове теме ученици су одређивали догађаје везане за јесенкроз низ
презензација,паноа и занимљивих фотографија.
Октобар
Тема-У слављу бринемо о здрављу
Примена правила о здравој исхрани као и о значају физичке активности.У оквиру ове
теме ученици су одржали 16.октобра Фестивал здраве хране.
Новембар
Тема-Млади за старе
Помоћ старијим особама кроз разне активности.
Децембар
Тема-Празници у слици и прилици
Ученици су се упознали са значајем и начином празника као видом очувања породичне
традиције.
Јануар
Тема-Од творца до дворца
Упознавање процеса израде предмета од идеје до финалног производа.Презентација
направљених предмета-зидни сат.
Март
Тема-Енциклопедија омиљених животиња
Упознавање
са
начином
живота
животиња,кратак
опис
карактеристике...презентација радова и прављење енциклопедије.

животиња,неке

Април,мај
Тема-дигитална писменост
Због новонастале ситуације дошло је до измене у плану,јер је организована онлајн
настава за колу је потрбна дигитална писменост.Ученици су писали у одређеним
програмима,слали домаће задатке путем мејла,користили ЗУМ апликацију,попуњавали
разне упитнике .
Сања С.Паланчанин
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IV 4.

ИЗВЕШТАЈ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА „ОСНОВИ
БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ“

Планирано је да програм буде реализован на часовима одељењског старешине у
сарадњи са МУП-ом, међутим те активности су обустављене на почетку проглашавања
ванредног стања и обустављања наставе у школи. Неке сродне теме обрађене су у току
наставе на даљину, али не и све планиране, тако да програм није у целини остварен.
Реализоване су следеће наставне јединице:
 НЈ-1 Наставна јединица ''Безбедност деце у саобраћају'' (предавач УСП) у
одељењима:
4-1 9.10.2019.
4-2 4.11.2019.
4-4 25.10.2019.
4-5 23.01.2020.
6-5 28.10.2019.
 НЈ-2 Наставна јединица ''Полиција у служби грађана'' (предавач ПОН) у
одељењима:
1-1
4.11.2019.
1-2
5.11.2019.
1-3
5.11.2019.
1-4 5.11.2019.
6-1 16.01.2020.
6-2 20.12.2019.
6-3 22.01.2020.
6-4 15.11.2019 .
6-5 25.11.2019.
 НЈ-3 Наставна јединица ''Насиље као негативна друштвена појава'' за 4. раз.
(предавач ПОН) није реализована.
 НЈ-3 Наставна јединица ''Насиље као негативна друштвена појава'' за 6. раз.
(предавач УКП) у одељењима:
6-1 6.3.2020.
6-2 17.1.2020.
6-3 27.11.2019.
6-5 5.3.2020.
 НЈ-4 Наставна јединица ''Превенција и заштита деце од опојних дрога и
алкохола'' (предавач ОЗСК и УКП) у одељењима:
4-2 26.9.2019.
4-3 4.11.2019.
4-4 15.11.2019.
4-5 21.11.2019.
6-1 17.10.2019.
6-3 25.9.2019.
6-4 13.12.2019.
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 НЈ-5 Наставна јединица ''Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа''
(предавач ОЗСК и УКП) у одељењима:
4-2 16.1.2020.
4-4 10.1.2020.
4-5 31.10.2019.
6-1 17.10.2019.
6-2 18.10.2019.
6-3 15.1.2020.
6-4 5.3.2020.
6-5 13.1.2020.
 НЈ-6 Наставна јединица ''Превенција и заштита деце од трговине људима'' у
одељењима:
(предавач ОЗСК и УКП)
4-2 5.3.2020.
4-4 29.11.2019.
4-5 5.12.2019.
6-1 14.11.2019.
6-2 20.12.2019.
 НЈ-7 Наставна јединица ''Заштита од пожара''(предавач СВС) у одељењима:
6-2 15.11.2019.
6-3 30.10.2019.
6-4 4.10.2019.
 НЈ-8 Наставна јединица ''Заштита од техничко-технолошких опасности и
природих непогода''(предавач СВС) у одељењима:
4-3 26.9.2019.
6-4 18.10.2019.
6-5 14.10.2019.
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IV 5.
ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПЛАНА
ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА УЧЕНИКА
Активности из Плана су редовно спровођене у првом полугодишту, а након
проглашења ванредног стања, активности које се односе на професионални развој
ученика прилагођаване су новонасталој ситуацији и спровођене су на даљину.
Професионално информисање
 део професионалног информисања одвијао кроз редовну наставу, секције и
додатну наставу до почетка ванредног стања у складу са Планом,
 психолог Јелица Грковић је одржала ЧОС:
Фактори који утичу на избор занимања у 7/1, 7/2, 7/4, 7/5, 8/2, 8/4, 8/5,
Професионална оријентација 8/2
 педагог је одржала ЧОС:
Упис у средњу школу у 8/5 -18.11.
Упис у средњу школу 8/1,2,3 – 05.12. и 8/4 20.01.
 уређење паноа о професионалној оријентацији;
 посета Сајму књига са ученицима V и VII разреда;
 организована посета трибини „Од основне ка средњој школи“ коју је
организовала Национална служба за запошљавање, у пратњи педагошког
асистента Сурије Реџепи и наставнице Иване Јеленковић,
 припрема материјала и формирање Кутка за осмаке на сајту школе: Образовна
платформа – завршни испит, Упис у школе за учнике са посебним способностима,
Кораци у избору правих занимања, Шта ће мени пробни завршни, Фактори који
утичу на избор занимања;
 прављење материјала о дуалном образовању;
 припрема материјала и формирање Сајма образовања на даљину на сајту школе:
 презентације средњих школа и гимназија,
 материјал за ученике: Кораци у избору занимања,
 вебинар за ученике,
 анкете за ученике Школе које ме занимају, Шта је најтеже у избору занимања,
Мушка и женска занимања, Омиљени предмети, Занимање које ми се свиђа,
 упис у средње школе: Завршни испит, Листе жеља, Процедура уписа у средње
школе,
 материјали за ученике: Азбука занимања, Први послићи;
 припрема материјала за родитеље у оквиру Сајма образовања:
материјал за родитеље Подршка детету у избору школе и занимања, анкета за
родитеље Највећи изазов за родитеље осмака и вебинар за родитеље 21.05.2020.
године;
Професионално тестирање
 спровођење тестирања професионалних интересовања обавила је психолог Јелица
Грковић –ТПИ (94 ученика);
 организовање тестирања професионалних интересовања на даљину -ТПИ,
Професионално саветовање
 спровођење професионалног саветовања на даљину (25 ученика),
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пружање подршке ученицима током припрема за полагања завршног испита,
координација у прослеђивању повратне информације после приговора и помоћ у
попуњавању листе жеља.

пружање помоћи ученицима који су се у средњу школу уписивали под посебним
условима (ученица са хроничном болешћу, ученици са посебним способностима и пет
ученика који су VIII разред завршили по ИОП2).

IV 6.

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПЛАНА ПРЕВЕНЦИЈЕ
МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИНКВЕНЦИЈЕ

Превентивни рад са
ученицима у оквиру
колектива популарисање здравог
начина живота



Многобројне теме су реализоване кроз редовну наставу,
пројектну наставу, ЧОС и ваннаставне активности, а
налазе се у извештајима стручних већа, како током наставе
у школи – тако и током наставе на даљину.

Ментално-хигијенске
теме - коришћење
слободног времена,
другарство,
толеранција, култура
понашања, стилови
живота и здравље,
хуманитарне акције,
превенција дигиталног
насиља, превенција
дискриминације



Културне и спортске
манифестације и
хуманитарне акције



У 1. циклусу спроведене су активности оквиру Дечије
недеље „Дан лепих порука„ и „Тајни пријатељ“4.10. – радионица Дискриминација 7/5 (педагог)
радионица Тврдње- 26.11. - 6/1, 9.10. - 7/4, 14.10. - 7/5,
22.10. – 7/2, 22.10. - 7/1, 6.12. – 6/2, ?.11. – 7/3 (психолог)
23.12. - Вређање угледа и достојанства личности 6/4
(педагог)
20.01. – Наши проблеми у школи 6/2 (педагог)
22.11 радионица Другарство – 5/2 (психолог)
психолог и педагог - теме су реализоване и кроз ЧОС на
даљину: Телевизија и интернет, Празници, Ја и свет око
мене, Хајде да будемо другари, Моја породица, Ванредно
стање је прошло али епидемија још траје, Наше здравље,
Крај је школске године, стиже распуст
Акција прикупљања књига: „Књига школи на дар'' поводом
Дана школе.
Посета Сајму књига.
У оквиру прославе Дана школе, 8.11. 2019. успешно је
реализован фестивал историја под именом „МИ, ПРЕ
НАС“
17.10. je oрганизован одлазак у Музеј примењених
уметности на 54. Дечји октобарски салон као и на
изложбу плаката и илустрација Добросава Боба
Живковића, за ученике петог и шестог разреда. Након
обиласка изложби за ученике је организована радионица
„Рециклажа“.
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Ликовни и литерарни
радови и изложбе ван
школе





Књижевни сусрети са
писцима



Активирање служби и
институција на нивоу
општине и града
(ЦСР, ДЗ, Општина,
ОШ, СШ, МУП,
Градски секретаријат
за образовање)








Реализација посебних
програма: Основи
безбедности деце,
Читалачка значка,
Покренимо нашу
децу, Грицкалице





У оквиру грађанског васпитања ученици 7 и 8 разреда
посетили су Завод у Сремчици у оквиру хуманитарне
акције ђака „Поклон пријатељу“.
Акција Подмлатка Црвеног крста наше школе –
прикупљање пакетића за сиромашну децу и децу без
родитељског старања (децембар).
На Новогодишњем вашару су учествовали ученици са
својим радовима припремљеним на часовима ликовне
културе.
16.1. „Полигон знања“ – час интегративне наставе 4/1 и
4/2 ( учитељице Круна Кецојевић и Деана Трбојевић)
Ученици који су укључени у рад еколошке секције су
учествовали у чишћењу Ракине баре у Сремчици.
Поводом обележавања Дана школе тематика
овогодишњег Фестивала историје била је средњовековна
Србија. Ученици свих разреда другог циклуса били су
укључени у израду експоната и ликовних радова.
Поводом прославе Светог Саве постављена је изложба
ликовних радова ученика од петог до осмог разреда. На
изложби су се могли видети портрети Светог Сава и
орнаментика средњовековне Србије.
Ученици петог и седмог разреда су са својим
наставницима српског језика и неких одељењских
старешина ишли на Сајам књига и упознали се са новим
и старим издањима као и неким неким писцима.
18.9. едукативна радионица за ученике 8/1 у оквиру
пројекта „Енкиду – о пријатељству и стереотипима“ у
организацији ПОД театра КЦ Чукарица
2.10. „Промоција хуманих вредности“ – радионица за
ученике 4. разреда у организацији Црвеног крста
Чукарица
16.10. – за ученике 8/1,2,5 „Безбедно коришћење
интернета“ и 8/3,4 „Секте“ у реализацији Удружења
пензионера МУП-а РС;
18.10. – Стереотипи и пријатељство – 8/1
11. и 12. недеље наставе (14.11. 19.11. 20.11.) –
предавања на тему „Превенција насиља“ за ученике 5, 7.
и 8. разреда, реализовао представниик МУП-а инспектор
Мићовић;
12.12. „Здрава исхрана деце ”- предавање Дом здравља за
ученике 4.разреда
Мотивисање ученика да више времена поклањају читању
ове школске године додатно унапређено ,,Читалачком
значком“, као и у „Пирамиди читања“
У оквиру програма Основи безбедности деце реализоване
су следеће теме:
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„не“, здрава исхрана
„да“

НЈ-3 Наставна јединица ''Насиље као негативна
друштвена појава'' за 4. раз. (предавач ПОН)
НЈ-3 Наставна јединица ''Насиље као негативна
друштвена појава'' за 6. раз. (предавач УКП)
НЈ-5 Наставна јединица ''Безбедно коришћење
интернета и друштвених мрежа'' (предавач ОЗСК и УКП)
Идентификовање деце
 У оквиру идентификовања ученика и рада са њима биле
су ангажоване све одељењске старешине, предметни
са наприлагођеним
наставници, стручни сарадници, Тим за превенцију
понашањем, и рад са
насиља
њима
 Ради унапређивања компетенција у овој области стручно
усавршавање наставника реализовано је кроз следеће
стручне скупове:
23.1.2020. – тема: „Заштита од насиља – оперативни план
заштите“, презентовали сарадници МП Драгана Пејчић и
Биљана Михаиловић,
29.10.2019. – презентована тема: „Заштита од насиља у
систему обраазовања и васпитања“ ( презентовала представник
МУП-а Миња Кривокућа),
Појачана сарадња са
 Појачану сарадњу оствариле су, пре свега, одељењске
родитељима ученика
старешине, а саветодавне разговоре обављали струшни
који показују
сарадници, директор и помоћник директора ( саставни
поремећаје у
део њихових извештаја).
понашању и појачан
 Тим за заштиту ученика од насиља се по потреби
васпитни рад са
укључивао ( саставни део извешзаја Тима).
ученицима
Јавне похвале и
награде за значајне
резултате (награде од
стране директора за
изузетне резултате)






Оплемењивање
школског простора



Укључивање медија
на нивоу града



Ученички парламенторганизоване посете
установама културе,
хуманитарне акције,



На почетку школске године је осмишљен изглед „Паноа
успешности“ и одељењске старешине су у договору са
ученицима утврдиле превила о начину да се истакне и
похвали успех.
Промовисање успешних ученика на такмичењима
израадом паноа, на школском сајту и похвалама на
припредби поводом прославе Дана школе
Награђивање ученика успешних на Светосавском
ликовном и литерарном конкурсу.
Израду паноа ученици 5 разреда су радили у оквиру
наставе грађанског васпитања на две теме: Интернет
насиље и Дискриминација у школи.
Током наставе на даљину ученици су упућивани на
коришћење едукативних садржаја у оквиру различитих
медија.
Седница ученичких парламената Србије у Дому Народне
скупштине 8.10.2019.
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IV 7.

Радионице са страним студентима преко организације
AISEC.
Чланови УП су учествовали у многобројним
хуманитарним акцијама у школи и ван ње: Прикупљање
новца за лечење ученика ОШ ,,Јосиф Панчић'', Сарадња
са Црвеним крстом Чукарица и учешће у хуманитарној
акцији ,,Трка за срећније детињство'' и акцији
обележавања Светског дана чишћења планете, Акција
прикупљања новогодишњих пакетића за децу са Косова,
за децу без родитељског старања и децу у Установи за
децу и младе,,Сремчица''.
УП су одгледали неколико представа едукативног
карактера: ,,35 калорија без шећера'', ,,Лајање на звезде'',
,,Сви смо приче – Која је твоја?''
Организоване су три посете позоришним представама,
два пута у Дому омладине Београда и једном у
Културном центру Чукарица.

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПЛАНА ПРЕВЕНЦИЈЕ
НАРКОМАНИЈЕ У ШКОЛИ

Информативна и едукативна превенција реализоване су кроз различите
активности до почетка ванредног стања.
У оквиру часова редовне наставе реализација се одвијала у складу са планом.
Део превентивних активности одвијао се на часовима редовне наставе: СОН у II
разреду, Природа и друштво у III и IV разреду, Билогија и Физичко васпитање у V
разреду, Српски језик у VII разреду, и Биологије и Хемије у VIII разреду.
Предавања за ученике IV и VI разреда реализована су кроз четврту наставну тему
„Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола“ у оквиру програма Основи
безбедности деце а предавачи су били ОЗСК и УКП.
Предавање о наркоманији за ученике VIII разреда одржао је представник МУП
Ламбе Ђорелијевски.
На часовима Грађанског васпитања ученици VII и VIII разреда гледали су филм
„Деца са колодвора ЗОО“, кроз пројектне задатке у VI разреду у истраживању проблема
у локалној заједници и израду паноа Појава наркоманије код младих.
У оквиру ЧОС психологог Јелица Грковић одржала је радионицу Пут у зависност
за ученике VII/1.
Предавање за родитеље било је планирано за друго полугодиште и није реализовано
због ванредног стања.
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IV 8.
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА
„ОТВОРЕНА КРЕАТИВНА ШКОЛА СА ТРИ СТРАНА
ЈЕЗИКА“
Специфичност која нашу школу разликује од других и чиме се нарочито поноси
јесте „Отворена креативна школа са три страна језика“, односно могућност ученика од
1. до 4. разреда да поред енглеског уче још један или два страна језика - немачки и руски,
као факултативне предмете. То значи да им је оцена описна и не утиче на општи успех.
У претходној школској години ову могућност је искористило 332 ученика, што је
71% укупног броја ученика у првом циклусу образовања. За немачки језик било је укупно
11, док је за руски било 5 група. Учење ових језика не ремети распоред редовне наставе.
Организовано је као блок настава и то су увек последњи часови како би ученици који не
уче ниједан од ова два језика могли да иду кући и да немају никакве паузе у распореду.
Настава се одвија у кабинетима који су опремљени лаптоповима, пројекторима и
интернетом, што је чини савременом и привлачном ученицима. Како понуда уџбеника за
учење руског и немачког језика у првом циклусу образовања није богата и, нажалост, не
постоје дигитални уџбеници, то одлична техничка опремљеност кабинета у знатној мери
надомешћује недостатке ових уџбеника. Наиме, како би наставници заинтересовали
ученике за свој предмет и пробудили њихову мотивацију често садржаје из уџбеника или
замењују или допуњују садржајима са интернета који су, наравно, у складу са наставном
темом.
Како ученици у првом и другом разреду још увек не читају и не пишу то је
акценат у настави на двема језичким компетенцијама: слушању и говорењу. Иначе је
познато да се страни језик најлакше учи када се слуша аутентични говор па се наставници
страних језика труде да ученици што више слушају песмице, гледају видео-клипове,
краће филмове, цртане филмове и бајке, а да све то буде у вези са темом часа. Бајке су
посебно заступљене у настави немачког језика јер ученици од малена слушају бајке браће
Грим, најпре док им их родитељи читају пред спавање а затим и касније у школи, у
настави српског језика. Задаци ученика су разноврсни. Од ученика се очекује да цртају
по диктату, повезују слике на основу онога што чују, да понављају оно што чују и да
опонашају одслушане дијалоге, чиме се подстиче самосталан говор ученика. Понављање
речи које слушају је посебно важно за увежбавање фонетике. Како би одржали пажњу и
нтересовање ученика наставници у раду користе различите облике и методе и тиме
подстичу стицање функционалних знања, јер то и јесте циљ наставе страних језика:
оспособити ученике да стечено знање примене у реалним животним ситуацијама.
У трећем разреду ученици почињу да читају и пишу и са увежбавањем ових
вештина настављају и у четвртом разреду. Ни у ова два разреда се не одустаје од
коришћења интернета у настави. Важно је напоменути да наставници, припремајући се
за час, обавезно одгледају садржаје са интернета пре него што их презентују ученицима
и увере се да су усклађени са развојним нивоом ученика овог узраста и прилагођени
њиховом предзнању, као и да су у складу са дидактичко-методичким захтевима. Још
једна важна ствар код процеса учења је да ученик има повратну информацију о процесу
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свог напредовања. Захваљујући странама за самоевалуацију уџбеници који се користе у
трећем и четвртом разреду нуде ученицима ову могућност.
Како се школа труди да стално уводи неке иновације и наставу учини што
квалитетнијом и динамичнијом, тако негује праксу интегративних часова. У школској
2018/2019. такав час су одржале наставнице руског и немачког језика: Мирјана Симић
Коцић и Маријана Марковић. Ученици су на овом часу показали своје знање и своју
креативност и активно учествовали од почетка до краја часа. У овој школској 2019/2020.
години овакав час требало је да одрже наставнице руског и енглеског језика: Мирјана
Симић Коцић и Ана Анђелковић. Међутим, због новонастале епидемиолошке ситуације
и преласка на наставу на даљину час није реализован.
Оно што је такође постала пракса у школи јесте „Дан отворених врата“, када
школа има прилику да угости будуће прваке и упозна их са својим начином рада,
предметима и секцијама које их очекују када постану наши ђаци. Наставници немачког
и руског језика са члановима својих секција организују различите радионице за будуће
прваке како би им мало приближили ове језике и наговестили како ће изгледати ти
часови. Ове године ова манифестација је требало да буде одржана у априлу али такође
због епидемиолошке ситуације није реализована.
Наставница руског језика Неда Тодосијевић је ове школске године водила десетак
ученика трећег разреда у Руски дом како би одгледали мјузикл „Фантазије на тему
Дунајевског“, гостовање дечијег позоришта из Москве.
У циљу даљег промовисања пројекта „Отворена креативна школа са три страна
језика“ за наредну гшколску годину планирају се радионице у свим разредима првог
циклуса образовања како би се код ученика подстицала мотивација за учење немачког и
руског језика а настава учинила још динамичнијом и креативнијом.
Актив наставника немачког и руског језика
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ИЗВЕШТАЈИ ШКОЛСКИХ ТИМОВА

IV 9.

IV 9. 1. ТИМ ЗА ЕСТЕТСКО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ

Координатор: Марија Нешић
Чланови: Ана Бошковић, Марко Пејовић, Жељана Позојевић, Јелица Грковић/ Оливера
Лапчевић, Сузана Станковић, Гордана Вулетић, Марија Петровић, Биљана Николић,
Љиљана Пејић, Славица Насковић и ученици чланови УП: К.Ђ. 8-5, Л. Л. 8-3, Т. Б. 8-2.
Број одржаних састанака школске 2019/20: 3
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ И
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Уређење и редовно
ажурирање паноа за
родитеље

- У току године.
- Педагог,
чланови
Ученичког
парламента

Тематско уређење
паноа у ходницима
према календару УН и
Уницефа

- У току године.
- Клуб Уједињених
нација

Уређење паноа у школи

- У току године.
- Сва стручна већа

Осмоновембарски
фестивал Историје- у
оквиру прославе Дана
школе

- XI
- СВ историје
СВ ликовне
културе

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ / ЗАКЉУЧЦИ/
РАЗЛОЗИ У СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО
Педагог школе редовно је ажурирала паное
за родитеље.
Са увођењем ванредног стања, ПП служба је
припремала презентације за децу и родитеље
које су редовно објављиване на сајту школе:
Савети и препоруке у вези са превентивним
активностима за спречавање инфекције,
савети за учење на даљину, како се изборити
са стресом током ванредног стања, корисни
линкови за родитеље, линкови са бесплатним
културним садржајима, предлози за шитање,
упис првака, вежбе у слободно време,
ризница игара, телевизија и интернет за
време ванредног стања, бити родитељ током
ванредног стања-искуства,
самопроцењивање ученика, представљање
наше школе, ја и свет око мене, зашто учим,
видимо се следеће школске године.
- Клуб Уједињених нација редовно нас
подсећа на важне датуме у календару УН.
Ученици на паноима школе објављују
интересантне приче везане за значајне
догађаје: Светски Дан толеранције- 16.
новембра, Дан жена- 8. марта. Ове године,
због увођења ванредног стања, те активности
су се одвијале до 15.марта 2020.
Испред сваког кабинета су постављени панои
које наставници редовно ажирирају и на
којима се постављају садржаји од значаја за
предмет који се у том кабинету проучава.
Фестивал је одржан под називом – Ми пре
нас, са темом – национална историја Србије.
Наставници историје су са ученицима
приредили изложбу старих предмета,
изложена су занимљива документа из
школске архиве, као и дипломе наших
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Изложба и Свечаност
поводом прославе Дана
школе,

- XI
- СВ српског
језика, музичке
културе, ликовне
културе

Наступи и гостовања
наших ученика ван
школе

- У току године.
- Сва стручна већа

ученика са такмичења из историје, важне
годишњице које се обележавају ове године,
квиз загонетних личности, пројекције
филмова.
Чланови ликовне секције и секције Мали
креативци, приредили су изложбе ликовних
радова које тематски прате Фестивал
историје.
Чланови драмске секције су извели
драматизацију приповетке Радоја
Домановића, Марко Краљевић по други пут
међу Србима.
Изложба ликовних радова је постављена у
холовима школе.
Велики и мали хор су учествовали у
свечаности одржаној пре Фестивала.
- Европски Дан језика у Гете институту –
ученици наше школе представили су књигу
прича „Моћ маште“ на којој су радили са
наставницом Маријаном Марковић –
септембар 2019.
- Наши парламентарци на седници
Ученичких парламената Србије, у Дому
Народне скупштине – у оквиру Дечје
недеље– октобар 2019.
- Полагање венца испред споменика у центру
Сремчице, поводом 75.година од ослобођења
Сремчице у 2. Светском рату- ученици наше
и школе Душко Радовић, председник
општине Чукарица и представници СУБНОРа – октобар 2020.
- Оријентиринг у Липовачкој шуми –
ученици планинари и ПД Победа – октобар
2019.
- Пријатељство и стереотипи – пројекат ПОД
театра, КЦ Чукарица и геронтолошког завода
Београд- одељењска заједница 8/1 – октобар
2019.
- Радозналци – ученик П. С. 7-3 је учесник
ове дечије емисије која се приказује
викендом на РТС-у.
- Наши ученици на сцени Руског дома, на
приредби коју праве ученици београдских
школа у којима се учи руски језик – децембар
2019.
- Општина Чукарица –подела награда
ученицима који су освојили места на
републичким такмичењима у прошлој
школској години - јануар 2020.
- Посета Српској академији наука и
уметности. Ученици 7-3 и 7-4 – јануар 2020.
- Подела пакетића штићеницима Дома за
децу и младе у Сремчици-чланови секције
Црвеног крста - јануар 2020.
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Свечаност поводом
прославе СВ Саве

-I
- СВ разредне
наставе

Изложбе успешних
радова и надарених
ученика у школи

- У току године.
- СВ ликовне
културе
СВ разредне
наставе

Oрганизација школских
и општинских
такмичења у нашој
школи

- У току године.
- Сва СВ

Пано за професионалну
оријентацију,
редовно ажурирање

- У току године.
- Педагог школе

Дан отворених врата
школе

- III / IV
- СВ предметне
наставе
СВ разредне
наставе

Пријем првака

- VIII
- СВ првог разреда

Осликавање зида
испред кабинета
биологије

- У току године.
- СВ биологије,
СВ ликовне
културе

Домаћини славе су били ученици 8. разреда.
Приредбу су припремили учитељи и ученици
разредне наставе, уз учешће хора Бајка и
великог хора. Подељене су награде
ученицима који су остварили успехе на
такмичењима и на најбољи начин
представили нашу школу.
- Тематске изложбе су одржаване од почетка
школске године – поводом почетка школске
године, за Дан школе, Светог Саву, све до
проглашења ванредног стања.
- Индивидуалне изложбе надарених ученика,
које су планиране за крај другог
полугодишта, није било могуће реализовати
због ванредног стања.
- Одржана су школска такмичења птрема
календару такмичења које прописује
министарство.
- Oве школске године наша школа није била
домаћин ни једног општинског такмичења.
Педагог школе редовно је ажурирала паное
са важним информацијама за ученике 8.
разреда, везаним за упис у средње школе, до
увођења ванредног стања.
У току ванредног стања, ПП служба је
редовно на сајту наше школе објављивала
важне информације за ученике 8. разреда,
пружајући им подршку у виду презентација:
кораци у избору занимања, фактори који
утичу на избор занимања, азбука занимања,
упис у школе за ученике са посебним
способностима, о проби завршног испита,
сајам образовања на даљину, ђак и спортиста
генерације.
Није било могуће реализовати због ванредног
стања.

У зависности од актуелне здравствене
ситуације, а у складу са препорукама
надлежних, ова активност би требало да буде
реализована у августу месецу.
Није било могуће у потпуности реализовати
због ванредног стања.
Чланови ликовне секције су на основу
направљених скица, са темом еклосиостема,
пренели цртеж у сразмери на зид, али због
проглашења ванредног стања, нису били у
могућности да почну са сликањем. Рад на
овом пројекту ће се наставити следеће
школске године.
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Адаптирање простора
испод степеница у
кутак за ученике

- У току године.
- Ученички
парламент
СВ ликовне
културе

Није било могуће реализовати због ванредног
стања.

IV 9. 2. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА,
ЗАНЕМАРИВАЊА И ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

Тим је у првом полугодишту био врло активан, а теме којима се бавио по месецима су
следеће:
Септембар/ октобар:
-

-

Сукоб ученика 6. разреда И. Ј. и Л. П. на часу физичког. Наставник је дао изјаву
и Тим је испитао и предложио мере
Физички насртај ученика петог разреда Л. Ј. на ученика П. С.. На основу
сакупљених информација Тим је предлозио да се Л. Ј. изрекне укор одељенског
старешине, појачан рад са психологом и друштвено-користан рад
Састанак великог Тима са темама: Упознавање Тима са Упутством у случају
сазнања о коришћењу опјних средстава, Анализа о напредовању у
социјализацији ученице А. Ђ., Одговор школе на сазнање о сексуалном
уземиравању ученице каок и тема Разно (сукоб ученика средње школе и ученика
осмог разреда на ходнику)

Новембар:
-

-

-

Агресивно понашање ученика трећег разреда В. О. Где је Тиму учитељица
предочила проблем, а Тим је донео следеће мере: мајку упутити на разговор код
психолога и ако сарадња изостане организовати Тим где ће бити и она присутна,
организација радионица на нивоу целог одељења, ученика послати код
психолога и пратити ситуацију
Сукоб ученика 7. разреда Г. Г. и П. С. Где је Тим предложио за ученика Г. Г.
укор одељенског старешине, друштвено-користан рад као и разговор са пп
службом
Састанак по пријави психичког насиља и изопштавања из групе ученице А. М.
који је кулмиирао насиљем ове ученице над ученицом Ј. И. На разгоовору са
родитељима ученице А. М. директор није успео да нађе заједнички језик са
родитељима а Тим је преложио: предавање о сајбер насиљу, дубље испитивање
целе ситуације где резимирано на јос једном састанку Тима да изопштавање и
дискриминација нису имали основа.
Јануар:
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-

-

-

Агресивно понашање ученика Г. Г. ка М. Ђ. где је на Тиму испитан и
анализиран сукоб и предложено да Г. Г. премести у друго одељење као и то да се
покрене дисциплински поступак против њега
Велики Тим се састаје са темом: Проблеми у социјализације ученице седмог
разреда А. Ђ. као и сукоб ученика шестог и осмог разреда
Састанак великог тима са дневним редом: Пријава психичког насиља над
дететом као и текућа питања. Резиме овог догађаја да проблем решен у сарадњи
са родитељима
У Кутији поверења није било пријава
Фебруар/Март:

-

Кутија поверења је била празна
Тим се није састајао у фебруару, а 16.3. је проглашено ванредно стање у целој
земљи због пандемије изазване вирусом COVID-19 након чега се прешло на
онлајн наставу.
Март/Јун

-

Послата презентација везана за интернет насиље у складу са преласком на олајн
наставу.
Није било ни једне пријаве на онлајн насиље до краја шкосле године
Координатор тима
Бојан Манојовић

IV 9. 3. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

Извештај рада Тима за самовредновање чини посебан докуменат и налази се у прилогу
Извешаја о раду школе.
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IV 9. 4. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА МАРКЕТИНГ

Координатор: Марко Пејовић
Чланови: Ана Бошковић, Марко Пејовић, Жељана Позојевић, Јелица Грковић
(Оливера Лапчевић од марта 2020), Иван Миљковић, Мирјана Видовић, Слађана
Микић, Зоран Стаменковић, Немања Момчиловић, Матеја Митковић, Јелена
Тричковић, Јелена Матић.
Број одржаних састанака школске 2019/20: 4

ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ И
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Уређивање школског
сајта

IX – VII

Уређивање фејсбук
странице
IX – VII

Праћење и промоција
Уписа првака

VIII

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ / ЗАКЉУЧЦИ/
РАЗЛОЗИ У СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО
Током целе године сајт је радио на
објављивању резултата рада и у сврху
информисања ђака, родитеља и запослених.
Редовна поставка обновљена је у августу и
септембру (распоред часова, ко коме предаје,
школски календар, термини отворених врата
и друго) и обнављан је током године. У
периоду септембар – март објављено је 43
вести, а током ванредног стања (март – јун) у
секцији вести објављено је још 41 материјал
и вест. Укупно у секцији вести за школску
годину објављено је 84 вести. Током
ванредног стања дошло је до преуређења
сајта и постављања посебних целина за упис
првака, упис осмака, за ђаке, за родитеље, као
и посебан сегмент са информацијама о раду
на даљину. Велики допринос раду сајта дао је
психолог школе Оливера Лапчевић. Праћење
посећености сајта уведено је 21. априла и од
тада до краја јуна 2020. основна страница
сајта имала је 5346 посета, а најпосећенија
страница била је Сајам образовања
(објављено 9. маја) са укупно 2156 посета.
Фејсбук страницу ажурира директор и
помоћник директора. Током школске године
објављено је укупно 77 објава различитог
типа. У време ванредног стања уведена је
пракса увезивања вести са сајта са фејсбук
сраницом што се позитивно одразило на
видљивост странице и посећеност сајта.
Највише интеракција имале су вести о
активностима ученика: Слике и утисци са
Дана школе 1394, Дан школе свечана
приредба 831, Ђак и спортиста генерације
749, успеси ученика на такмичењима 671...
На почетку школске године испраћена је
свечаност о поласку првака у школу путем
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Праћење и промоција
активности поводом
прославе Дана школе

Праћење и промоција
активности поводом
прославе Дана Светог
Саве
Представљање успеха
ученика и наставника
на такмичењима

XI

I

Представљање успеха
ученика на пољима
културе, науке и спорта

Представљање ђака
генерације и спортисте
генерације
Представљање успеха
школе на завршном
испиту
Праћење и
представљање успеха
школе на разним
манифестацијама
Представљање школе у
друштвеној средини и
пред институцијама

VI

VI

вести на сајту и на фејсбук страници, као и
путем школских паноа.
Најава и праћење активности обављено је
путем сајта, фејсбук странице и јутјуб канала.
Слике и утисци са Дана школе објављени на
фејсбуку сакупили су рекордних 1394
интеракција. 4 прилога на јутјуб каналу
имале су укупно 649 посета (просечно 162).
За вести на сајту немамо податке.
Најава и праћење активности обављено је
путем сајта, фејсбук странице и јутјуб канала
У оквиру праћења успеха на такмичењима
објављене су следеће вести на сајту школе и
на фејсбук страници: Прваци општине у
фудбалу, Два злата у менталној аритметици,
Награде за успешне ученике и наставнике,
Наши победници, Конкурс „Лик Русије
2020“. Укупно су објављене 4 вести из ове
категорије јер су такмичења прекинута услед
епидемије корона вируса у марту 2020.
године.
У оквиру ових активности објављене су
следеће вести на сајту и на фејсбук страници
школе: Дан пешачења на Кошутњаку,
Светски дан чишћења, Прваци општине у
фудбалу, Липовачкој шуми у походе,
Радозналци, Од Србије до Русије преко
Сремчице, Наши уценици на сцени Руског
дома, Сребрна медаља у пливању, Два злата у
менталној аритметици, Награде за успешне
ученике и наставнике, Ускршња јаја – радови
наших ученика, Конкурс „Лик Русије 2020“,
Кад Милош узме папир и оловку (и на јутјуб
каналу),
Представљање је обављено на сајту школе и
на фејсбук страници. Вест на сајту имала је
417 прегледа а на фејсбуку 749 интеракција.
Школа није постигла добар успех у поређењу
са другим школама на Чукарици па није
организовано представљање тих података.
У оквиру ових активности објављење су
следеће вести на сајту школе и на фејсбук
страници: Европски дан језика, Од Србије до
Русије преко Сремчице, Наши уценици на
сцени Руског дома, Сребрна медаља у
пливању, Два злата у менталној аритметици.
О посетама и сарадњи са другим установама
објављене су следеће вести на сајту школе и
на фејсбук страници: Хор на концерту,
Европски дан језика, 35 калорија без шећера,
Трка за срећније детињство, Били смо на
представи у Руском дому, Наши
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парламентарци на седници Ученичких
парламената Србије, 75 година од
ослобођења Сремчице, Предавања у сарадњи
са МУП-ом, Фестивал здраве хране,
Пријатељство и стереотипи, Лајање на звезде,
Посета Сајму књига, Обележавање дечије
недеље, Ми пре нас, Дан школе, Размишљања
о средњој школи, Песнички сусрети деце и
младих Чукарице, За сунчану јесен живота,
Један пакетић много љубави, Награде за
успешне ученике и наставнике, Посета
САНУ-у, Акција Црвеног крста, Дан Светог
Саве, Сарадња са школом из Русије, Конкурс
„Лик Русије 2020“, Дародавци наше
библиотеке.

Представљање успеха у
раду, примера добре
праксе у настави и
сарадњи са
родитељима

Уређење школских
паноа и простора
школе

IX - VII

Информације од
значаја за здравље и
учење током ванредног
стања и рада на даљину

III - VII

Направљен је промотивни клип
„Представљање наше школе“ и објављен
путем сајта, фејсбук странице и јутјуб канала.
Такође, клип је послат вртићима у Сремчици
као материјал пред упис у први разред.
Редовно су праћени успеси у настави и
сарадњи с родитељима и у оквиру тих
активности објављене су следеће вести на
сајту школе и на фејсбук страници:
Интегративни час музичке културе и
физичког васпитања, Ново признање нашег
наставника (Марија Нешић), Пријатељство и
стереотипи, Одличан угледни час (техника и
технологија), Државни првак из наше школе
(Бојан Манојловић), Награде за успешне
ученике и наставнике, Пројектна настава
(Иван Миљковић), Кад Милош узме папир и
оловку (и на јутјуб каналу), Не дирајте моје
кругове (наставници математике).
Школски панои редовно су занављани у
сарадњи са Тимом за естетско уређење
школе, а посебно током Фестивала историје и
обележењавања Дана школе и током
обележавања дана Светог Саве.
Услед епидемије корона вируса и увођења
ванредног стања дошло је до корекције плана
маркетинга и рада сајта, фејсбук странице и
јутјуб канала који су се усмерили на пружање
информација и препорука ученицима и
родитељима везано за психофизичко здравље,
слободно време, препоруке за учење,
пружање информација осмацима везано за
завршни испит и упис, пружање информација
родитељима везано за успис првака.
Маркетиншки ефекти овде су били у другом
плану али нису занемарљиви. Објављен је
укупно 41 материјал у овиру вести. Посебно
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су уређени кутци за ученике, родитеље,
осмаке, и за упис првака на сајту школе.
Од посебног значаја било је страница сајта
„Сајам образовања на даљину“ која је
пружила све материјале од интереса за
ученике осмог разреда. Страница је дељена и
другом школама на Чукарици па је укупна
посећеност била 2156 посета.
У припреми материјала за вести, као и за
„Сајам образовања на даљину“ остварена је
сарадња са ПП службом која је припремила и
обрадила највећи део прилога.

IV 9. 5. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБАЗОВАЊЕ

Школски тим за инклузивно образовање (ИО) се ове године састао 9 пута, због
потреба и околности током школске године, иако је планиран мањи број састанака. За
време ванредног стања организована су два састанка на даљину.
Састанак чланова тима са наставницима




састанцима одржаним 19.8. и 29.9. приуствовале су одељењске старешине петог
разреда у вези са осам ученика који раде по ИОП (5 ИОП2, 3 ИОП1) и ради израде
педагошких профила,
свим осталим састанцима присуствовали су одељењске старешине и предметних
наставника оних ученика код којих је уочена потреба за увођење, проширивање
или укидање ИОП.

Упознавање са правилницима и упутствима за рад




потребна додатна објашњења Правилника и упутства за рад давана су
наставницима и одељењским већима од страен стручних сарадника кад год се
указала потреба,
педагог школе организовала је интерно стручно усавршавање наставника на тему
„Оцењивање ученика који раде по ИОП-У“ у два термина: 20.8.2019. и 31.10.2019.
и њом је обухваћено укупно 40 наставника.

Прикупљање мишљења о ученицима и израда ИОП документације


давање предлога о изменама у прилагођавању на основу анализе постигнућа
ученика на крају школске године
- 2 ученика I разреда ИОП1
- 3 ученика II разреда – два по ИОП1 и један по ИОП2
- 6 ученика III разреда – два по ИОП1 и четири по ИОП2
- 4 ученика IV разреда по ИОП1
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- 8 ученика V разреда – четири по ИОП1 и четири по ИОП2
- 9 ученика VI разреда – два по ИОП1 и 7 по ИОП2
- 7 ученика VII разреда – четири по ИОП1 и три по ИОП2
- 6 ученика VIII разреда – једн по ИОП1 и 5 по ИОП2
прикупљање сагласности родитеља у сарадњи са педагошким асистентом,
упућено је 5 захтева директору школе за увођење, проширивање и укидање ИОП
код појединих ученика, што је разматрано и одобрено на педагошким
колегијумима,
пружање подршке наставницима у изради педагошких профила, планова
индивидуализације и индивидуалних образовних планова,
на почетку школске године израђена је документација
током школске године вршене су измене у прилагођавању у раду са ученицима:
- уведени су ИОП из одређеног броја предмета за 15 ученика који су били у
инклузији,
- прекинута је примена ИОП1 у раду са два ученика и прешло се на
индивидуализацију,
- два ученика која су радила по ИОП напустила су нашу школу,
- донете су одлуке за примену ИОП1 у раду са четири ученика,
- донете су одлуке за примену ИОП3 у раду са два ученика,
током наставе на даљину ревидирани су ИОП за ученике због другачијег одвијања
наставе.

Праћење рада тимова и напредовања ученика
 у редовним састанцима школског тима за ИО учествовало је и 12 чланова тимова
за пружање додатне подршке ученицима и педагошки асистент,
 праћење постигнућа ученика одвијало се у оквиру свих одељењских већа током
школске године путем размене мишљења наставника који ученицима предају,
 праћење постигнућа ученика остварено је и кроз 23 посете часова,
 праћење се одвијало и кроз индивидуални рад са ученицима који су спроводили
стручни сарадници,
 током наставе на даљину праћење ученика остварено је кроз комуникацију са
педагошким асистентом, одељењским стрешином и предметним наставницима,
 евалуације индивидуалних образовних планова, педагошких профила и планова
индивидуализације, показале су да треба радити на њиховом унапређивању, па ће
координатор тима спровести интерну едукацију за све наставнике на тему израда
ИО документације у августу,
 у наредној школској години наставља се са применом постојећих ИОП за све
ученике, и предлаже се проширивање ИОП за ученике Р.Ј. 5/4 – енглески језик
ИОП2, П.С. 5/5 – енглески језик ИОП1, Ф.С. 6/1 – биологија ИОП2, З.Ј. 6/4 –
географија ИОП2, Е.Г. 6/5 - географија ИОП1, Л.Р. 7/1 – физика ИОП1,
 самоевалуација показује да се кроз електонско достављање документације Тим
може ефикасније да обавља своје задатке
 самоевалуација показује да је потребно унапредити организацију рада са
ученицима у инклузији уколико се поново буде одвијала настава на даљину.
Завршни испит за ученике у раду са којима се примењије прилагођавање
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израда акционог плана за 5 ученика који су први пробни завршни испит
самопроцене знања, пробни завршни испит и завршни испит полагали по ИОП2,
сарадња са предметним наставницима у изради тестова за први пробни завршни
испит самопроцене знања, пробни завршни испит и завршни испит за ученике
који су полагали по ИОП2,
организација подршке за две ученице које раде по ИОП1 у полагању пробног
завршног испита самопроцене знања на даљину, у сарадњи са педагошким
асистентом и одељењским старешином,
организација адекватног дежурства за ученике који су полагали пробни завршни
и завршни испит у посебним просторијама.

Сарадња са родитељима








рад са родитељима ученика у раду са којима се примењује индивидуализација
ради евентуалног увођења ИОП1 или упућивања ученика на Интерресорну
комисију,
информисање и саветодавни рад са родитељима приликом давања сагласности за
ИОП или проширивање ИОП,
пружање подршке родитељима током школске године,
саветодавни рад са родитељима ученика који полажу завршни испит уз
прилагођавање,
сарадња и саветодавни рад са родитељима ученице 7/5 која ради по ИОП из
области социјалних вештина,
све ове активности обављале су се по потреби у сарадњи а педагошким
асистентом.

Сарадња са стручним органима и тимовима у школи



информисање одељењских већа и педагошког колегијума на свим одржаним
састанцима о активностима школског Тима и реализацији активности,
три заједничка састанка са Тимом за заштиту ученика од насиља.

Сарадња са институацијама и организацијама






припрема документације, контакти и заказивање састанка за родитеље и ученике
упућене на Интерресорну комисију,
сарадња и састанак са психологом и педагогом Центра за социјални рад,
обавештавање Центра о ученицима непохађачима кроз шест дописа, и обраћање
путем дописа ради пружања подршке у раду са ученицом која ради по ИОП у
области социјалних вештина,
сарадња са стручњацима из ОШ „Милоје Павловић“,
сарадња са основном школом у коју је прешао ученик 6/5 који је радио по ИОП2.

Координатор Тима
Жељана Позојевић Корин
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IV 9. 6. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈА
УСТАНОВЕ

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ И
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ /
ЗАКЉУЧЦИ/ РАЗЛОЗИ У СЛУЧАЈУ
ДА НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО

Усвајање плана рада Тима

План Тима је усвојен на састанку 17.
09. 2019. године.

Презентовање Наставничком
већу Правилника о стандардима
квалитета рада установе

Правилник је презентован на
наставничком већу 30. 08. 2019.
године.

Вредновање квалитета Школског
програма
Вредновање квалитета
Годишњег плана рада школе

Вредновање квалитета Школског
плана и ГПРШ-а обављено је 17. 09.
2019. Школски програм садржи све
законом предвиђене елементе, сачињен
је на основу наставног плана и
програма.
Годишњи план рада школе сачињен је
на основу Школског програма и
садржи посебне програме васпитног
рада. Глобални планови наставних
предмета су саставни део Годишњег
плана рада школе.
Анализа постигнућа на иницијалном
тестирању није обављена због
недостатака података.

IX

Анализа постигнућа ученика на
иницијалним тестирањима
Активности у вези са
унапређивањем међупредметних
компетенција

X

Упознавање Наставничког већа
са новим правилницима и
стручним упутствима
Министарства

IX-VI

Вредновање усклађености
Школског програма и Годишњег
плана рада школе

IX, XII, II, V

Разматрано је на састанку 9.10. 2019.
године. Поред часова интегративне
наставе, развијање међупредметних
компетенција може се унапредити кроз
тематску наставу која је умрежена са
пројектном наставом за ученике 5. и 6.
разреда у периоду од 10. до 21. недеље
у складу са школским календаром.
Настаничко веће упознато је са
упутствима министарства просвете
током ванредног стања и наставе на
даљину и то 16. 03. и 28. 05. 2020. кроз
упутства о раду.
Елементи Школског програма и
Годишњег плана рада школе
међусобно су усклађени . У Годишњи
план рада школе уграђен је Акциони
план школског развојног планирања за
2019/2020. годину.
Вредновање је обављено на састанку
Тима од 17. 09. 2019. године. У
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Годишњем плану рада школе претежно
су оперативно разрађени структурни
елементи Школског програма.
Програми наставних предмета су
међусобно садржајно усклађени у
оквиру сваког разреда, али постоји
временска неусклађеност појединих
програма.
Тема је разматрана 17. 09. 2019.
Праћење и вредновање наставе и
учења организовано је континуирано
посећивањем часова редовне наставе и
ваннаставних активности од стране
директора и помоћника директора
школе, као и стручних сарадника.
Највећи број часова посети педагог
школе. Ради евидентирања уоченог
сачињене су чек листе у складу да
Правилником о вредновању квалитета
рада установе.

Праћење спровођења програма
наставе и учења у првом, другом,
петом и шестом разреду

IX, X, XI, XII
III, IV, V, VI

На састанку 27. 12. 2019. разматрани
су планови у првом, другом, петом и
шестом разреду Планови за ове
разреде оријентисани на исходе су
коректно урађени. Успешно су
реализовани тематски дани: 17 недеље
за први и пети разред тема „Време“, и
исте недеље за шести разред тема
„Србија“, за други разред 23. 12. 2019
са темом „Свемир“. Добро је
осмишљена пројектна настава у петом
и шестом разреду, али треба пружити
подршку учитељима првог и другог
разреда у реализацији ове наставе.
03. 02. 2020. године: у праћењу и
вредновању наставе и учења редовно
су учествовали сви чланови Тима и
запажања се налазе у чек листама које
су попуњаване током посета часова. Са
наставницима чији рад није био на
задовољавајућем нивоу остварености,
обављени су педагошко-инструктивни
разговори и њихови часови су били
поново посећени.

Праћење развоја компетенција
наставника- реализација плана
стручног усавршавања

XII, III, VI
XI, II, V, VIII

3. фебруара 2020. године разматрано је
стање са полугодишта и закључено је
да су у школи организована 2 семинара
екстерног усавршавања:
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- Важност критеријума и
самопроцењивања за процес учења
- Увођење електронских уџбеника и
дигиталних образовних материјала
Поред њих неки од наставника
похађали су и друге семинаре изван
школе, па је укупан број сати
екстерног усавршавања 812. Од 66
запослених 9 њих нема ни један сат
екстерног усавршавања. Интерно
усавршавање укупно износи 256 сати
што је далеко од постављеног циља па
се мора интензивирати у другом
полугодишту. Од 66 запослених 13 од
њих нема ни један сат интерног
усавршавања.
У јуну је укупно остварено 1193 сати
есктерног усаврашавања и 2011 сати
интереног. Бољи резултат омело је
ванредно стање.
Анализа је разматрана на састанцима
Тима 03. 02. 2020. 28. 05. 2020. и 29.
06. 2020. године.

Праћење образовних постигнућа
ученика – током школске године,
на крају класификационих
периода, на полугодишту, на
крају школске године, пробни
завршни испит, завршни испит,
тестови Завода

На крају првог полугодишта
постигнућа ученика су у оквиру
досадашњих просека. Запажен је мањи
број похваљених ученика од 5. до 7.
разреда – мотивација ученика за
постизањем бољих постигнућа је
област у оквиру које треба и даље
радити.

XI, I, IV, VI

Током трећег тромесечја, током
наставе на даљину велика већина
ученика првог циклуса редовно је
извршавала своје обавезе; појединачне
случајеве решавали су учитељи;
проблем је био присутан у изради
домаћих задатака из енглеског језика у
првом и трећем разреду. Анализа на
крају трећег тромесечја показала да је
праћење ангажовања ученика током
наставе на даљину остварено путем
упитника за наставнике, у сарадњи са
помоћником директора школе.
Направљена су два пресека: прве
недеље априла и прве недеље маја.
Први пресек је уједно послужио и као
анализа постигнућа ученика на крају 3.
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класификационог периода. Након
увида у ангажовање ученика предузете
су мере у виду индивидуалних
разговора са родитељима уз
коришћење расположивих техничких
средстава, а носиоци ове активности,
уз координацију педагога, биле су
одељењскестарешине. Други пресек је
показао да је интервенција на крају 3.
тромесечја у већем броју случајева
изазвала позитивне ефекте, а
индивдуалне разговоре са родитељима
ученика код којих је поново уочено
недовољно ангажоваање су, поред
одељењских старешина, обавили и
помоћник директора и педагог школе.
Постигнића ученика ове школске
године су дефинисана у складу са
околностима у којима се настава
одвијала у другом полугодишту.
Сматрамо да смо се одлично снашли у
изненадној ситуацији насталој 15.
марта – настава на даљину је брзо и
прилично ефикасно организована.
Међутим, морамо радити на
унапређивању алатки и начина за
процењивање постигнића ученика, као
и што ефикаснијем укључивању
ученика у наставу на даљину, ако се за
тим поново укаже потреба.
Успех ученика 8. разреда на крају
школске године није потврђен на
Завршном испиту, па су постигнућа
ученика испод очекиваних. Разлоге
значајног одступања школског успеха,
којим већ нисмо задовољни, и успеха
на завршном испиту разматрају
стручна већа, а предложене мере за
превазилажење овог проблеме биће
садржане у плановима стручних већа
за наредну школску годину.
Тема је разматрана 09. 10. 2019.
године, 28. 05. и 29. 06. 2020. године.

Процена ваљаности подршке
ученицима у процесу учења

X, XII, II, III, V

09. 10: подршка ученицима у учењу
одвијала се кроз допунску и додатну
наставу, започела је по утврђеном
распореду када је у питању допунска,
али не и додатна настава. Динамика
реализације додатне наставе била је
условљена је календаром такмичења,
па није имала у оквиру свих предмета
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континуитет током целе школске
године а касније је прекинута услед
наставе на даљину и прекида
такмичења. Подршку
идентификованим ученицима са
тешкоћама у учењу пружали су
педагог и психолог школе, као и
педагошки асистент – ученицима из
осетљивих група.
28. 05: Подршка ученицима у процесу
учења прилагођена је током наставе на
даљину. Педагошки асистент је
координирала у настави са 30 ученика
који су имали проблем због недостатка
техничких могућности. Стручни
сарадници су припремали и
реализовали часове одељењских
старешина на даљину за сва одељења
свих разреда, на теме које су
прилагођаване ситуацији епидемије,
ванредног стања и одговорима и
предлозима добијеним од ученика,
родитеља и наставика: Настава на
даљину, Препоруке за учење на
даљину, Улога родитеља у учењу на
даљину, Зашто учим, Квиз
самопроцене знања.

Праћење стандарда квалитета
уџбеника, критеријума избора
уџбеника.

Испитивање квалитета
међуљудских односа у школи

IX, I, VI

XI, III, V

29. 06: Подршка ученицима у процесу
учења реализована је на часовима
редовне, допунске и додатне наставе,
на часовима одељењског старешине,
слободних активности – што је
забележено у извештајима стручних
већа оба циклуса, као и у оквиру
индивидуалних разговора са
ученицима – у извештајима
одељењских старешина и стручних
сарадника.
Разматрано је 03. 02. 2020. године.
Због увођења програма наставе и
учења усмереног на исходе у трећи и
седми разред потребно је изменити
уџбенику у трећем и седмом разреду и
потребан је нови уџбеник за наставу
технике и технологије у осмом
разреду. На основу информације
добијене од стручних већа
закључујемо да нема измене уџбеника
у осталим разредима.
Била је планирана за друго
полугодиште и није реализована због
ванредног стања.
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Разматрано је 27. 12. 2019, 18. 03, 30.
03, и 28. 05. 2020. године.
27. 12. разматране су примедбе на рад
наставника али неправилности нису
уочене кроз праћење рада.
Организација рада школе,
управљање људским и
материјалним ресурсима

XI, I, III, V, VI

18. 03. и 30. 03. разматрано је
поставаље организационе шеме током
наставе на даљину и кадровски и
материјални ресурси. Утврђене су
прецизне смернице за рад школе.
28. 05. разматрана је организација рада
поводом делимичног повратка у школу
уз примену санитарних мера, ради
активности на крају школске године.

Израда плана рада Тима за
наредну школску годину
Учествовање у изради школских
аката

VIII

29. 06. 2020. израђен је план рада Тима
за наредну школску годину, који је
минимално коригован, а биће
примењив ако се укаже потреба за
наставом на даљину.
29. 06. 2020. Анексом је Школски
програм обогаћен новим слободним
активностима и измењен за трећи,
седми и осми разред у складу са
Правилником.

IV 9. 7. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Активности

Праћење усмерености
наставе ка општим
међупредметним
компетенцијама.

реализација
Остварено је кроз реализоване часове интегративне наставе и
тематске дане у 1. 2. 5. и 6. разреду.У првом полугодишту су
одржана 4 часа имтегративне наставе
4. раз. српски језик, математика, природа и друштво,
физичко и музичко
7. раз. српски језик, географија, ликовна култура
7.раз.ФЗВ и музичка култура8.раз. математика и физика
Остали часови интегративне наставе нису реализовани због
епидемије.
Тематски дани који су обухватали све наставне предмете
организовани су 17. наставне недеље у 1. и 5. раз. на тему
„Време“ у 2. је била тема „Свемир“ ау 6.раз.“Србија“ такође,
одржани су и тематски дани у 2.полугодишту у 5. и 6.
разреду.Теме су биле“Планете“ и „Мостови“.
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Обезбеђивање
динамичнијег и
ангажованијег
комбиновања знања и
функционалне примене
знања.
Праћење планирања у
складу са реалним
контекстом средине у
којој се школа налази.
Праћење развоја
компетенција наставника
и праћење примене
компентенција за учење.
Праћење компетенције за
одговорно учешће у
демократском
друштву.
Праћење остваривања
естетичке компетенције.

Остварено је умрежавање тематске и пројектне наставе у 5. и
6. раз.На основу истраживачких задатака, које су ученици
добили у оквиру тематских дана сачињене су ПП
презентације“Промене које доноси време“ и „Путевима моје
отаџбине“ које се налазе на сајту школе.
Тим је учествовао у планирању активности у циљу
унапређивања међупредметних компетенција до почетка
ванрадног стања.Током наставе на даљину дигиталне
компетенције су развијане кроз све наставне предмете.
У првом полугодишту праћење је остварено кроз посете и
анализе часова интегративне, пројектне и тематске
наставе.Знања са семинара“Важност критеријума
самопроцењивања за процес учења“ примењена су у другом
пол. током наставе на даљину.
Остварено је кроз демократски избор чланова Ученичког
парламента, кроз разматрање предлога ученика у
Парламенту и њихово учешће у раду школских
тимова,организовање фестивала историје“Ми пре нас“ ,
узимање учешћа у чишћењу Ракине баре у Сремчици.
Остварено је у потпуности у сарадњи са Тимом за естетско
уређење школског простора током трајања наставе у
школи.Тај рад је настављен током наставе на даљину путем
електронских садржаја.

Праћење способности
комуникације на
матерњем и страним
језицима.

Наша школа остварује пројекат „Отворена креативна школа
са три страна језика“ у оквиру којих се континуирано
остварују међупредметне компетенције.

Увид у одговоран однос
према околини и његово
унапређивање.

У оквиру еколошке секције ученици су учествовали у акцији
чишћења Ракине баре у Сремчици

Увид у одговоран однос
према здрављу и његово
унапређивање.

У првом полугодишту је унапређивање одговорног односа
према здрављу остварено кроз часове ФЗВ и пројекат
„Основи безбедности деце“, предавања о наркоманији за
ученике 7.раз. и предавање о здравој исхрани за ученике 4.
раз.Током епидемије организоване су интерактивне онлајн
радионице ради очувања здравља ученика, а налазе се на
сајту школе.

Праћење идеја које се
претварају у пројекте,
креативност и
иновативност

Пројекат ученика 7, раз.“Моји кругови“ настао је уз
ангажовање наставника математике, физике, техничког и
ликовне културе и налази се на сајту школе.

Праћење коришћења
информационих и
комуникационих
технологија.

Започео је кроз реализацију Пројектне наставе у првом
полугодишту а интензивно је унапређиван током наставе на
даљину кро велики број активности.

Праћење начина
решавања и
превазилажења
проблемских ситуација.

У првом полугодишту организован је радионица за ученике
8. раз.“Енкиду-о пријатељству и стереотипима“ у
организацији Подтеатра КЦ Чукарица.Активности су
реализоване у оквиру наставе грађанског васпитања и ЧОС-а
и кроз активности Тима за заштиту ученика од насиља.
Током наставе на даљину организоване су интерактивне
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онлајн радионице ради очувања здравља ученика, а налазе се
на сајту школе.

IV 9. 8. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА РЕАГОВАЊЕ У КРИЗНИМ СИТУАЦИЈАМА

Након проглашења ванредног стања, чланови тима су били у сталном контакту и
усаглашавали су спровођење потребних активности у складу са ситуацијом, упутствима
институција и професионалних удружења.
Процењено је да је потребан континуиран рад током ванредног стања, што се
одвијало кроз следеће активности:
 планирање активности и припрема упутстава за наставнике и ученике,
 све старешине су контактирале ученике и родитеље ради договора о даљем раду и
увида у социјално здравствено стање породице
 припрема материјала током прве недеље ванредног стања:
-Савети за ђаке о настави на даљину и понашању у случају кризне ситуације,
-Како са стресом током ванредног стања који је намењен наставницима и
родитељима,
 објављивање едукативних материјала, корисних линкова на сајту школе (званични
сајт са подацима о корона вирусу, материјал на сајту Црвеног крста о очувању
менталног здравља, линк ка психолошко-саветодавној подршци Министарства
просвете, Уницеф материјал како са децом разговарати о епидемији),
 објављивање контакта психолога и педагога на сајту школе и у свим материјалима за
ЧОС како би се обезбедила доступност и пружање потребне помоћи ученицима,
 праћење здравственог стања и реакција ученика на ванредну ситуацију, уз разговоре
са наставницима које су обављали директор, помоћник директора, психолог и
педагог,
 организовање тема за ЧОС на нивоу школе у којима су се обрађивале различите теме
које се односе на очување менталног здравља, а које су имале едукативан и васпитни
циљ,
 остваривање сарадње са родитељима кроз сталне контакте старешина и путем анкете
„Бити родитељ током ванредног стања“ која је имала и едукативни карактер,
 организовање саветодавног рада са ученицима и родитељима који су се јављали са
проблемима,
 континуирано праћење ученика кроз све наведене активности показало је да већина
ученика током ванредног стања није била директно погођена кризном ситуацијом у
држави или су испољавали резилијентност због доброг система породичне подршке.
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ИЗВЕШТАЈ O УСПЕХУ УЧЕНИКА НА КРАЈУ
ШКOЛСКЕ 2019/2020.ГОДИНЕ
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6
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извршена је прве недеље априла и прве недеље маја. Ученици са одсуством
ангажовања били су опоменути.
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2.ЦИКЛУС:
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6
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6
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7

/
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/
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41
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30
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14

40
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9

21
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8
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3

28
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3

13,9

117

20

17

14 %

5

27,8

64

24

34
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%

6

40,2

120

48

49

43,9
%

12

201

8
18

15,9
%

2
22

73

6/5
6. раз.

 Велика већина ученика првог циклуса редовно је извршавала своје обавезе;
појединачне случајеве решавали су учитељи; проблем је био присутан у изради
домаћих задатака из енглеског језика у првом и трећем разреду.
 Комуникација педагошког асистента са 30 ученика за које је задужена одвијала
се на задовољавајући начин у оквиру техничких могућности. Већина ученика је
била претежно ангажована у испуњавању школских обавеза. Постојала је
потреба да се интервенише у вези са 4 ученика: 1 ученик 3. разреда, 1.ученица 4.
разреда и 2 ученика 6.разреда.
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 УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
1.РАЗРЕД
Укупно 104 ученика распоређених у 4 одељења.
На крају првог полугодишта већина ученика редовно похађа наставу. 68% самостално
напредује, 22% уз мању помоћ, 10% уз већу помоћ, што је изнад прошлогодишњег
просека и указује да можемо бити задовољни са постигнућима првака. Проблем
представља непохађање једног ученика који ради по ИОП-у1.
У току наставе на даљину највише је коришћен вибер. Био је присутан проблем у
комуникацији са једним учеником 1/3 који ради по ИОП-у1 и са новоуписаним учеником
1/4 (уписан на почетку ванредног стања). У раду са 6 ученика је примењивана
индивидуализација: 1 ученик 1/1 – српски језик и матемаатика; 1 ученик 1/2 – српски
језик и матемаатика; 1 ученик 1/3 – српски језик; 3 ученика 1/4 – српски језик и
матемаатика. У раду са јениим учеником ½ примењује се ИОП3 из енглеског језикаа.
Било је тешко направити процену о самосталности ученика у раду, па су рангирани према
успешности током наставе на даљину. Према таквој процени 85 ученика је веома
успешно, тј. напредује самостално; 11% ученика је успешно – напредује уз мању помоћ;
док је 4% ученика напредовало уз већу помоћ.
НАПРЕДОВАЊЕ УЧЕНИКА: -САМОСТАЛНО; - УЗ МАЊУ ПОМОЋ; -УЗ ВЕЋУ ПОМОЋ
I1

I2

I3

I4

УКУПНО

УКУПНО
УЧЕНИКА

28

25

24

27

104

М/Ж

10-18

13-12

13-11

11-16

47-57

СРПСКИ ЈЕЗИК

25-2-1

17-6-2

18-5-1

21-3-3

81-16-7

МАТЕМА
ТИКА

25-2-1

18-5-2

20-3-1

21-3-3

84-13-7

СОН

27-1-0

18-5-2

23-0-1

23-4-0

91-10-3

ЕНГЛЕСКИ
ЈЕЗИК

27-1-0

21-3-1

23-0-1

26-1-0

97-5-2

ИОП

/

1 ИОП3

1

/

1+1
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2. РАЗРЕД
Укупно 107 ученика распоређених у 4 одељења.
Ученици су први пут нумерички оцењени на крају првог полугодишта и више од
половине има одличан успех (64%), СО 4,47. Један ученик – повратник је неоцењен.
ИОП1 се примењује у раду са 2 ученика (2/3), а ИОП2 у раду са једним учеником (2/1).
Међутим, прилагођавање у виду индивидуализације се примењује у раду са 10 ученика
који отежано напредују. На крају првог полугодишта препоручује се интензивирање
допунске наставе, коју ће заједнички реализовати сви учитељи.
Током наставе на даљину претежно се користио вибер. Био је присутан проблем у
комуникацији са чак 9 ученика, а у посредовању је помагала педагошки асистент.
Проблем је постојао и у комуникацији са новоуписаним учеником 2/4 (уписан на почетку
ванредног стања).
Наставило се са применом ИОПа и индивидуализација као у 1.полугодишту, али је
индивидуализован приступ примењен и у раду са новоуписаним учеником. У складу са
предлогом на крају 1.полугодишта, у раду са 1 ученикм 2/2 примењиван је ИОП3 у
2.полугодишту.
На крају наставне године 75% ученика има одличан успех, а а чак 40% просек 5,00; 13%
је врло добрих, 10% добрих; довољна су 2 ученика. Сви ученици су оцењени. СО је 4,56.
II 1

II 2

II 3

II 4

У

БРОЈ
УЧЕНИКА

26

27

28

26

107

М/Ж

17-9

16-11

17-11

15-11

65-42

ПОЗИТИВНИ

2

27

28

26

107

5,00

8

12

12

12

44

ОДЛИЧАН

17

19

23

21

80

ВР.ДОБАР

7

4

1

2

14

ДОБАР

2

4

3

2

11

ДОВОЉАН

/

/

1

1

2

ИОП

1

1 ИОП3

2

/

3+1

СО

4,58

4,47

4,64

4,55

4,56
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3. РАЗРЕД
Укупно 116 ученика распоређених у 5 одељења.
На крају првог полугодишта 48% има одличан успех, а од тога 24% је похваљено (5,00).
Два ученика 3/2 су неоцењена - један због непохађања, а дуги због тога што је прва два
разреда завршио у иностранству.
У раду са укупнно 4 ученика примењивао се ИОП2, што је било отежано јер су нередовно
похађали наставу. У раду са два ученика примењиван је ИОП1. У решавање проблема са
ученицима нередовним похађачима укључен је педагошки асистент и обавештен ЦЗСР.
Током наставе на даљину био је присутан проблем у комуникацији са 3 ученика који раде
по ИОПу 2, а у посредовању је помагала педагошки асистент. Индивидуализован
приступ примењен је у раду са 1 ученком 3/5, до је ученик-повратник 3/2 одлично
напредовао и оцењен је на крају наставне године. Комуникацију са учеицом 3/1 кја ради
по ИОПу2 било је немогуће успоставити.
На крају другог полугодишта 66% ученика има одличан успех, а од тога 39% са просеком
5,00; 26% ученика је врло добро; 5 ученика има добар успех, а један је довољан; 1 ученик
3/2 је неоцењен и 1 ученик 3/5 се преводи. СО је 4,55.
III 1

III 2

III 3

III 4

III 5

У

БРОЈ
УЧЕНИКА

21

23

24

25

23

116

М/Ж

11-10

11-12

12-12

13-12

12-11

59-57

ПОЗИТИВНИ

21

22

24

25

22

114

5,00

9

9

10

7

10

45

ОДЛИЧАН

13

15

16

18

15

77

ВР.ДОБАР

6

6

6

6

6

30

ДОБАР

1

1

2

1

1

6

ДОВОЉАН

1

/

/

/

/

1

ПРЕВОДИ
СЕ/
НЕОЦЕЊЕН

/

1Н

/

/

1П

2

ИОП

1

2

1

1

1

6

СО

4,51

4,55

4,55

4,66

4,48

4,55
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4. РАЗРЕД
Укупно 135 ученика распоређених у 5 одељења.
На крају првог полугодишта је 43% одличних ученика, 15 % похваљених (5,00). У раду
са 4 ученика примењиван је ИОП1.
Током наставе на даљину био је присутан проблем у комуникацији са 3 ученика, у раду
са 1 учеником, који ради по ИОПу1, посредовала је педагошки асистент. Наставило се са
применом ИОПа, а индивидуализација је примењена у раду са 3 ученика 4/4.
На крају другог полугодишта 62% ученика има одличан успех, а од тога 35% са просеком
5,00; 34% ученика је врло добро, а 5 ученика има добар успех. СО разреда је 4,56.

IV 1

IV 2

IV 3

IV 4

IV 5

У

БРОЈ
УЧЕНИКА

28

28

25

26

28

135

М/Ж

15-13

15-13

15-10

14-12

16-12

75-60

ПОЗИТИВНИ

28

28

25

26

28

135

5,00

9

8

7

8

16

48

ОДЛИЧАН

15

15

17

11

26

84

БР.ДОБАР

12

12

7

13

2

46

ДОБАР

1

1

1

2

/

5

ИОП

1

/

1

/

/

2

СО

4,51

4,50

4,57

4,36

4,84

4,56
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5. РАЗРЕД
Укупно 117 ученика распоређених у 5 одељења.
На крају првог полугодишта је 24% одличних ученика, 3,42 % похваљених (5,00). У раду
са 3 ученика примењиван је ИОП1 и у раду са 5 ученика ИОП2..
Током наставе на даљину био је присутан проблем у комуникацији са 3 ученика. У раду
2 ученика посредовала је педагошки асистент, а 1 од њих, који ради по ИОПу2, имао је
техничке проблеме. Један ученик, непохађаћ, је био недоступан. Наставило се са
применом ИОПа и индивидуализација, што се предлаже и за наредну школску годину,
уз проширивање ИОП за ученике Р.Ј. 5/4 – енглески језик ИОП2, П.С. 5/5 – енглески
језик ИОП1
На крају другог полугодишта 35% ученика има одличан успех, а од тога 10,26% са
просеком 5,00; 49% ученика је врло добро, а 11% ученика има добар успех, довољан
успех има 5 (4,27%) ученика, а један није завршио разред јер се није одазавао позиву на
разредне испите. СО разреда је 4,14.
V1

V2

V3

V4

V5

У

БРОЈ
УЧЕНИКА

24

24

23

24

22

117

М/Ж

12-12

11-13

10-13

13-11

13-9

59-58

ПОЗИТИВНИ

24

24

22

24

22

116

5,00

2

1

4

3

2

12

ОДЛИЧАН

7

10

6

13

5

41

ВР.ДОБАР

15

11

12

7

12

57

ДОБАР

2

2

3

2

4

13

ДОВОЉАН

/

1

1

2

1

5

ИОП

2

1

1

2

2

8

НИЈЕ ЗАВРШИО
РАЗРЕД

/

/

1

/

/

1

СО

4,21

4,10

4,14

4,32

3,94

4,14
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6. РАЗРЕД
Укупно 129 ученика распоређених у 5 одељења.
На крају првог полугодишта је 18% одличних ученика, 4 % похваљених (5,00). У раду са
3 ученика примењиван је ИОП1 и у раду са 7 ученика ИОП2..
Током наставе на даљину био је присутан проблем у комуникацији са 3 ученика, у раду
са 2 ученика, који раде по ИОПу2, посредовала је педагошки асистент телефоном, док се
један ученика 6/4 нередовно одазивао одељењском старешини, иако није имао техничке
проблеме,. Наставило се са применом ИОПа и индивидуализација , што се предлаже и за
наредну школску годину, уз проширивање ИОП за ученике Ф.С. 6/1 – биологија ИОП2,
З.Ј. 6/4 – географија ИОП2, Е.Г. 6/5 - географија ИОП1.
На крају другог полугодишта 35% ученика има одличан успех, а од тога 10% са просеком
5,00; 49% ученика је врло добро, а 11% ученика има добар успех, довољан успех има 5
(4,27%) ученика, а један је неоцењен. СО разреда је 4,10.
VI 1

VI 2

VI 3

VI 4

VI 5

У

БРОЈ
УЧЕНИКА

25

26

27

27

24

129

М/Ж

13-12

13-13

14-13

13-14

13-11

66-63

ПОЗИТИВНИ

25

26

27

27

24

129

5,00

2

4

4

4

5

19

ОДЛИЧАН

9

13

7

10

9

48

ВР.ДОБАР

12

8

10

8

11

49

ДОБАР

2

5

8

7

4

26

ДОВОЉАН

2

/

2

2

/

6

ИОП

1

2

3

2

1

9

СО

4,10

4,19

3,80

4,06

4,14

4,10

214
7. РАЗРЕД
Укупно 115 ученика распоређених у 5 одељења.
На крају првог полугодишта је 22% одличних ученика, 3 % похваљених (5,00). У раду са
2 ученика примењиван је ИОП1 и у раду са 4 ученика планирано је да се примени ИОП2.
Током наставе на даљину био је присутан проблем у комуникацији са 1 ученицом, која
ради по ИОПу2, комуникацију са њом нису успеле да остваре ни одељењски старешина,
нити педагошки асистент; како се није одазвала ни позиву на разредне испите није
завршила разред. Наставило се са применом ИОПа, са изузетком ове једне ученице, и
индивидуализација , што се предлаже и за наредну школску годину, уз проширивање
ИОП за ученицу Л.Р. 7/1 – физика ИОП1,
На крају другог полугодишта 39% ученика има одличан успех, а од тога 7% са просеком
5,00; 39% ученика је врло добро, а 19% ученика има добар успех, довољан успех има 2
ученика, а један није завршио разред јер се није одазавао позиву на разредне испите.
СО разреда је 4,12.
VII 1

VII 2

VII 3

VII 4

VII 5

У

БРОЈ
УЧЕНИКА

24

22

23

24

22

115

М/Ж

14-10

15-7

11-12

10-14

10-12

60-55

ПОЗИТИВНИ

24

22

22

24

22

114

5,00

3

/

2

2

1

8

ОДЛИЧАН

12

9

9

10

5

45

ВР.ДОБАР

6

7

9

9

14

45

ДОБАР

4

6

4

5

3

22

ДОВОЉАН

2

/

/

/

/

2

ИОП

2

/

2

1

1

6

НИЈЕ ЗАВРШИО
РАЗРЕД

/

/

1

/

/

1

СО

4,04

4,08

4,25

4,14

4,03

4,12

215
8. РАЗРЕД
Укупно 117 ученика распоређених у 5 одељења.
На крају првог полугодишта је 20% одличних ученика, 8 % похваљених (5,00). У раду са
2 ученика примењиван је ИОП1 и у раду са 5 ученика ИОП2.
Током наставе на даљину био је присутан проблем у комуникацији са 1 ученицом, која
ради по ИОПу1, комуникацију са њом је остварена када јој је обезбеђен мобилни телефон
МП. Наставило се са применом ИОПа, сачињен је Акциони план прилагођавања
Завршног испита и успешно је спроведен за ов е ученике.
На крају другог полугодишта 33% ученика има одличан успех, а од тога 9 вуковаца (8%)
и 22 ученика са посебним дипломама; 47% ученика је врло добро, а 19% ученика има
добар успех, довољан успех има 1 ученик.
СО разреда је 4,05.
VIII 1

VIII 2

VIII 3

VIII 4

VIII 5

УКУПНО

БР.
УЧЕНИКА

24

23

22

24

24

117

М/Ж

13-11

12-11

13-9

13-11

12-12

63-54

ВУКОВЦИ

/

2

4

1

2

9

ПОСЕБНЕ
ДИПЛОМЕ

2

6

6

3

5

22

ОДЛИЧНИХ

5

7

9

10

8

39

ВРЛО
ДОБРИХ

14

13

8

10

10

55

ДОБРИХ

5

3

5

3

6

22

ДОВОЉАН

/

/

/

1

/

1

СО

3,95

4,08

4,08

4,16

4,00

4,05

Постигнића ученика ове школске године су дефинисана у складу са околностима у
којима се настава одвијала у другом полугодишту. Сматрамо да смо се одлично снашли
у изненадној ситуацији насталој 15. марта – настава на даљину је брзо и прилично
ефикасно организована. Међутим, морамо радити на унапређивању алатки и начина за
процењивање постигнића ученика, као и што ефикасниијем укључивању ученика у
наставу на даљину, ако се за тим ппоново укаже потреба.
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НОСИОЦИ ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ:
Јелена Ђорђић 8/2
Теодора Булатовић 8/2
Лана Јовановић 8/3
Миња Костић 8/3 - СПОРТИСТА ГЕНЕРАЦИЈЕ
Катарина Новковић 8/3
Магдалена Станић 8/3
Јана Јовановић 8/4
Ивана Сердар 8/4
Тијана Мојсић 8/5 – УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ
Ангелина Анђелић 8/5
Катарина Ђорђић 8/5
Анђелија Човић 8/5
НОСИОЦИ ПОСЕБНИХ ДИПЛОМА:
Михаило Глишић 8/1 – ХЕМИЈА, БИОЛОГИЈА
Теодора Станковић 8/1 – БИОЛОГИЈА
Јелена Ђорђић 8/2 – ИСТОРИЈА, БИОЛОГИЈА
Николина Јакшић 8/2 – ИСТОРИЈА
Теодора Булатовић 8/2 – ХЕМИЈА
Александра Стевановић 8/2 – ФВ-АТЛЕТИКА, МУЗИЧКА КУЛТУРА
Милица Јузбашић 8/2 – МУЗИЧКА КУЛТУРА
Стефан Јањић 8/2 – ФВ-ФУТСАЛ
Миња Костић 8/3– ИСТОРИЈА, ФВ-ПЛИВАЊЕ
Магдалена Станић 8/3 – СРПСКИ ЈЕЗИК, ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Катарина Новковић 8/3 – ФИЗИКА
Лана Лукић 8/3 – БИОЛОГИЈА
Ана Ристић 8/3 – БИОЛОГИЈА
Лана Јовановић 8/3 - БИОЛОГИЈА
Јана Јовановић 8/4 – БИОЛОГИЈА, СРПСКИ ЈЕЗИК, ИСТОРИЈА, РУСКИ ЈЕЗИК
Наталија Вељковић 8/4 – ФИЗИКА
Огњена Аранитовић 8/4 – ИСТОРИЈА, ГЕОГРАФИЈА
Ивана Сердар 8/4 - ТИО
Тијана Мојсић 8/5 – ИСТОРИЈА, СРПСКИ ЈЕЗИК, МАТЕМАТИКА, РУСКИ ЈЕЗИК
Ангелина Анђелић 8/5 – РУСКИ ЈЕЗИК , ИСТОРИЈА
Милица Вуловић 8/5 – РУСКИ ЈЕЗИК , ИСТОРИЈА
Катарина Ђорђић 8/5 – ИСТОРИЈА, СРПСКИ ЈЕЗИК
Анђелија Човић 8/5 – РУСКИ ЈЕЗИК, СРПСКИ ЈЕЗИК
УСПЕХ УЧЕНИКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Успех ученика 8. разреда на крају школске године није потврђен на Завршном испиту,
па су постигнућа ученика испод очекиваних.
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СО овогодишњих осмака (4,05) била је нешто виша од прошлогодишњих (3,93), а
просечан број бодова на ЗИ је био приближно исти: ове године 23,53 - а прошле 23,43.
Међутим, укупан пласман наших ученика на нивоу Општине Чукарица је знатно слабији,
што може бити резултат различитих фактора.
Припремну наставу на даљину, због безбедносних разлога, не процењујемо као нарочито
успешну, поготово с обзиром на на проблем са мотивацијом наших ученика, који је
требало бити решаван кроз активности Акционог плана ШРП-а у нормалим условима.
Ученицима су понуђене различите могућности у оквиру овакве припремне наставе, ипак
интеракцију између наставника и ученика треба организовати на другачији начин. Добра
постигнућа на првом пробном ЗИ самопроцене знања показала су се као потпуно
нерелевантна за процену припремљености ученика и нису помогла наставницима да
идентификују области у оквиру којих треба унапредити знања њихових ђака. Закључак
је да припремну наставу ученика 8. разреда треба унапредити у околностима наставе на
даљину.
Разлоге значајног одступања школског успеха, којим већ нисмо задовољни, и успеха на
ЗИ разматрају стручна већа, а предложене мере за превазилажење овог проблеме биће
имплементиране у планове за наредну школску годину.

УПОРЕДНА АНАЛИЗА
школског успеха (ШУ) и успеха на ЗИ ученика 8. разреда
8/1
Ш
У
Математика 2,9
6
Српски језик 3,2
1
Историја
4,0
0
Биологија
3,5
8
Географија
3,5
8
физика
3,5
4
Хемија
3,4
6
Комбинован 3,6
и тест
3
3,2
7

8/2
ЗИ

2,3
5
2,4
8

3,0
4
2,6
2

Ш
У
3,0
4
3,6
1
3,8
3
3,7
0
3,7
4
3,7
4
3,6
1
3,7
2
3,4
6

8/3
ЗИ

2,8
3
2,7
2

3,4
8
3,0
1

Ш
У
3,5
0
3,6
8
3,7
7
3,6
8
3,8
6
3,7
3
3,5
9
3,7
3
3,6
4

8/4
ЗИ

2,9
0
3,0
6

3,3
7
3,1
1

Ш
У
3,0
0
3,3
3
3,6
7
3,5
8
3,8
3
3,5
0
3,7
9
3,6
7
3,2
2

2,8
4
2,7
8

УКУПН
О
Ш ЗИ
У
3,13 2,7
1
3,44 2,7
8

3,3
5
2,9
9

3,67 3,3
2
3,39 2,9
3

8/5
ЗИ

2,6
3
2,8
5

3,3
4
2,9
4

Ш
У
3,1
3
3,3
8
3,3
8
3,8
3
3,7
1
3,6
3
3,5
0
3,6
1
3,3
7

ЗИ
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УСПЕХ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА

Веома смо задовољни и поносни на успехе које су наши ученици постигли на
такмичењима ове школске године. Жалимо што је овај циклус прекинут, јер верујемо да
бисмо поново имали успех на највишем нивоу такмичења.

ГРАДСКА ТАКМИЧЕЊА
Разред

Име и презиме

Предмет

Наставник

Пласман

6/1

Јана Павловић
Лука Јовановић

Ивана Матас
Станковић
Биљана Шомођа

2. МЕСТО

7/1

МУЗИЧКА К.
Златна сирена
ФИЗИКА

7/3

Марко Старчевић

ФИЗИКА

Биљана Шомођа

7/3

Никола Арсеновић

ФИЗИКА

Биљана Шомођа

8/3

Магдалена
Станић

ЕНГЛЕСКИ
ЈЕЗИК

Ивана Јеленковић

8/3

Миња Костић

Бојан Манојловић

8/5

Тијана
Мојсић

ФИЗИЧКО В.
ПЛИВАЊЕ
РУСКИ ЈЕЗИК

8/5

Ангелина
Анђелић

РУСКИ ЈЕЗИК

Мирјана Симић
Коцић

8/4

Јана
Јовановић

РУСКИ ЈЕЗИК

Мирјана Симић
Коцић

Мирјана Симић
Коцић

2. МЕСТО
Пласман на Републичко
такмичење
2. МЕСТО
Пласман на Републичко
такмичење
2. МЕСТО
Пласман на Републичко
такмичење
2. МЕСТО
Пласман на Републичко
такмичење
2.МЕСТО
1. МЕСТО
Пласман на Републичко
такмичење
2. МЕСТО
Пласман на Републичко
такмичење
2. МЕСТО
Пласман на Републичко
такмичење

ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА
Разред

Име и презиме

Предмет

Наставник

Пласман

4/1

Јелена Марковић

МАТЕМАТИКА

Круна Кецојевић

2. МЕСТО

4/1

Вукан Васић

МАТЕМАТИКА

Круна Кецојевић

2. МЕСТО

4/1

Данило Рељић

МАТЕМАТИКА

Круна Кецојевић

2. МЕСТО
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4/3

Немања Јовановић

МАТЕМАТИКА

Сања Томић

3. МЕСТО

4/3

Маша Петровић

МАТЕМАТИКА

Сања Томић

3. МЕСТО

4/4

Ђурђа Савић

МАТЕМАТИКА

Марија Петровић

2. МЕСТО

5/1

Дуња Ракићевић

МАТЕМАТИКА

Сандра Филиповић С.

1. МЕСТО

6/1

Јана Павловић

МУЗИЧКА К.

Ивана Матас
Станковић

1. МЕСТО

Златна сирена
6/3

Лука Марковић

ИСТОРИЈА

Мирјана Видовић

2. МЕСТО

7/1

Никола Драгичевић

ФИЗИКА

Биљана Шомођа

3. МЕСТО

7/1

Лука Јовановић

ФИЗИКА

Биљана Шомођа

1. МЕСТО

7/1

Никола Живановић

БИОЛОГИЈА

Нада Радибратовић

3. МЕСТО

7/2

БИОЛОГИЈА

Нада Радибратовић

3. МЕСТО

7/2

Немања
Момчиловић
Кристина Крстић

Марија Ћириловић

3. МЕСТО

7/3

Марко Старчевић

СРПСКИ Ј.
Књижевна
олимпијада
ФИЗИКА
ИСТОРИЈА

Биљана Шомођа
Милан Тлачинац

2. МЕСТО
2. МЕСТО

7/3

Никола Арсеновић

ФИЗИКА

Биљана Шомођа

1. МЕСТО

7/3

Јован Ђекић

СРПСКИ Ј.
Књижевна
олимпијада
СРПСКИ Ј.
Књижевна
олимпијада
ФИЗИЧКО В.
ФУТСАЛ

Јелана Томашевић

3. МЕСТО

Јелана Томашевић

3. МЕСТО

Бојан М./ Слађана Д./
Радослав Б.

1. МЕСТО

БИОЛОГИЈА

Љиљана Пејић

2. МЕСТО

БИОЛОГИЈА

Љиљана Пејић

3. МЕСТО

ИСТОРИЈА

Мирјана Видовић

2. МЕСТО

ИСТОРИЈА

Мирјана Видовић

2. МЕСТО

ФИЗИКА

Биљана Шомођа

2. МЕСТО

7/4

Олга Алексијевић

7. и 8.
раз.

Екипа дечака

8/1

Михаило Глишић

8/1

Теодора Станковић

8/2

Николина Јакшић

8/2

Јелена Ђорђић

8/3

Катарина Новковић
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8/3

Магдалена Станић

8/3

Лана Лукић

8/3

Ана Ристић

8/5

Тијана Мојсић

8/5

Ангелина Анђелић

8/4

Јана Јовановић

ЕНГЛЕСКИ
ЈЕЗИК
БИОЛОГИЈА

Ивана Јеленковић

3. МЕСТО

Љиљана Пејић

3. МЕСТО

БИОЛОГИЈА

Љиљана Пејић

3. МЕСТО

РУСКИ ЈЕЗИК
ИСТОРИЈА

Мирјана Симић
Коцић
Мирјана Видовић
Мирјана Симић
Коцић
Мирјана Симић
Коцић

3. МЕСТО
3. МЕСТО

РУСКИ ЈЕЗИК
РУСКИ ЈЕЗИК

3. МЕСТО
3. МЕСТО

Педагог школе Жељана Позојевић К
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IV 11.

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

Име и презиме
наставника

Екстерно
стручно
усавршавање

сати

Аца Вучић

- Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења

8

Александра Тренкоски

- Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења

8

Александар Вучетић

Ана Анђелковић

0

- Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења

8

Интерно
стручно
усавршавањ
е
-праћење и
анализа
угледног часа
-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-реализација
завршног
испита
-праћење и
анализа
угледног часа
-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-реализација
завршног
испита
-оцењивање
ученика који
раде по ИОПу
-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-оцењивање
ученика који
раде по ИОПу

сати

Укупно

32

40

18

26

13

13

3

11
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Ана Здравковић

- Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења

Ања Милчић

- Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења
- Вебинар
„Иновативне
методе учења –
како
подстакнути
скривене
потенцијале
ученика“
Вебинар „Развој
животих
вредности код
ученика и
партнерских
односа са
њиховим
родитељима“

8

-праћење и
анализа
угледног часа
-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-реализација
завршног
испита

32

40

13

-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-реализација
завршног
испита

27

40

30

38

27

38,5

Биљана Јовановић

- Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења

8

Биљана Николић

- Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења
Вебинар „Развој
животих
вредности код
ученика и

11,5

-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-реализација
завршног
испита
-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-реализација
завршног
испита
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партнерских
односа са
њиховим
родитељима“

Биљана Шомођа

Стратегије
коришћења
наставних
садржаја у
настави / учењу;
Међународна
конференција о
настави физике
и сродних
наука;

30

Биљана Вучићевић

Бојан Манојловић

- Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења

8

Даниела Сланкаменац

- Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења

8

-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-реализација
завршног
испита
-оцењивање
ученика који
раде по ИОПу
-праћење и
анализа
угледног часа
-оцењивање
ученика који
раде по ИОПу
-припрема,
извођење и
анализа
угледног часа
-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-реализација
завршног
испита
-оцењивање
ученика који
раде по ИОПу
-праћење и
анализа
угледног часа
-развој
дигиталних

23

53

5

5

28

36

40

48
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компетенција
током
наставе на
даљину
-реализација
завршног
испита

Дарка Новокмет

Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења
Увођење
електронских
уџбеника и
дигиталних
образовних
материјала

27,5

Деана Трбојевић

- Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења

8

Драгана Новаковић

- Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења

8

Горан Теодоровић

0

-припрема,
извођење и
анализа часа
интегративне
наставе
-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-реализација
завршног
испита
-припрема,
извођење и
анализа
угледног часа
-праћење и
анализа
угледног часа
-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-реализација
завршног
испита
-оцењивање
ученика који
раде по ИОП-

0

27,5

27

35

37

45

13

13
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Гордана Вулетић

- Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења

8

Иван Миљковић

- Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења

8

Ивана Јеленковић

- Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења
- Вебинар
„Учимо
креативно,
градимо
партнерства:
квалитетнији
рад са
ученицима и
њиховим
родитељима"

Ивана Јочић

у
-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-реализација
завршног
испита
-оцењивање
ученика који
раде по ИОПу
-праћење и
анализа
угледног часа
-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-реализација
завршног
испита

22

30

55

63

11,5

-оцењивање
ученика који
раде по ИОПу
-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-реализација
завршног
испита

38

49,5

0

-оцењивање
ученика који
раде по ИОПу

28

28

226

Ивана Матас-Станковић

- Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења

Јелена Томашевић

Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења
Реализација
наставе
оријентисане ка
исходима учења
Републички
зимски семинар
Увођење
електронских
уџбеника и
дигиталних
образовних
материјала
Вебинар
„Примена алата
Google
Classroom у
реализацији
часова и
тестирању

8

77,5

-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-реализација
завршног
испита
-оцењивање
ученика који
раде по ИОПу
-припрема,
извођење и
анализа
интегративно
г часа
-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-реализација
завршног
испита

-оцењивање
ученика који
раде по ИОПу
-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-реализација
завршног
испита

38

46

30

107,5

227

ученика“
Вебинар „Еучионица: обука
о коришћењу на
примерима за
српски језик и
књижевност“

Јелица Грковић

Јована Јовановић

Јована Ракићевић

Репбличка
секција
стручних
сарадника
- Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења
- Вебинар
„Иновативне
методе учења –
како
подстакнути
скривене
потенцијале
ученика“
-Вебинар
„Решавање
конфликтних
ситуација“
- Вебинар
"Проговори да
видим ко си култура говора
и усмено
изражавање"
- Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења

1

оцењивање
ученика који
раде по ИОПу

3

4

13

-праћење и
анализа
угледног часа
-праћење и
анализа
интегративно
г часа
-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-реализација
завршног
испита

36

49

8

-праћење и
анализа
угледног часа
-развој
дигиталних
компетенција

24

32

228

Круна Станковић
Кецојевић

- Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења

8

Љиљана Пејић

- Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења

8

Магдалена Дељанин

Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења
Увођење
електронских
уџбеника и
дигиталних
образовних
материјала

27,5

током
наставе на
даљину
-реализација
завршног
испита
-припрема,
извођење и
анализа часа
интегративне
наставе
-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-реализација
завршног
испита
-оцењивање
ученика који
раде по ИОПу
-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-реализација
завршног
испита
-оцењивање
ученика који
раде по ИОПу
-праћење и
анализа
угледног часа
-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-реализација
завршног
испита

27

35

21

29

27

54,5

229

Марија Петровић

- Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења

Марија Бирчанин

- Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења
- Вебинар
„Учимо
креативно,
градимо
партнерства:
квалитетнији
рад са
ученицима и
њиховим
родитељима"
- Програм обуке
наставника за
реализацију
наставе
оријентисане ка
исходима учења
- представљање
уџбеника
"Клетт"
- представљање
уџбеника
"Креативни
центар"
- општинско
такмичење

8

-праћење и
анализа
ингегративно
г часа
-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-реализација
завршног
испита

24

32

42,5

-оцењивање
ученика који
раде по ИОПу
-праћење и
анализа
угледног часа
-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-реализација
завршног
испита

37

79,5

230

Марија Ћириловић

- Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења
- Републички
зимски семинар
- Унапређивање
компетенција
наставника у
области
планирања и
реализацији
наставе
оријентисане на
исходе

Марија Цветковић

Марија Нешић

56

0

- Увођење
електронских
уџбеника и
дигиталних
образовних
материјала
- Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења

27,5

оцењивање
ученика који
раде по ИОПу
-праћење и
анализа
угледног часа
-припрема,
извођење и
анализа
интегративне
наставе
-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-реализација
завршног
испита
-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-реализација
завршног
испита
оцењивање
ученика који
раде по ИОПу
праћење и
анализа
угледног часа
-праћење и
анализа
интегративно
г часа
-припрема,
извођење и
анализа
интегративне
наставе
-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на

47

103

18

18

47

74,5
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даљину
-реализација
завршног
испита

Марија НовитовићМанић

- Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења

8

Маријана Марковић

Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења
Реализација
наставе
оријентисане ка
исходима учења

32

Марина Каровић

- Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења
- Вебинар
„Учимо
креативно,
градимо
партнерства:
квалитетнији
рад са
ученицима и

11,5

-оцењивање
ученика који
раде по ИОПу
-праћење и
анализа
угледног часа
-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-реализација
завршног
испита
-оцењивање
ученика који
раде по ИОПу
-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-реализација
завршног
испита
-оцењивање
ученика који
раде по ИОПу
-припрема и
извођење
часа у 4
разреду
-извођење
интегративно
г часа
-развој
дигиталних

35

43

25

57

21

32,5

232

њиховим
родитељима"

Марко Пејовић

Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења
Реализација
наставе
оријентисане ка
исходима учења
Увођење
електронских
уџбеника и
дигиталних
образовних
материјала

Михајло Микић

Миланка Радаковић

компетенција
током
наставе на
даљину

49,5

0

- Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења
- Увођење
електронских
уџбеника и
дигиталних
образовних
материјала
- Вебинар
„Иновативне
методе учења –
како
подстакнути
скривене
потенцијале
ученика“
-Вебинар

34

-оцењивање
ученика који
раде по ИОПу
-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-реализација
завршног
испита
-оцењивање
ученика који
раде по ИОПу
-реализација
завршног
испита
-оцењивање
ученика који
раде по ИОПу
-праћење и
анализа
угледног часа
-припрема и
извођење
часа у 4
разреду
-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-реализација
завршног
испита

74

123,5

23

23

42

76
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„Невербална
комуникациј,
говор тела“
- Вебинар
„Учимо
креативно,
градимо
партнерства:
квалитетнији
рад са
ученицима и
њиховим
родитељима"

Милица Максимовић

Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења
Реализација
наставе
оријентисане не
ка исходима
учења

32

Милица Вељковић

Основе веб
дизајна:
креативан
начин за развој
ученика

32

Мирјана Симић-Коцић

Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења

8

-оцењивање
ученика који
раде по ИОПу
-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-реализација
завршног
испита
-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-оцењивање
ученика који
раде по ИОПу
-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-реализација
завршног
испита

33

65

10

42

25

33

234

Мирјана Видовић

Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења
Увођење
електронских
уџбеника и
дигиталних
образовних
материјала

27,5

Мирослав Воркапић

- Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења

8

Мирослава Миленковић

Нада РадибратовићАбуши

Увођење
електронских
уџбеника и
дигиталних
образовних
материјала
- Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења
- Реализација
наставе
оријентисане ка
исходима учења
- Вебинар
„Учимо
креативно,
градимо
партнерства:

-оцењивање
ученика који
раде по ИОПу
-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-реализација
завршног
испита
-оцењивање
ученика који
раде по ИОПу
-припрема,
извођење и
анализа
интегративне
наставе
-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-реализација
завршног
испита

33

60,5

28

36

19,5

-реализација
завршног
испита

12

31,5

35,5

-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-реализација
завршног
испита

18

53,5

235

квалитетнији
рад са
ученицима и
њиховим
родитељима"

Нада Страњина

- Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења
- Увођење
електронских
уџбеника и
дигиталних
образовних
материјала
- Републички
зимски семинар

51,5

-оцењивање
ученика који
раде по ИОПу
-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-реализација
завршног
испита

33

84,5

236

Неда Тодосијевић

- Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења
- Реализација
наставе
оријентисне не
ка исходима
учења
- Вебинар
„Презентација
уџбеника за
седми разред“
Клетт
- Вебинар
„Примена алата
Google Forms,
Kahoot! Quizizz у
реализацији
часова и
тестирању
ученика“
- Вебинар
„Примена алата
Google
Classroom у
реализацији
часова и
тестирању
ученика“
- Вебинар
„Савладајте
вештине израде
динамичних
презентација и
задатака уз Prezi
и Learning Apps“
- Вебинар „
Дигитални
часови:
бесплатни алати
и платформе“
- Вебинар
„Иновативне
методе учења –
како
подстакнути
скривене
потенцијале
ученика“

43,5

-стручни скуп
-припрема и
извођење
угледног часа
-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-реализација
завршног
испита

45

88,5

237

-Вебинар
„Невербална
комуникациј,
говор тела“
- Вебинар
„Учимо
креативно,
градимо
партнерства:
квалитетнији
рад са
ученицима и
њиховим
родитељима“

Немања Насрадин

- Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења

8

Оливер Тошић

- Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења

8

-оцењивање
ученика који
раде по ИОПу
-извођење
интегративно
г часа
-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-праћење и
анализа
угледног часа
-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на

18

26

24

32

238

даљину
-реализација
завршног
испита

Радослав Биберџић

Радослав Анђелковић

Сандра Филиповић
Сандић

- Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења

Републички
зимски семинar
Примена
мисаоних
експеримената
у настави
Имплементациј
а Offica 365 у
организацији
рада школе и
примена у
настави
стручни скуп
- Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења
- Реализација
наставе
оријентисане ка
исходима учења
- Вебинар
„Учимо
креативно,
градимо
партнерства:
квалитетнији
рад са
ученицима и
њиховим
родитељима"

8

-оцењивање
ученика који
раде по ИОПу
-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-реализација
завршног
испита

33

41

42

-праћење и
анализа
угледног часа
-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
- релизација
завршног
испита

24

66

35,5

-реализација
општинског
такмичења
-оцењивање
ученика који
раде по ИОПу
-праћење и
анализа
угледног часа
-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-реализација
завршног
испита

47

82,5

239

Сања Огњеновић

- Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења

Сања Славковић
Паланчанин

- Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења
Вебинар „Развој
животих
вредности код
ученика и
партнерских
односа са
њиховим
родитељима“

Слађана Дабижљевић

Слађана Микић

-Унапређивање
компетенција
наставника у
области
планирања и
реализације
наставе
оријентисане на
исходе
Републички
зимски семинар

8

-праћење и
анализа
ингегративно
г часа
-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-реализација
завршног
испита

24

32

11,5

-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-реализација
завршног
испита

22

33,5

0

-оцењивање
ученика који
раде по ИОПу
-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-реализација
завршног
испита

35

35

48

-оцењивање
ученика који
раде по ИОПу
-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину

13

61

240

Славица Насковић

Славица Стекић

Сурија Реџепи

Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења
Увођење
електронских
уџбеника и
дигиталних
образовних
материјала
Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења
Увођење
електронских
уџбеника и
дигиталних
образовних
материјала

- Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења

27,5

-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-реализација
завршног
испита

22

49,5

27,5

-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-реализација
завршног
испита

30

57,5

8

-оцењивање
ученика који
раде по ИОПу
-праћење и
анализа
угледног часа
-праћење
интегративно
г часа
-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
реализација
завршног
испита

45

53

241

Сузана Станковић

Сања Томић

Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења
Подршка
школама у
функцији
развоја
квалитата
инклузивног
образовања
Програм обуке
наставника
основних и
средњих школа
из области
пројектне
наставе
Дигитално
образовање
2020.

- Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења

37,5

-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину

15

52,5

8

-праћење и
анализа
угледног часа
-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-реализација
завршног
испита

24

32

242

Светлана Ничић

- Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења
- Вебинар
„Иновативне
методе учења –
како
подстакнути
скривене
потенцијале
ученика“
-Вебинар
„Управљање
временом у
циљу
организације
часа“
- Вебинар
„Учимо
креативно,
градимо
партнерства:
квалитетнији
рад са
ученицима и
њиховим
родитељима"
- Вебинар
„Примена алата
Google Forms,
Kahoot! Quizizz у
реализацији
часова и
тестирању
ученика“
- Вебинар
„Примена алата
Google
Classroom у
реализацији
часова и
тестирању
ученика“

16,5

-оцењивање
ученика који
раде по ИОПу
-припрема и
извођења
часа у 4
разреду
-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-реализација
завршног
испита

26

42,5
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Жељана ПозојевићКорин

- Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења
- Републичка
секција
стручних
сарадника
- Заштита од
насиља –
оперативни
план заптите
- Систем за
осигурање
квалитета кроз
јединство
самовредновањ
а и спољашњег
вредновања

Зоран Ристић

Зорица Алексић

16

0

- Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења
- Вебинар
„Учимо
креативно,
градимо
партнерства:
квалитетнији
рад са
ученицима и

11,5

-оцењивање
ученика који
раде по ИОПу
-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-реализација
завршног
испита

-оцењивање
ученика који
раде по ИОПу
-припрема,
извођење и
анализа
угледног часа
-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-реализација
завршног
испита
-оцењивање
ученика који
раде по ИОПу
-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-реализација
завршног
испита

74

90

30

30

25

36,5
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њиховим
родитељима"

Зоран Стаменковић

Ана Бошковић

- Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења
- Увођење
електронских
уџбеника и
дигиталних
образовних
материјала
- Вебинар
„Иновативне
методе учења –
како
подстакнути
скривене
потенцијале
ученика“
Вебинар „Развој
животих
вредности код
ученика и
партнерских
односа са
њиховим
родитељима“
- Важност
критеријума и
самопроцењива
ња за процес
учења
- Припрема за
донаторску
2020. јавни
сектор
- Заштита од
насиља –
оперативни
план заштите
- Обука за
директоре за

32,5

-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-реализација
завршног
испита

35

67,5

89

-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-реализација
завршног
испита

45

134
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полагање
лиценце

Оливера Лапчевић

- Систем за
осигурање
квалитета кроз
јединство
самовредновањ
а и спољашњег
вредновања

6

-развој
дигиталних
компетенција
током
наставе на
даљину
-реализација
завршног
испита
-Како
подржати
дете у
процесу
доношења
одлуке о
избору
занимања
-Анализа
правног
оквира и
ставова
стручних
сарадника у
циљу израде
новог
Правилника о
облицима
рада
психолога и
педагога у
основним и
средњим
школама и
Дому
ученика
-Учење на
даљину у
време
Covid19:
перспективе
различитих

66

72
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актера
Резилијентно
ст у контексту
пандемије
-Активности и
ресурси
Фондације
Темпус за
подршку
КВиС
-EU code
week
icebreaker
rerun
-Заједнички
онлајн
семинар за
наставнике и
стручне
сараднике из
Црне Горе и
Србије
Унапређење
квалитета
активности
каријерног
вођења и
саветовања у
школама
-Пројектна
настава и
улога
родитеља у
њој
-Развијање
критичког
приступа
информација
ма
Укупно
Просечно

1213,5
19,2352
9

2011
29,1449
3

3319
48,101449
28

