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1. УСЛОВИ И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ: 

1.1.      БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА: 

 

          Школска година је почела 1. септембра 2018. године са 13 ОДЕЉЕЊА, са  једним одељењем у 1., 5. и 

6.разреду, а у осталим разредима са по 2 одељења, као и једне хетерогене групе ученика у продуженом 

боравку  1. и 2. разреда. 

 Укупан број одељења је 13, а ученика, ове школске године је 218. Просечан број ученика по одељењу је око 

17 ученика. 

ТАБЕЛА: број ученика  

 
 

Рaзрeд 

Брoj 

Oдeљeњa 

Брoj 

учeниka 

I 1 18 

II 2 33 

III 2 26 

IV 2 31 

Свeгa: 7 108 

V 1 22 

VI 1 22 

VII 2 37 

VIII 2 29 

Свeгa: 6 110 

УKУПНO: 13 218 

 

1.2. РИТАМ РАДНОГ ДАНА: 

       Наставни процес је организован у једној смени. Наставни процес почиње од 8 сати, а завршава се 

уобичајено у 14:00 сати осим у случају додатних активности и секција за ученике који то похађају. 
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Предметна настава се одржава у кабинетима, а разредна тако што свако одељење има своју учионицу осим 

у случају када  недостатак простора  другачије налаже, па се у једном кабинету одржава разредна настава, а 

по завршетку исте наставља се предметна настава за старије ученике који имају већи број часова. 

 

1.2.РАСПОРЕД ЧАСОВА je донет за: 

 
1. Обавезну наставу 9. Припремни рад 

2. Изборну наставу 10. Секције/слободне активности 

     3. Додатни рад 11. Звоњења 

     4. Допунски рад 12. Дежурства ученика и наставника 

      5. Индивидуализовани рад   13. Пријем родитеља 

      6.Час одељењског старешине   /час 

одељењске заједнице 

14. Посету часовима 

7. Разредну наставу 15.Дан отворених врата 

8. Писмену проверу знања  

 

1.2.1. ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК: 

У школи, ове године није обезбеђена ужина и  ручак за ученике у боравку, јер  није било 

заинтересованих. У боравку су  организоване  активности од 10:40 до 17 сати кроз обавезни део- учење и 

слободни део - игре, спорт. активности...за  једну хетерогену  групу 1. и 2. Разреда (31 ученика) , а све 

активности спроводи професор  рaзрeднe нaстaвe. 
 

РАДНО ВРЕМЕ БОРАВКА: 
    ВРEМE                   AKТИВНOСТИ 

10,40-11,40 Прихвaтaњe учeниka  

10,45-11,30 Akтивнoсти слoбoднoг врeмeнa 

11,45-12,40 Рekрeaциje, припрeмe зa ручak и ручak 

12,45-13,30 Бoрaвak и игрa нa oтвoрeнoм прoстoру (или у сaли зa физичko вaспитaњe) 
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13,30-14,00 Сaмoстaлни рaд учeниka (први чaс учeњa) 

14,10-14,30 Oдмoр и игрe пo слoбoднoм избoру 

14,30-15,10 Сaмoстaлни рaд учeниka (други чaс учeњa) или дeмoнстрaциje усвojeних 

сaдржaja kрoз рaд слoбoдних akтивнoсти 

15,10-17,00 Индивидуaлни рaд сa учeницимa (дoдaтнa и дoпунсka пoмoћ учeницимa), 

akтивнoсти слoбoднoг врeмeнa и oдлaзak учeниka kући 

У боравак је уписано 31 ученика. 25 ученика је редовно долазило, њих 6 повремено.  

У току полугодишта реализоване су све активности које су биле предвиђене годишњим планом. Дневне 

активности чинило је самостални рад ученика, слободно време и слободне активности.  

Самосталан рад ученика (израда домаћих задатака и учење) из српског језика и математике (свакодневно) и 

света око нас (повремено) одвијао се према наставним плановима за први и други разред. Ученици су, поред 

домаћих задатака, у продуженом боревку добијали и додатне задатке за вежбање и утврђивање градива, а све у 

складу са планом и програмом за први, односно други разред.  

Слободно време ученика подразумевало је оброк (ручак или ужину коју ученици донесу од куће), слушање 

приче, слушање музике, гледање филма, боравак на отвореном и остале активности, зависно од временских 

услова и онога што је планирано.  

Током слободних активности, примењивале су се вођене игре, као што су графо-моторичке вежбе (оригами и 

слично), едукативне такмичарске игре, прављење паноа, елементарне спортске игре, друштвене игре са 

правилима.  

Сви ученици су радили и сарађивали, својим темпом и у оквиру својих могућности. Било  је потребно 

предузимати корективне мере  за пар ученика.  

Током полугодишта, у продуженом боравку није било дисциплинских проблема. 

                            
 

 

2. КАДРОВСКА СТРУКТУРА  је у  потпуности стручно заступљена. Наставу у млађим разредима држи 2 

наставника разредне наставе и 4 професора разредне наставе (1 професор је у боравку), а предметну 

наставу 16 професора  и 1 наставник и 2 вероучитеља.  
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Директор (проф. српског језика), секретар (дипл. правник), рачуноводство (VII степен), стручни 

сарадници: библиотекар и психолог (VII степен) и педагошки асистент (4.степен). 

 

Наставници према броју часова (према редоследу предмета у наставним плановима) 
                ЗAНИМAЊE ШKOЛСKA СПРEМA 

НСС ССС ВШС ВСС 

Дирekтoр      1 

Психoлoг      1 

Библиoтekaр      0,5 

Сekрeтaр      0,5 

Рачуноводство        0,5 

Прoфeсoр српсkoг jeзиka      1,60 

Прoфeсoр  мaтeмaтиke и информатике        1,60 

Прoфeсoр eнглeсkoг jeзиka        0,60 

Прoфeсoр фрaнцусkoг jeзиka      1,40 

Прoфeсoр физиke       0,50 

Професор хeмиje        0,40 

Прoфeсoр истoриje      0,65 

Прoфeсoр гeoгрaфиje      0,65 

Професор биoлoгиje        0,65 

Прoфeсoр ТO      0,70 

Наставник  музичke kултурe     0,40    

Прoфeсoр лиkoвнe kултурe      0,50 

Прoфeсoр физичkoг вaспитaњa      0.95 

Професор разредне наставе      5 

Нaстaвниk рaзрeднe нaстaвe     2    
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Дoмaр  ВK 1   

Спрeмaчицa   2 5   

                                       

 

 

                        

             Ненаставно особље чине помоћно техничко особље и то: 7 спремачица које раде у две смене од 6 

сати до 14 и од 12 до 20 сати и домар који је увек преподне. 

Секретар школе и рачуноводство (0,50%) ради увек преподне од 7-15 сати сваки други дан.  

Стручни сарадник - библиотекар(0,50%)  ради од 9:30 – 15:30 сати, сваки други дан. 

Стручни сарадник – психолог (100%) ради увек преподне од 8-14 сaти.  

Директор школе ради од 8-15 сати, а по потреби ( одржавање састанака) и до 18 сати.    

   

3. ПРИМАРНИ ЗАДАЦИ: 

Током претходне четири године Тим за самовредновање је вредновао све кључне области рада школе. 

Анализом резултата самовредновања и остварености претходног развојног плана школе, закључено је да је 

потребно унапређивати следеће области рада школе: 

   Приоритетне области промене дефинисане у новом Развојном плану школе за период 2016-2020. године су: 

 

 

 

 

- Повећање броја ученика 

- Побољшање сарадње са релевантним институцијама 

- побољшати међуљудске односе и културу понашања у школи и ван ње 

- побољшање сарадње школе и родитеља ученика  

 

1 . Веза школе и оклружења / Промоција школе 
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      - развој социјалних вештина код ученика 

    - подршка деци којој је потребна додатна подршпка у образовању 

    - неговање демократског духа, толерантности и проактивног става ученика 

    - неговање духа солидарности и прихватања 

 

 
     -  промовисање ученика који су активни и успешни  у школским и           ваншколским  активностима 

-  побољшање постигнућа ученика на Завршном испиту  

-  пружање подршке ученицима при избору даљег образовања у складу са  

    сопственим способностима и потребама 

 

 

- побољшање квалитета наставе 

     - професионално оснаживање наставника  

- побољшање размене искустава наставника  

- развијање одговорног односа према учењу код ученика 

 

3.1.НАСТАВА 

 

 Од почетка шк.године побољшани су услови рада за спровођење наставе: 

- повећан је  број рачунара (3 лап-топa, 4 пројекторa, 4 паноа од плуте, 2 флип-чарт табле и 3 штампача у 

боји) 

- обогаћени кабинети биологије (очигледна наставна средства скелет, модел срца) и географије (карте) 

3.Пост игнућа ученика: 
 

2. Подршка ученицима: 
 

4. Наст ава и учење/Планирање и припремање, Учење: 
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- школа је укључена у два пројекта „Превенција осипања ученика ромске националности“ и „Подршка 

образовању ученика миграната/избеглица на територији Републике Србије“, у оквиру којих је добила донације 

за куповину наставних средстава и материјала 

-повећан је број наслова –књига, набављене су и књиге за образовање ученика по ИОП-у 

-наставни прибор (донација Црвеног крста и по пројектима) 

-обновљени су и постављени нови панои, беле табле 

- коришћењем модерних средстава технике, настава је унапређена, ученици су активнији, подстиче се групни 

рад и примењују активне методе рада. 

2. Учвршћени су голови, постављене клупице у дворишту, окречен је ходник и двориште 

3.Побољшан је квалитет наставе: 

- занимљива настава, креативна, интерактивна и динамична 

- У настави се користе савремена средства технике, интерактивне табле  

- остварује се кореалција међу предметима. 

- истичу међупредметне компентенције 

- примењују се методе активног учења, 

- примењују се демонстративне,показне методе, 

- процена успешности часа и самопроцена успеха ученика 

4.   Улога ученика у настави је све већа: 

     - ученици су све чешће у улози предавача  

     - ученици су креативни, продуктивни на часу 

     - рад и успех се јавно истичу и награђују, што афирмише успех ученика 

     - примена знања 

     - развој критичног мишљења 

     - развој професионалних вештина, позитивних ставова и вредности 

     - развијање способности пронлажења, анализирања, примене и   

         саопштавања информација  
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 3.2.  СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ -ИЗВЕШТАЈ 

 

Професори и наставници ове школе су континуирано добијали подстрек од стране директора школе да се 

професионално оснажују кроз стално стручно усавршавање како у школи, кроз угледне часове, тако и ван 

школе, кроз акредитоване стручне семинаре и скупове. Такође, они су подстицани да своја запажања са 

стручних семинара јавно износе и тиме доприносе међусобној размени искуства.   

 
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  У ТОКУ ШК. 2018/2019.: 

 

 

● Гордана Миловац,похађана обука стручног усавршавања: „Амбијентална настава“„МАДАД 1“, „Унапређивање 

капацитета образовних институција за укључивање ученика миграната у образовни ситем (трећи модул, 

обука путем интернета), „Утицај особина личности и понашања васпитача и наставника на стварање и 

одржавање толерантне средине за учење и развој“, „ НТЦ учење“ 

● Гордана Миладинов,похађана обука стручног усавшавања:„Паметне фасцикле“  и  „Обука наставника за 

коришћење ес дневника“, „Школа керамике“, „Унапређивање капацитета образовних институција за 

укључивање ученика миграната у образовни ситем (трећи модул, обука путем интернета), „Утицај 

особина личности и понашања васпитача и наставника на стварање и одржавање толерантне средине за 

учење и развој“, „Ни црно ни бело – програм за рад са децом против предрасуда за толеранцију и 

интеркултуралност“ 

● Катарина Адамовић,похађана обука стручног усавшавања: „Обука наставника за коришћење ес дневника“, 

„Паметне фасцикле“ и  „МАДАД 1“, “, „Унапређивање капацитета образовних институција за укључивање 

ученика миграната у образовни ситем (трећи модул, обука путем интернета), „Утицај особина личности и 

понашања васпитача и наставника на стварање и одржавање толерантне средине за учење и развој“ 

● Ивана Давинић, похађана обука стручног усавшавања: „Обука наставника за коришћење ес дневника“, 

„Паметне фасцикле“, „ Инклузивно образовање- Пут развоја Србије (међународна конференција) и 
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"Наставак подршке за повећање и унапређење капацитета за управљање мигрантском кризом у РС - 

МАДАД 2",“, „Унапређивање капацитета образовних институција за укључивање ученика миграната у 

образовни ситем (трећи модул, обука путем интернета), „Утицај особина личности и понашања 

васпитача и наставника на стварање и одржавање толерантне средине за учење и развој“, „Обука 

наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима“ 

● Татјана Ђорђевић, похађана обука стручног усавшавања: „Обука наставника за коришћење ес дневника“ и  

„Амбијентална настава“, “, „Унапређивање капацитета образовних институција за укључивање ученика 

миграната у образовни ситем (трећи модул, обука путем интернета), „Утицај особина личности и 

понашања васпитача и наставника на стварање и одржавање толерантне средине за учење и развој“, 

„Обука наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима“ 

● Тамара Стајић, похађана обука стручног усавшавања: : „ 2000 дигиталних учионица“, „Обука за Електронски 

дневник“,  „Обука наставника за коришћење ес дневника“ и  „Паметне фасцикле“ “, „Унапређивање 

капацитета образовних институција за укључивање ученика миграната у образовни ситем (трећи модул, 

обука путем интернета), „Утицај особина личности и понашања васпитача и наставника на стварање и 

одржавање толерантне средине за учење и развој“, „ НТЦ учење“ 

● Душица Петровић, „Школа керамике“, „Унапређивање капацитета образовних институција за укључивање 

ученика миграната у образовни ситем (трећи модул, обука путем интернета), „Утицај особина личности и 

понашања васпитача и наставника на стварање и одржавање толерантне средине за учење и развој“, „Ни 

црно ни бело – програм за рад са децом против предрасуда за толеранцију и интеркултуралност“ 

● Александра Јаковљевић,похађана обука стручног усавшавања: „Унапређивање компетенција запослених за 

рад са приправником“, „Креирање и модерација обуке“ и обуку  „2000 дигиталних наставника“, 

„Унапређивање водитељских вештина“, „Унапређивање капацитета образовних институција за 

укључивање ученика миграната у образовни ситем (трећи модул, обука путем интернета), „Утицај 

особина личности и понашања васпитача и наставника на стварање и одржавање толерантне средине за 

учење и развој“ 
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● Мирјана Илић, похађан семинар „Мултимедијали садржаји у функцији образовања“,„Унапређивање 

капацитета образовних институција за укључивање ученика миграната у образовни ситем (трећи модул, 

обука путем интернета), „Утицај особина личности и понашања васпитача и наставника на стварање и 

одржавање толерантне средине за учење и развој“, „Ни црно ни бело – програм за рад са децом против 

предрасуда за толеранцију и интеркултуралност“ 

● Светлана Тодоровић,похађана обука стручног усавшавања: "Програм обуке за запослене у образовању 

(дигитална учионица/дигитално компетентан наставник - увођење електронских уџбеника и дигиталних 

образовних материјала)", "Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима 

учења", "Безбедност деце на интернету у сарадњи са родитељима" и републички зимски семинар у 

организацији Друштва за српски језик, „Утицај особина личности и понашања васпитача и наставника на 

стварање и одржавање толерантне средине за учење и развој“ 

● Весна Булић, похађана обука стручног усавшавања: "Наставак подршке за повећање и унапређење 

капацитета за управљање мигрантском кризом у РС - МАДАД 2",„Унапређивање капацитета образовних 

институција за укључивање ученика миграната у образовни ситем (трећи модул, обука путем интернета), 

„Утицај особина личности и понашања васпитача и наставника на стварање и одржавање толерантне 

средине за учење и развој“ 

● Душица Митић, похађана обука стручног усавшавања: "Наставак подршке за повећање и унапређење 

капацитета за управљање мигрантском кризом у РС - МАДАД 2" и „Обука за примену стандарда 

постигнућа за предмет страни језик за наставнике у основној школи“,„Обука наставника за реализацију 

наставе оријентисане ка исходима“ 

● Јелена Ковачевић, похађана обука стручног усавшавања:  „Обука за примену стандарда постигнућа за 

предмет страни језик за наставнике у основној школи“ - онлајн семинар, прекинут рад.однос на одређ. у 

2. полуг. 
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● Владанка Клипа, „Иновативне технике и методе у подучавању“, „Обука наставника за реализацију наставе 

оријентисане ка исходима“, „Утицај особина личности и понашања васпитача и наставника на стварање 

и одржавање толерантне средине за учење и развој“ 

● Валентина Гагић, „Унапређивање капацитета образовних институција за укључивање ученика миграната 

у образовни ситем (трећи модул, обука путем интернета), „Утицај особина личности и понашања 

васпитача и наставника на стварање и одржавање толерантне средине за учење и развој“, „ Настава 

историје – од нових тема до нових изазова“ 

● Ивана Мартинов, похађала програм „Обуке наставника за реализацију наставе орјентисане ка исходима 

учења“, „Безбеднос деце на интернету у сарадњи са родитељима“ , „Утицај особина личности и 

понашања васпитача и наставника на стварање и одржавање толерантне средине за учење и развој“ 

● Јелена Ковачевић, похађана обука за примену стандарда постигнућа за предмет страни језик за 

наставнике у основној школи - онлајн семинар 

● Ивана Деспот, „Обука за примену стандарда постигнућа за предмет страни језик за наставнике у основној 

школи“ - онлајн семинар и "The English Book Day", „Утицај особина личности и понашања васпитача и 

наставника на стварање и одржавање толерантне средине за учење и развој“, „Обука наставника за 

реализацију наставе оријентисане ка исходима“ 

● Александра Миловановић,похађана обука стручног усавшавања: семинар“ Школско законодавство(теме од 1-

6)“, „Утицај особина личности и понашања васпитача и наставника на стварање и одржавање толерантне 

средине за учење и развој“ Београд 

● Вук Перић, трибина „Сјај и сенке хиперактивности“, „Ни црно ни бело – програм за рад са децом против 

предрасуда за толеранцију и интеркултуралност“ 

● Сања Јовић, „Унапређивање капацитета образовних институција за укључивање ученика миграната у 

образовни ситем (трећи модул, обука путем интернета), „Утицај особина личности и понашања 
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васпитача и наставника на стварање и одржавање толерантне средине за учење и развој“, „Ни црно ни 

бело – програм за рад са децом против предрасуда за толеранцију и интеркултуралност 

● Сандра Репац, библиотекарка, похађана обука стручног усавршавања: „Примена драмских техника у 

настави језика и књижевности“ и „Рад са тешким родитељима“, „Обука наставника за реализацију наставе 

оријентисане ка исходима“ 

● Невена Раичевић Шајкаш, психолог, „Унапређивање капацитета образовних институција за 

укључивање ученика миграната у образовни ситем (трећи модул, обука путем интернета), „Утицај 

особина личности и понашања васпитача и наставника на стварање и одржавање толерантне средине за 

учење и развој“, „Обука наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима“ 

● Валентина Панђаитан, директорка школе, 

1. Обука за планирање, спровођење и праћење мера за спречавање  осипања ученика, К3, К4, 24 сата, 

ЦОП, 25-27.05.2018. 

2. Инклузивно образовање-Пут развоја образовања 22-23.11.2018., Међународна конференција,4 бода, 

15 сати 

3. Унапређени механизми сарадње центра за соц.рад и школа у циљу спречавања осипања ученика из 

система образовања, ЦОП,  

4. Унапређивање капацитета об.инстит.за укључивање ученика миграната у об.систем, К3,К4, 16 

бодова, 8-9.12.2018. 

5. Унапређивање капацитета об.инстит.за укључивање ученика миграната у об.систем, К3,К4, 16 

бодова, 25.03.-8.04.2019. 

6. Утицај особина личности и понашања васпитача и наставника на стварање и одржавање толерантне 

средине за учење и развој, К4, 8 бодова, 24.06.2019. 

 

 

 

 



14 

 

УГЛЕДНИ И ЈАВНИ ЧАСОВИ –У ТОКУ ПОЛУГОДИШТА ШК.ГОД. 2018/2019.: 

 

ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ДАТУМ 

1. ГЕОГРАФИЈА: Реке Србије 

 
В.Клипа 10.12.2018. 

2. СРПСКИ ЈЕЗИК: „Пилипенда“ С.Тодоровић 18.1.2019.  

3. СРПСКИ ЈЕЗИК: „Пепељуга“  
 

В. Булић 

 

12.2018. 

4. МАТЕМАТИКА: Питагорина теорема – израда 

презентације  

А. Јаковљевић 

Ј. Јелић 

 

25.10.2018. 

5. МАТЕМАТИКА:Платонова тела 
А. Јаковљевић 

 
7.11.2018. 

6. Истраживачки задатак-презентација: Колико 

пута недељно једете здраву храну 

А. Јаковљевић 

ученици 8/1 
31.1. 2019. 

7. Новогодишњи вашар-пројектни задатак 
Стручно веће 

јез.   

 

26.12.2018. 

8. Пројектна настава: Израда лутака 
Т.Стајић,родит

ељи и ученици 

2/1и2/2 

12.06.2019. 

9. Пројектна настава, јавни час: Приредба Г.Миловац 28.12.2018. 

10. Пројектна настава, радионица:Израда украса и 

предмета 
Д.Петровић  

11. Свет око нас: Годишља доба Т. Стајић 10.12.2018. 
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12. МАТЕМАТИКА, ИСТОРИЈА И СРПСКИ ЈЕЗИК: 

Новогодишњи квиз 

А. Јаковљевић 

В.Гагић 

С.Тодоровић 

 

28. 12 

2018. 

 

13. МАТЕМАТИКА: Квиз оштроумности                                        
А. Јаковљевић 

И. Продановић 
12.01.2018. 

14. МАТЕМАТИКА: Вектор и транслација  
А. Јаковљевић 

 
28.11.2018.   

15. СРПСКИ ЈЕЗИК: Правимо сопствену бајку у 4. 

разреду 
С. Тодоровић 12.12.2018. 

16. Пројектна настава: Завршна приредба 4/2 И.Давинић 13.06.2019. 

17. Пројектна настава: Завршна приредба 4/1 Т. Ђорђевић 14.06.2019. 

18. Пројектна настава: Завршна приредба 1/1 Г.Миловац 13.06.2019. 

19. Енглески и Француски језик: "La France и The 

United Kingdom" 

 

И.Деспот 

Д. Митић 
02.04.2019. 

20. Енглески језик: „ Introduction “ 4/1 и 4/2 И. Деспот 04.2019. 

21. Српски језик: „Поп Ћира и поп Спира“ 

В.Булић 

В.Перић 

Р.Радовић 

5,6.06.2019

. 

22. Математика: Квиз Брзи прсти са ученицима 8. 

раз ОШ „ Зага Макивук“ 

А. Јаковљевић 

А. Подинић 
06.03.2019. 

23. Историја: Срби под Хабзбуршком влашћу 7/1 и 

7/2 
В. Гагић 11.06.2019. 

24. Биологија: Болести зависности 7/2 И. Мартинов 06.2019. 

25. Физика: Вода и значај воде 7/1 
М. 

Радивојевић 
06.2019. 
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3.3. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

1. Часове допунске наставе, поред редовних и планираних, држе и студенти ФАСПЕР-а  који су волонтери 

преко Црвеног крста . Велики број ученика их похађа, па је самим тим смањен број недовољних оцена.  

               2.  Захваљујући ангажованости педагошког асистента, побољшана је сарадња са 

              родитељима ученика ромске популације, а и ученици редовније долазе на наставу 

             (нерачунајући оне који су се у току полугодишта иселили).  

               3.Основне школе Палилуле су организовале Светосавски караван, наша школа је била 

                  домаћин за српски језик, и наши ученици су постигли завидне резултате, као и 

                  на такмичењима Златна сирена“ у организацији Пријатељи деце Палилула. 

            

Ове шк. године уз распоред часова и дежурства уписани су и време одржавања допунске, додатне, секције, 

одељ. заједнице, написан је и распоред                                                  

писмених задатака, контролних вежби, распоред одржавања угледних часова како бисмо смањили 

оптерећеност ученика. 

Није било већих одступања од Годишњег календара, тако да су скоро све предвиђене активности и наставне 

јединице  реализоване у складу са Годишњим планом рада школе за ово полугодиште.  

 

3.4. БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА: 

 

        У циљу заштите и безбедности ученика школа је под видео надзором, постављен је нов надзор( од стране 

Општине), повезан са МУП ПАЛИЛУЛА. Ангажован је, такође и школски полицајац ( од стране МУП 

Палилула). Појачано је дежурство наставника,   Тим за заштиту деце од злостављања  поступа по Посебном 

протоколу и реагује када је потребно.  

         Представници МУП Палилула су  одржали предавање „ Безбедност у саобраћају“ за ученике млађих 

разреда ,одржано је предавање за ученике, 7.раз. о штетности дроге. Такође, у оквиру пројекта „Основи 

безбедности деце“ представници МУП-а су држали предавања за ученике 4. и 6. разреда.  
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Директорка је остварила  добру сарадњу са инспекторком  за малолетну деликвенцију, Бојаном Пјановић, која 

је рада да одржи радионице нашим ученицима у циљу боље безбедности и спречавања вршњачког насиља. 

   Пошто ученици ШОО „Браћа Стаменковић“ користе наш простор  у времену од 14-18 сати, а то су махом 

много старији ученици, васпитно запуштени и проблематични, посебно се дежура у приземљу и дворишту 

ради боље безбедности ученика и спречавања сукоба између њих. По завршетку наставе, наши ученици излазе 

из шк.зграде на главни улаз, како би се спречили сусрети ученика 2 школе. 

      Појачана је сарадња и информисаност родитеља  и о сваком проблему су обавештени истог тренутка. 

Ученици у пратњи наставника могу да иду у посету позоришту, биоскопу или на такмичење само уз сагласност 

родитеља. 

Ученицима је  омогућено и осигурање преко Generali.  

 

3.6. ПОСТИГНУЋЕ НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ 

 

.   Постигнуће на завршном испиту ; 

-формирали смо тимове подршке, вршњачка подршка ученицима, 

- акциони план укључивања институција ван школе које могу допринети даљем развоју инклузивне праксе. 

- Стандард који се односи на промовисање и подржавање резултата ученика је остварен у мањој мери, јер је     

   уочено одсуство индикатора који је умањио укупну оцену квалитета.  

   У плану  унапређења смо планирали бољу промоцију  и подржавање резултата кроз сајт, шк.лист,     

   организоване манифестације, већа подршка ученицима... 

  - велики број часова припремне наставе је одржано 

  - већина ученика је редовно долазила на припремну наставу, 

 - урађена је анализа постигнућа на пробном завршном испиту 

 - просечно постигнуће је много веће него претходних година (слабо постигнуће на завршном је и била                                

замерка  приликом спољног вредновања рада школе) 

Ове школске године наши ученици су постигли много боље резултате на завршном испиту, тако да смо циљ 

остварили: 
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ПРОСЕЧНО ПОСТИГНУЋЕ НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ПАЛИЛУЛЕ 2018/19.                                                                                      

Извор: Подаци су преузети са сајта http://www.upis.mpn.gov.rs. 
Р 

анг 

Назив школе Број бодова 

– школски 

успех 

Број 

бодова на 

Завршном 

испиту 

УКУПНО БОДОВА  

1. „Влада Аксентијевић“ 52,83 30,77 83,60 

2. „Старина Новак“ 54,27 28,93 83,19 

3. „Јован Поповић“ 49,69 25,14 75,17 

4. „Филип Вишњић“ 50,98 25.10 76,97 

5. „Стеван Дукић“ 49,17 24,38 74,03 

6. „Јован Ристић“ 51,38 24,05 75,81 

7. „М.Павловић Барили“ 48,72 23,23 72,57 

 8. „Јован Цвијић“ 47,84 23,22 74,36 
9. „Арчибалд Рајс“ 50,61 23,11 75,06 

 10. „Стеван Сремац“ 48,69 22,86 71,73 

 11. „Иван Милутиновић“ 48,56 22,80 71,36 

12. „Раде Драинац“ 48,23 22,74 73,00 

13. „Васе Пелагић“ 44,91 22,48 69,22 

14. „Ослободиоци београда“ 47,91 21,86 73,00 

15. „Зага Маливук“ 45,14 20,55 67,75 

16. „Олга Петров“ 48,98 18,79 68,76 

17. „Краљица Марија“ 46,21 17,34 63,56 

18. „Браћа Стаменковић“ 30,79 7,52 49,67 

 

 

3.7. ИЗВЕШТАЈ О УПИСУ У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА ШК.2018-19. 

http://www.upis.mpn.gov.rs/
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Успех из школе 
 

- просечне оцене свих (27) ученика који су на крају наставне школске 2018/19. године завршили VIII 

разред: 

                    математика: 3,38 

                    српски језик: 3,65 

 

- просечан број бодова које су ученици остварили у VI, VII и VIII разреду (бодови за упис) је: 47, 84.  

 

Постигнуће на завршном испиту  

На завршни испит је изашло 27 ученика осмог разреда. Jедна ученица је остала неоцењена, a jeдна није 

приступила испиту, за њих ће бити организован разредни и завршни испит у августу.   

Два ученика су полагала Завршни испит из Српског и Математике по ИОПу 2 и два по ИОПу1, док је 

Комбиновани тест полагало 3 ученика по ИОПу1 и један по ИОПу2. 

 

Матерњи 

језик 

Математика Комбиновани 

тест 

Укупно Просечан 

укупан 

8.72 7.01 7.49 23.22 74.36 

 

Српски језик 

Просечно постигнуће ученика који су изашли на Завршни испит из српског језика износи 8.72 бода 

(12,65 сирови скор) . Најниже постигнуће је 2,5 бодова, а највише постигнуће је износило 20 бодова.  

 

Следи Табела са приказом остварених бодова ученика. 
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Бодови Бр.ученика % 

0-5 

 

2 7,3% 

5-10 

 

5 18,5% 

10-15 

 

9 33,3% 

15-20 

 

11 40,7% 

Табела 1. 

Математика 

Просечно постигнуће из Математике на завршном испиту износи 7.01 бодова ( 10,82 сирови скор). 

Највиши број бодова је 19, а најнижи 3 бода.  

 

Следи Табела са приказом остварених бодова ученика. 

 

Бодови Бр.ученика % 

0-5 

 

5 18,5% 

5-10 

 

6 22,3% 

10-15 

 

11 40,7% 

15-20 

 

5 18,5% 

Табела 2. 
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Комбиновани тест 

Просечно постигнуће на комбинованом тесту износи 7,49 бодова (10,73 сирови скор). Најниже 

постигнуће је 1 бод, а највише постигнуће је износило 16,5 бодова. 

 

Следи Табела са приказом остварених бодова ученика. 

 

Бодови Бр.ученика % 

0-5 

 

3 11,1% 

5-10 

 

8 29,6% 

10-15 

 

12 44,4% 

15-20 

 

4 14,9% 

Табела 3.  
 

                           Упис у средње школе: 
 

   У првом уписном кругу је распоређено у средње школе 27 ученика.   

 

Укупно њих 23-оје је полагало завршни испит у регуларним условима, док су 4 ученика полагала 

завршни испит у посебним просторијама (2 ученика у библиотеци и 2/3 ученика у кабинету за информатику). 

Два ученика су полагала Завршни испит из Српског и Математике по ИОПу 2 и два по ИОПу1, док је 

Комбиновани тест полагало 3 ученика по ИОПу1 и један по ИОПу2. 

Већина ученика је распоређена на  један од прва 2 жељена профила(87%). По 1 ученик је уписао 4, 7, 8. 

жељени профил. 
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жељени 

образовни 

профил 

број 

уписаних 

ученика 

проценат 

уписаних 

ученика 

први 18 69,23% 

други 6 23,07% 

четврти 1 3,85% 

седми 1 3,85% 

осми 1 3,85% 

 

Ученици су одлично процењивали за коју школу имају довољан број бодова.  

  - по подручјима рада, уписано је: 

             1. гимназије: 2 

    2. електротехника: 4      

             3. трговина, туризам, угоститељство: 5 

    4. медицина: 2 

             5. фармација: 0 

             6. ветерина: 1 

             7. прехрамбена индустрија: 2 

             8. саобраћај: 6 

             9. економија, право и администрација: 3 

             10. грађевина: 0 

             11. декоратер, тапетар: 0    

             12. школа за негу лепоте: 1 

    13. машинство: 1 (ваз.академија) 

  - по дужини трајања школе, уписано је: 

                  у трогодишње: 11 (40.74) ученика 
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                  у четворогодишње: 16 (59.60%) ученика  

 

 

4.РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА 

4.1. НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

као највиши стручни орган школе пуну пажњу у свом раду је посветило реализацији садржаја планираних 

ГПРШ, као и редовном праћењу актуелних информација добијених од стране МПС и Школске управе. 

Поред питања наставе, организације рада школе, значајна пажња посвећена је и анализи рада других тела у 

школи: Oдељењских већа, Стручних већа, Педагошког колегијума од кога су потицали предлози и сугестије 

за  Савет родитеља и Школски одбор.  

 

Одржано је 14 седница НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА, и то: 

1. Дана 30.08.2018. размотрили смо и усвојили ИЗВЕШТАЈ о реализацији ГПРШ, НОВИ ГПРШ за 2018-19.је 

након што су подељена задужења по 40.час.радној недељи. 

-  прецизирали смо активности везане за почетак школске године, прибавили информације за Год.извештај 

реализације ГПРШ и писање новог за 2018-19.год. 

-  утврдили смо распоред часова, писмених, контролних, дежурства 

-  активности које нам предстоје по реализацији Пројекта,  

- увођење ес дневника и обука наставника 

-  усвојили нову област самовредновања 

2.дана 21.09.2018. чланови Већа су гласали и дали своје позитивно  мишљење о кандидату за избор директора, 

досадашњем директору, 41 запослени, 100% 

 3. састанак одржан 03.10.2018.С обзиром да наша школа учествује у реализацији два пројекта: Доступно и 

квалитетно образ.дечака и дев. Рома и Укључивање деце миграната у систем образовања, бавили смо се и 

проблемом осипања деце из система образовања. 

- нова област самовредновања нам је област 6- организација и руковођење, па смо предузели одређене 

активности, 
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-истакли смо и задатке Тима за заштиту деце посебно од елект.насиља које је у порасту,  

-а велики изазов нам је увођење електр.дневника. 

4.састанак је одржан 13.11.2018. када смо предузели активности у циљу смањења броја изостанака, осипања 

ученика, побољшање успеха ученика, на крају првог клас.периода... 

- разговарали о новинама у Тиму о заштити ученика и увођењу друшт.корисног рада  

- новинама  Тима за инклузију, Тима за унапређење квалитета и међупредм.комп. 

5.састанак је одржан 11.01.2019. на коме смо се највише посветили Тиму за обезбеђивање квалитета , Тиму за 

развојно и самовредновање... 

6..први састанак у 2. полуг. одржан 01.02.2019. и тада смо анализирали и усвојили Извештај успеху 

реализацији програма у току полуг., полуг.извештаје о раду тимова, стручног усавршавања, стручних већа и 

упознат је колектив са новим Правилником о оцењивању  

7.састанак 26.02.2019. поред разматрања усвојили смо Извештај о реализацији ГПРШ, Извештај о раду 

директорке, План надокнаде за часове због продуженог распуста, активности за реализацију пројекта 

бесплатни уџбеници и пројекта-МАДАД 2 

8. састанак-18.03.2019. Наст.веће је упознато са Запис.просв.инспектора  С.Димитријевић о редовном прегледу 

који је без мера, и Веће је усвојило предлог струч.већа да се уџбеници мењају у 2. и 6. раз. 

9.састанак- 15.04.2019. разматрање успеха и реализација часова на крају 3.класифик.периода, анализа 

постигнућа на пробном уаврш.испиту, поступак за ексурзију, уџбеници само за 2. и 6. разред се мењају-одлука. 

10.састанак -8.05.2019. улључивање школе у пилот пројекат-једносменски рад, одлука, план активности, 

припреме за завршни, пројекат-мадад 2, извештај са дводнев.екск. 

11.састанак-05.06.2019.верификација успеха ученика 8.раз., именовање ученика носиоца дипломе Вук Караџић, 

организација за поправни и разредни, именовање комисија, извештај са једноднев.ексурз. 

12.састанак-.14.06.2019. успех након поправ.и разредног за уч.8.раз., дежурни, супервизори, 

прегледачи..решења уручена 
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13.састанак 21.06. 2019. успех ученика од 1-7.раз. на крају шк.год.реализација програма, анекс шк.програма за 

2., 6. и део 7. раз., извештај о самовредновању и избор нове области.. 

14.састанак-27.06.2019.анализа успеха после раз.испита у јунском року, подела задужења и исказивање 

потреба и вишкова 

 

4.2.  ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА 

 

Чланови Одељењског већа редовно су присуствовали седницама већа. 

У првом полугодишту одржане су три  седнице Одељенског већа за од 1-4. разреда 3.9.2018. и 7.11.2018. 

и 1.2.2019, док су у другом полугодишту одржане још три  седнице: 11.4.2019, 21.6.2019. и  26.6.2019.(након 

организованог разредног испита). 

Одељенска већа од 5-8. разреда током школске 2018/2019. Одржана су: 3.9.2018., 7.11.2018. 

31.1.2019.,4.3.2019., 6.3.2019.,10.4.2019.,3.6.2019.,13.6.2019.21.6.2019. 26.6.2019. 

 

На седницама смо усвојили план рада Одељенског већа, утврдили распоред писмених задатака, 

контролних, тестова, донели одлуке о извођењу додатне, допунске и слободних активности, анкетирали 

ученике за изборне предмете, утврдили динамику родитељских састанака, планирали стручно усавршавање и 

иновативне часове. 

Анализирали смо успех и дисциплину ученика на крају првог класификационог периода и на крају 

првог полугодишта. Пратили рад ученика који раде по индивидуализацији и ИОП-у. Пратили рад ученика 

миграната. 

Пратили реализацију наставног плана и програма. Бавили се ученицима који имају тешкоће у учењу и 

проблеме у понашању. Пратили допринос допунског и додатног рада успеху ученика. Анализирали  

реализацију иновативних часова као и часова одељењске заједнице са нагласком на радионице ненасилне 

комуникације.  

Сви угледни часови одржани током првог полугодишта евидентирани су у записницима стручних већа. 

Семинари које су похађали чланови  већа евидентирани су у записницима стручних већа. 
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Сви планирани садржаји су  реализовани.  

 Руководиоци Већа  

Катарина Адамовић(1-4) и Душица Митић(5-8) 

 

 

ТАБЕЛА УСПЕХА НА крају шк. 2018-19.  

УСПЕХ И ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА ОД 1. ДО 8. РАЗРЕДА НА КРАЈУ НАСТАВНЕ ШК. 2018/19. ГОДИНЕ 

УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ II ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ  2018/19.  (ОД 1. ДО 8. РАЗРЕДА) *након разредних 

и поправних испита у јулу и августу 
                          

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

Број ученика 18 33 26 31 108 22 22 37 29 110 218   

Са позитивним успехом 0 32 25 30 87 21 22 37 28 108 195 90% 

Са недовољним оценама 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0% 

Неоцењени 0 1 1 1 3 1 0 0 1 2 5 2,2% 

Средња оцена   4.03 3.98 3.88 3.96 3.52 3.5 3.61 3.87 3.63 3.79   

Ученици са позитивним успехом                     

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

VIII 
Укупно %   

Одлични 16 12 17 45 5 6 11 14 36 81 43,31%   

Врло добри 6 5 4 15 6 5 11 4 26 41 21,9%   

Добри 9 6 7 22 5 9 7 6 27 48 25,6%   

Довољни 1 1 1 3 3 1 6 4 14 17 9%   
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Додатна подршка                             

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

Индивидуализација 1 5 5 4 15 0 0 6 0 6 21       

ИОП1(прилагођени) 2 6 7 6 21 2 7 1 4 14 35       

ИОП2(измењени) 0 0 1 1 2 2 4 3 2 11 13       

Укупно 3 11 13 11 38 4 11 10 6 31 69       

 

 

 

 

          

    

Владање на крају другог полугодишта 2018/19.     

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

Примерено 32 24 28 84 19 21 27 22 89 173 96% 

Врло добро     
  

2   1 4 5 7 4% 

Добро     
  

    8 2 10 10 5% 

Задовољавајуће     
  

      1 1 1 0,5% 

Незадовољавајуће     
  

           0  0 
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Изостанци ученика током шк.2018-2019. 

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

Оправдани 1747 3718 5465 5465 16395 3593 2711 6573 4914 17791 34186       

Нерегулисани 0 526 526 526 1578   0   0 0 1578       

Неоправдани 228 182 410 592 1412 1104 62 1556 960 3682 5094       

Укупно 1975 4426 6401 6583 19385 4697 2773 8129 5874 21473 40858       

                              

Просечно изостајање ученика од првог до четвртог разреда_____179___ (по ученику). 

Просечно изостајање ученика од петог до осмог разреда____195____.   

Просечно изостајање ученика од првог до осмог разреда___187__.     

 

 

Реализација редовне и изборне наставе у шк. 2018/19  

          

 
                      

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

Српски језик 0 5 5 1 11 5 5 0 9 19 30 

Енглески језик 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 

Ликовна култура 0 2 2 0 4 2 -1 0 0 1 5 

Музичка култура 0 1 1 0 2 1 -1 0 3 3 5 

Свет око нас 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Природа и друштво 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 

Историја 0 0 0 0 0 0 2 0 5 7 7 

Географија 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 -2 -2 
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Физика 0 0 0 0 0 3 1 0 2 6 6 

Математика 0 5 5 0 10 0 4 0 8 12 22 

Биологија 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 4 

Хемија 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 

Техничко о. 0 0 0 0 0 2 2 0 4 8 8 

Физичко васпитање 0 3 3 0 6 1 1 0 6 8 14 

Француски језик -4 -4 2 0 -6 2 2 0 4 8 2 

Изабрани спорт 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 

Инфор. и рач. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 

Хор и оркестар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Цртање, сликање и вај. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чувари природе 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ромски јез.   -2 -1 0 -3 0 0 0 0 0 -3 

Народна традиција 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 

Грађанско в. 0 0 1 0 1 -2 -1 0 0 -3 -2 

Верска настава 0 2 1 0 3 1 0 0 4 5 8 

Исламска 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 

УКУПНО -4 13 22 1 32 16 15 0 55 86 118 

                              
                        

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

Калиграфска секција 36 0 0 0 36 0 0 0 0 0 36 

Ликовна сек. 0 36 0 0 36 0 0 0 0 0 36 

Уметничка сек. 0 0 36 0 36 0 0 0 23 23 59 

Драмска сек. 0 0 0 36 36 0 0 0 0 0 36 

Креативна радионица 0 37 0 0 37 0 0 0 0 0 37 

Музичка секција 0 0 0 36 36 0 0 0 0 0 36 

Рецитаторско-драмска                 17 17 17 
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Литерарна               36   36 36 

Свакодневни живот у прошлости                     0 

Енглеског јез.                     0 

Француског јез.           35   34   69 69 

Млади историчари                     0 

Географска           0 14 9 0   0 

Информатичка                     0 

Биолошка           16 16 31 8 71 71 

Фудбалска           34 34 72 19 159 159 

Хор             36     36 36 

УКУПНО 36 19 36 72 217 85 100 182 67 434 651 

                        

 Реализација допунске наставе 

  
              

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

Математика 18 36 36 36 126 41 36 61 16 113 239 

Српски језик 18 36 36 36 126 11 11 72 12 106 232 

Француски језик 0 0 0 0 0 34 0 0 0 34 34 

Географија             9 17 2 28 28 

Физика           0 36 68 0 104 102 

Хемија               16   16 16 

Историја             5 12 11 28 28 

Енглески језик 0 0 0 0 0 27 7 0 0 34 34 

УКУПНО 36 72 72 72 252 113 91 246 16 466 718 
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Реализација додатне наставе - II полугодиште шк. 2018/19 

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

Српски језик 0 0 0 0 0 11 11 36 6 64 64 

Математика 0 0 0 72 72 10 10 6 1 27 99 

Француски језик 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 17 

Енглески               4 8 12 12 

Историја             4         

Географија                 10 10 10 

Физика 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18 18 

Биологија 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 

УКУПНО 0 0 0 72 72 21 43 46 51 161 229 
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Упоредни приказ успеха ученика на крају  II полугодишта последњe 4 годинe 

              
 

  шк.14/15 шк.15/16 шк.16/17 шк.17/18 шк.18/19   
 

Број ученика од II до 

VIII 
218 194 189 191 200   

 

Са позитивним 

успехом 
196 177 182 167 175 

4 

мигранта  

% 89,9% 91,24% 96,3% 87,43% 90% 91,8% 
 

Са недовољним 

оценама 
0 4 0 4 0   

 

% 0 2,06% 0 2.09% 0   
 

Неоцењени/неутврђен 22 13 7 20 19 
4 

мигранта  

% 10,0% 6,7 3,7 10.48% 9,5% 9,6% 
 

Одлични ученици 79 82 84 69 81   
 

% 35,73% 46,33% 44,44 41,32% 43,8   
 

Бр. недовољних оцена 0 8 0 0 0   
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Ранг одељења по средњој оцени на крају II полугодишта шк. 2018/19 

      
 

          

 
    Старији разреди       

  

Млађи разреди      Одељење Ср.оц.       
  

Одељење Ср.оц.   VII/2 3.92       
  

III/2 4.24   VIII/2 3.9       
  

II/1 4.24   VIII/1 3.85       
  

IV/1 4.08   V/1 3.52       
  

II/2 3.81   VI/1 3.53       
  

III/1 3.73   VII/1 3.31       
  

IV/2 3.69 4.28*           
  

 

*У одељењима у којима има неоцењених ученика просек је знатно нижи због тога што се у електронском 

дневнику за тог ученика рачуна просек 0,00.  
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Владање ученика на крају другог полугодишта шк.2018/19. 
 

 

 

 
      

Врло добро Добро 
  

Довољно 

1. Шпен Мифтари 5/1 1. Ардијана Схала 7/1 1. Душан Гинић 8/2 

2. Серђана Аљисхани 5/1 2. Марко Ђорђевић 7/1   

3. Миранда Шабанај 7/1 3. Елма Љаши 7/1   

4. Нермин Таћи 8/1 4. Кристијан Рељин 7/1   

5. Ерђан Аљишани 8-2  5. Вук Самарџић 7/1   

6. Николета Витас 8/2 6. Ерџан Рашити 7/2   

7. Ален Захири 8/2 7. Бени Мехмеди 7/2       

 
8. Ардијан Схала 7/2   

 
9. Љуљијета Бећај 8/1   

  10. Суада Краснић 8/1       

      

4% 5% 0,5% 
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Неоцењени ученици на крају другог полугодишта 2018/19. 

 

Неоцењени ученици 

 
   

I-IV 
 

V-VIII 

Манујел Јовановић 2/2 
 

Шпен Мифтарај 5/1* 

Емина Селими 3/1 
 

Леон Мурина 5/1* 

Емран Јовановић 4/1* 
 

Севдија Селими 5/1 

Ванеса Јовановић 4/2* 
 

Леонора Мурина 7/1* 

Анђела Селими 4/2 
 

Ана Далиповић 7/1* 

  
 

Елма Љапи 7/1* 

  
 

Миранда Шабанај 7/1* 

  
 

Рашити Ерџан 7/2* 

  
 

Ардијана Схала 7/2* 

  
 

Љуљијета Бећај 8/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Након разредних испита у јулу и августу, сви ученици који су изашли на испите су положили и прешли у  

наредни разред(означени су *). Два ученика понављају разред, један се преводи.  

Једна ученица 8 разреда је остала неоцењена. 
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Уеници са свим петицама у шк. 2018/19. години 
  

I-IV 
 

V-VIII 
 

1. Дајана Бошковић 2/1 
 

1. Вида Деспот 6/1 
 

2. Јана Грујић 2/1 
 

2. Реља Космајац 6/1 
 

3. Хана Димитријевић 2/1 
 

3. Марта Тадић 7/1 
 

4. Филип Миљковић 2/1 
 

4. Алекса Алексов 7/2 
 

5. Коста Петровић 2/1 
 

5. Никола Остојић 7/2 
 

6. Симић Сара 2/2 
 

6. Урош Петковић 8/1 
 

7. Вук Растовић 2/2 
 

7. Милица Митић 8/1 
 

8. Јана Штрбац 2/2 
 

8. Дара Космајац 8/1 
 

9. Михаило Шаргић 2/2 
 

9. Јована Вукићевић 8/2 
 

10. Мартин Добривојевић 3/1 
 

10. Растко Џагић 8/2 
 

11. Арун Јаковљевић 3/1 
 

11. Лука Растовић 8/2 
 

12. Љубиша Королејић 3/1 
   

13. Крнета Ђорђе 3/2 
 

  
 

14. Душан Чакармиш 3/2 
 

  
 

15. Тијана Богуновић 4/1 
 

  
 

16. Никола Димовски 4/1 
 

  
 

17. Анђела Кашић 4/1 
 

  
 

18. Вук Миловановић 4/1 
 

  
 

19. Михајло Миљковић 4/1 
 

 
 

20. Лана Перић 4/1 
 

 
 

21. Андријана Стевић 4/1 

     22. Нина Деспот 4/2 

     23. Марко Остојић 4/2 

     24. Ива Петковић 4/2 

     25. Елена Симић 4/2 
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Награђени ученици:  

2-1Дајана Бошковић, Јана Грујић, Хана Димитријевић, Лена Милев, Филип Миљковић, Дориан Назири, Коста 

Петровић, Богдан Вујашанин 

2-2 Јана Штрбац, Сара Симић, вук Растовић, Искон Јаковљевић, Петар Манојловић, Вујовић Андреа, Кесић 

Милица, Шаргић Михајло 

3-2 Крнета Ђорђе, Чакармиш Душан, Доцић Андреја, Мирковић Матеја, Петровић Филип, Цвијић Тара 

4-2 Јован Вујашанин, Нина Деспот, Марко Остојић, Ива Петковић, Елена Симић, Павле Билић, Јован Грујић, 

Михајло Плављанић 

6-1 Нина Обрадовић (најбоља женска улога на општинском такмичењу кратких драмских форми),Вида Деспот 

(2. Место на такмичењу Златна сирена) 

7-2  Ања Врана (2. Место на литерарном конкурсу), Мина Зорић (1.место опшинско и 1. Место градско 

такмичење Златна сирена), Никола Манојловић 2. и 3. место на литерарном конкурсу. 

 

НОСИОЦИ ДИПЛОМЕ  „ВУК КАРАЏИЋ“  НА КРАЈУ НАСТАВНЕ ШК. 2018/2019. 

ОДЕЉЕЊЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

VIII-1 Урош Петковић, Милица Митић, Дара Космајац 

VIII-2 Јована Вукићевић,Растко Џагић, Лука Растовић 

 

 

 

 

НОСИОЦИ ПОСЕБНИХ ДИПЛОМА НА КРАЈУ НАСТАВНЕ ШК. 2018/2019. 

ОДЕЉЕЊЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

VIII-1 Урош Петковић – физичко , географија (2. на општинском у 7 раз 

и 3. на општинском у 8.), српски језик (од 5-8.раз) 

Милица Митић – српски језик 

Никола Курбалија – српски језик 
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Андреа Ђорђевић – српски језик 

Александра Кнежевић – српски језик 

VIII-2 Растко Џагић – физичко васпитање 3. место рукомет 2017/18 

Лука Растовић- физичко васпитање 3. место рукомет 2017/18 

Јована Вукићевић- енглески језик, ликовно 2. место на конкурсу 

„Сањала сам“ општинско 

Катарина Миловановић – српски језик 

 

 

КАНДИДАТИ  ЗА ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ НА КРАЈУ НАСТАВНЕ ШК. 2018/2019.: 

 

ОДЕЉЕЊЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

VIII-1 Урош Петковић 

VIII-2 Јована Вукићевић 

 

 
ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ НА КРАЈУ НАСТАВНЕ ШК. 2018/2019.: 

 

          УРОШ ПЕТКОВИЋ 
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4.3.  ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ: 

Одржано је  више састанака ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА и то: 

 

1. Дана 30.08.2018. је конституисан педагошки колегијум, након што су подељена задужења по 40.час.радној 

недељи. 

-  прецизирали смо активности везане за почетак школске године, прибавили информације за Год.извештај 

реализације ГПРШ и писање новог за 2018-19.год. 

-  утврдили смо распоред часова, писмених, контролних, дежурства 

-  активности које нам предстоје по реализацији Пројекта, 

-  предложили нову област самовредновања 

 2. састанак одржан 11.10.2018.С обзиром да наша школа учествује у реализацији два пројекта: Доступно и 

квалитетно образ.дечака и дев. Рома и Укључивање деце миграната у систем образовања, бавили смо се и 

проблемом осипања деце из система образовања. 

- нова област самовредновања нам је област 6- организација и руковођење, па смо предузели одређене 

активности, 

-истакли смо и задатке Тима за заштиту деце посебно од елект.насиља које је у порасту,  

-а велики изазов нам је увођење електр.дневника. 

3.састанак је одржан 14.11.2018. када смо предузели активности у циљу смањења броја изостанака, осипања 

ученика, побољшање успеха ученика, на крају првог клас.периода... 

- разговарали о новинама у Тиму о заштити ученика и увођењу друшт.корисног рада  

- новинама  Тима за инклузију, Тима за унапређење квалитета и међупредм.комп. 

4.састанак је одржан 14.01.2019. на коме смо се највише посветили Тиму за обезбеђивање квалитета , Тиму за 

развојно и самовредновање... 

5.састанак одржан 29.01.2019. са посебним освртом на Правилник о оцењивању и ЗОСОВ, на ученике 

непохађаче и мере које треба предузети, и са посебним нагласком на полугод.извештаје. 

6. 29.01.2019. размотрили смо правилник о оцењивању, пријавили смо Центру за соц.рад ученике непохађаче 

и размотрили стручно усавршавање 
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7.упознати су чланови са записником прос.инсп., размотрили смо листу бесплатних уџбеника, активности за 

екск., пројекат Мадад2 

8.16.04.2019. предузели мере за бољи успех, реализација пробног зав.испита, активности у циљу спровођења 

екскурзије,  

9.16.05.2019. прихватили смо учешће у пројекту једносм.рад, размотрили извештај са екскурзије, припремили 

се за завршни, поделили задужења и спровели активности за мадад2 

10.27.06. 2019. анализирали смо постигнуће на крају шк.године, на завршном испиту, извештаје Тимова, већа .. 

са посебним освртом на развојно, самовредновање и стручно усавршавање... 

 

Валентина Панђаитан, 

Директорка школе 
 

5. СТРУЧНА ВЕЋА 

 

        Рад СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ОБРАЗОВНЕ ОБЛАСТИ одвијао се у складу са годишњим плановима рада. 

Поред планираних садржаја који се у највећој мери односе на организациона питања, питања корелације 

међу наставним предметима, као и ефектима појединих метода и облика рада, критичком анализом рада у 

току полугодишта, дошло се до закључка  да су садржаји и активности који су најзначајнији за унапређење 

рада угледни часови, као и  различити облици ваннаставних активности: посете културно-историјским 

споменицима, конкурси, учешће у ревијама и такмичењима. Сви планирани садржаји рада стручних већа су 

углавном реализовани.                                              
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     Ст ручни акт ив за развој школског програма је  пратио реализацију наставног плана. Дао је предлог 

Одељењским већима да утврде распоред писмених задатака и контролних вежби. Пратио је реализацију 

допунске, додатне наставе и слободних активности у циљу растерећености ученика као и ради анализе  броја  

ученика укључених  у исте. Дао је упутства за анкетирање родитеља првог разреда, за формирање група за 

обавезне изборне и изборне предмете и пратио њихову реализацију. ао изборни предмет се уводи ромски 

језик са елементима националне културе, који се одржава 2 недељно, једна група у млађим разредима а 

одржава је Биљана Тасић, са листе МПН сертификованих наставника. Пре него је почело извођење наставе 

анкетирани су ученици и родитељи.  

У јуну месецу је  размотрен већ усвојен прошлогодишњи Школски програми за све разреде (2018-2022) и у 

2.раз., 6. и део у 7. разреду су измењени и писани нови год.планови за три нова наставна предмета: техника и 

технологија, физичко и здравствено васпитање и информатика и рачунарство. Евидентирани су ученици 

којима је потребна подршка и они се образују уз одговарајући план.  У свим плановима стандарди се поштују. 

Одржана су 3 састанка у првом полугодишту и 4 у другом. 

Изашао је и нови Правилник за школски програм за 7.разред. У 1.,2.5.,6. и 7. Раз. Више немамо изборне 

предмете, посебно се истичу исходи, циљеви, компентенције и корелације са другим предметима. Изборни 

предмети су у  8.раз.: информатика, цртање.., хор и оркестар.. и у 3. И 4. Раз. Народна традиција и чувари. За 

сваки предмет је састављен шк.програм и за сваки разред, уз поштовање новина. Новина су и ваннаставне 

активности-свакодневни живот у прошлости у 5., 6. и 7.раз. 

Формирани су Тимови за међупредметну компентенцију и предузетништво, тим за обезбеђивање 

квалитета и развоја установе. 
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Ст ручно веће jезик и комуникације 
 број чланова већа: 6 

 датуми одржавања састанака: 

o септембар 26.9.2018. 

o октобар 24.10.2018. 

o новембар 28.11.2018. 

o децембар 21.12.2018. 

o јануар 1.2.2019. 

o фебруар и март 27.3.2019. 

o април 24.4.2019. 

o мај 3.6.2019. 

o јуни 21.6.2019. 

 реализовани садржаји и активности које сматрате најзначајнијим за унапређење рада: 

Чланови Актива имају одличну сарадњу са педагошким асистентом Светланом Илић, размењују 

литературу и примере добре праксе. 

Примећен је напредак код појединих ученика петог и шестог разреда који редовно похађају допунску 

наставу и наставу са педагошким асистентом. 

Посебно истичемо значај угледних часова, примену различитих техника учења, инсистирање на 

интерактивној настави и корелацији међу предметима. 

Рад Већа на реализацији пројектне наставе. 

 

 Наведите све угледне часове одржане у оквиру Вашег стручног већа (име реализатора, разред и одељење 

у коме је час одржан, датум реализације, назив наставне јединице)   

 

1. реализатор Весна Булић, одељење 4/2, одржано у децембру, назив "Пепељуга" 

2. реализатор Светлана Тодоровић, одељење 8-1, одржано 18.1. 2019., тема наставне јединице је обрада 

приповетке Симе Матавуља "Пилипенда". 
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3. реализатор Светлана Тодоровић, одељење 4-1, одржано 19.12.2018., назив "Правимо сопствену бајку". 

4. реализатори наставница француског језика Душица Митић и наставница енглеског језика Ивана Деспот, 

одељење 7-2, одржано 2.4.2019., тема "La France и The United Kingdom" 

5. реализатор Ивана Деспот, одељење 4/1, одржано у априлу, тема је била упознавање са предметом 

енглески језик (Introduction). 

6. реализатор Ивана Деспот, одељење 4/2, одржано у априлу, тема је била упознавање са предметом 

енглески језик (Introduction). 

7. реализатор Весна Булић, одељење 7/2, одржано 5. и 6. јуна 2019. назив "Поп Ћира и поп Спира" у 

корелацији са предметима ликовно (наставник Вук Перић) и информатика (наставница Ружица Радовић). 

 

 Наведите све семинаре које су похађали чланови Вашег стручног већа (име полазника, назив семинара, 

датум одржавања, ко је организатор, акредитација, број бодова) 

 

1. Наставница енглеског језика Ивана Деспот је 17.11.2018. године присустввала семинару у организацији 

English Book-a под називом The English Book Day. 

2. Наставнице француског и енглеског  језика су од 22.11.2018. укључене у пројекат обуке за примену 

стандарда постигнућа за предмет Страни језик за наставнике у основној школи. 

3. Дана 6. и 7. 12.2018. наставница српског језика Весна Булић и наставница француског језика Душица 

Митић похађале су дводневни семинар под називом "Наставак подршке за повећање и унапређење 

капацитета за упраљање мигрантском кризом у РС - МАДАД 2" 

4. Наставница енглеског језика Ивана Деспот и наставнице француског језика Душица Митић и Јелена 

Ковачевић су успешно завршиле онлајн обуку за примену стандарда постигнућа зa крaj основног 

oбрaзoвaњa за предмет страни језик у основној школи са почетком 22.11.2018. до 31.12.2018 

5. Наставница српског језика Светлана Тодоровић је 25.1.2019. похађала семинар под називом "Безбедност 

деце на интернету у сарадњи са родитељима". 
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6. Од 1. до 3. фебруара 2019. године наставница српског језика Светлана Тодоровић је похађала 

републички зимски семинар на Филолошком факултету. 

7. Наставнице француског језика Душица Митић и српског језика Весна Булић су у фебруару похађале 

онлајн семинар под називом "Унапређивање капацитета образовних институција за укључивање ученика 

миграната у образовни систем у Републици Србији". 

8. Наставница српског језика Весна Булић је 8. и 9.6.2019. године похађала семинар "Учење усмерено на 

исходе" 

9. Дана 24.6.2019. године наставнице Весна Булић, Светлана Тодоровић, Душица Митић и Ивана Деспот су 

похађале семинар "Утицај особина личности и понашања васпитача и наставника на стварање и 

одржавање толерантне средине за учење и развој детета" 

10. Наставнице француског и енглеског језика Душица Митић и Ивана Деспот ће 3. и 4. јула 2019. године 

похађати семинар под називом "Дигитална учионица / дигитално компетентан наставник - увођење 

електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала"  

РАЗНО 

 Дежурство на завршном испиту за ученике 8. разреда у школи „Јован Поповић“, Ивана Деспот, 17. – 20. 

јуна 2019. 

 Преглед тестова завршног испита из српског језика за ученике 8. разреда у школи „Раде Драинац“, Весна 

Булић 

 Контрола квалитета вредновања завршног испита за ученике 8. разреда, Весна Булић и Светлана 

Тодоровић 

 Организација припреме за упис ученика завршног разреда основне школе у средњу, Светлана Тодоровић 

и Ивана Мартинов као разредне старешине, јуни 2019. 

Руководилац 

Ивана Деспот 
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Ст ручно веће математ ика, т ехничко и информат ичко образ. и информат ика  

 
       ЗА ПЕРИОД ОД   03.09.2018. – 29.06.2019.ГОДИНЕ 

           У првом полугодишту одржано је пет састанака Већа за образовну област математика, техничко и 

информатичко образовање и информатика и рачунарство 

 ( 24.9.2018.; 30.10.2018.; 27.11.2018.; 28.12.2018.; 1.02.2019.; 28.2.2019.; 28.3.2019.; 23.4.2019.; 30.5.2019.; 

21.6.2019. године ) у присуству свих чланова Већа, кога чине: професор математике Александра Јаковљевић, 

професор математике и информатике  Ружица Радовић  и  професор техничко информатичког образовања 

Јовица Јелић .  

      Сви садржаји планирани годишњим планом за шк.2018/2019. год. су  реализовани.     По препоруци 

Министарства просвете да се на почетку године одраде иницијални тестови у свим разредима из свих 

предмета, то је и урађено  из математике почетком месеца септембра.  

    Током целог полугодишта чланови Већа су учествовали у раду  на изради и анализи индивидуално 

образовних стандарда. 

    Садржаји и активности који су значајни за унапређење наставе су: 

                    - Угледни часови, јавни часови, квиз, такмичење 

1. Угледни час из математике одржан је 25.10.2018. у  7-1 и 7-2 на тему  

     „Израда презентације“  , темa Питагорина теорема у реализацији наставнице   

      Александре Јаковљевић и наставника Јовице Јелића.  

2. Ученици наше школе са наставницом математике Александром Јаковљевић 

су учествовали у математичком квизу који је у организацији ДМ-Раухов 

математички квиз, а посвећен 150 година од рођења М.П. Аласа. Квиз је 

одржан 29.10.2018. у ОШ „Милена Павловић Барили“, учествовали су 

ученици од петог до осмог разреда. 
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3. 7.11.2018. одржана је презентација пројектног задатка, тема „Платонова тела“  у 8-1 из математике 

реализатор наставница математике Александра Јаковљевић 

4. Наставница математике Александра Јаковљевић одржала је огледни час у петом разреду 28.11.2018. 

наставна јединица Вектор и транслација. Час је одржан уз помоћ дигиталог уџбеника.  

5. Наставница математике Александра Јаковљевић и чланови стручног већа за језик и комуникацију су 

презентовале пројектни задатак који су урадили ученици 5. и 6. разреда, на тему „Новогодишњи 

вашар“. Новогодишњи вашар је одржан 26.12.2018. у 18 часова у просторијама школе. 

6. Одржан јавни час, 28.12.2018. године,  квиз из математике,историје и српског језика под називом 

"Новогодишњи квиз ", учествовали су ученици 8. разреда.  

Квиз су организовали наставница математике Александра Јаковљевић, наставница историје Валентина 

Гагић  и наставница српског језика Светлана Тодоровић. 

7. Истраживачки задатак, наставница математике Александра Јаковљевић и ученици  8-1, „Колико пута 

недељно једете нездраву храну“. Презентација рада 31.1.2019. присутни ученици 7.разреда, наставница 

физике Марија Радивојевић и психолог школе Невена Топаловић.  Задатак су самостално урадили 

ученици из 8-1, наставник је само изнео захтев како треба да 

изгледа  задатак. Ученици су осмислили задатак, анкете, 
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анкетирање ученика од петог до осмог разреда, обрадили податке и резултате представили помоћу 

дијаграма и изнели закључак истраживања.     

        ( Графичко представљање статистичких података ) 

8. 6.3.2019. одржан међушколски квиз „Брзи прсти“, учествовали ученици 8.разреда, гости су били из ОШ 

„Зага Маливук“, присутна је била психолог школе Невена Раичевић, мишљење и сценарио су у 

прилогу записника од марта 2019.године. 

Организатор квиза је наставница математике Александра Јаковљевић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - Семирани –стручно усавршавање, трибине, предавања 

1. 20-21.08.2018. наставница  математике Александра Јаковљевић је прошла обуку  „2000 дигиталних 

наставника“ . 

2. 30-31.08.2018. наставница математике Александра Јаковљевић је била водитељ обуке     „Програм 

обуке наставника за остваривање програма наставе и учења“ , наставница Александра Јаковљевић је 

и у јулу била водитељ за исти семинар, који се  састоји од два дана непосредно и трећи дан се односи 

на онлајн обуку. 

3. Наставница математике Александра Јаковљевић одржала је предавање  „Пројектна настава “, 

предавање је одржано 5.9.2018. у дигиталном кабинету ОШ „Јован Цвијић“ наставницима школе. 

4. Наставница математике Александра Јаковљевић, одржала је обуку наставницима школе  за коришћење 

електронског дневника. Наставница има улогу координатора и она је прошла обуку 22.8.2018. 
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5.  

6.  

7.  

8.  

  5.   Наставница математике Александра Јаковљевић, 7.11.2018 . је упознала   

Наставничко веће са улогом Тима за обезбеђивање квалитета и развоја установе, наставница је 

руководилац Тима. 

7. Постављена је изложба у холу школе  „Платонова тела“, реализатори наставница математике 

Александра Јаковљевић и ученици 8-1 

8. Наставница математике Александра Јаковљевић, похађала семинар „Унапређивање 

компетенција запослених за рад са приправником“, К4, 32 бода, октобар 2018. 

9. Наставница математике Александра Јаковљевић, похађала семинар „Креирање и модерација 

обуке“, К4, 32 бода, новембар 2018. 

10. Наставник Јовица Јелић и наставнице Ружица Радовић и Александра Јаковљевић су били 

присутни на презентацији пројектне наставе у 1.разреду 
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11. наставница Ружица Радовић је прошла обуку за програмски језик Python, семинар одржан 12. и 13. 

јануара, 12 сати 

12. Александра Јаковљевић, наставница математике,присуство вебинару 1 сат, Е-учионица: 

дигитални уџбеници за 5. и 6. разред, Клетт,14.3.2019. 

13. Ружица Радовић, наставница математике, присуствовала представљању нових удџбеника за 5. и 6. 

разред, Клетт, Нови Логос, 19.3.2019. 

14. Јовица Јелић, наставник техничког, присуствовао представљању нових удџбеника за 5. и 6. 

разред, Клетт, Нови Логос, 19.3.2019.  

15. Наставница Александра Јаковљевић је прошла обуку Унапређивање водитељских вештина- 

3.4.2019. у трајању од 8 сати, организатор обуке  ЗУОВ 

 

 

 

 

 

 

 

16. Наставница математике Александра Јаковљевић је  улози водитеља одржала семинар 8. и 9. 6. 

2019. у ОШ „Јелена Ћетковић“, назив семинара  

„ Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења“ 

17. Наставноца математике Ружица Радовић, „ Програм обуке наставника за реализацију наставе 

оријентисане ка исходима учења“ 8. и 9. 6. 2019. 24 бода 
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Маркентинг школе 

- Наставница математике Александра Јаковљевић материјал у електронском облику (текст, фотографије, 

математичке занимљивости ) доставља администратору сајта. Материјал се може погледати на на 

страници http://www.osjovancvijic.edu.rs 

- Математичко такмичење   "МИСЛИША 2019 " одржано је 14.03.2019.године од 12  до 14 часова у 

кабинетима разредне наставе ( учествовало је 37 ученик ) у свечаној атмосфери, уз поклоне и 

послужење. Резултати су анализирани и похваљени су најуспешнији ученици. Координатор такмичења 

је Александра Јаковљевић, а дежурни наставници  разредне наставе Ивана Давинић  и Катарина 

Адамовић . 

 

    - Активности  Клуба младих математичара  

 

       - Чланови клуба са наставницама математике Александром Јаковљевић  и Ружицом    

         Радовић су уредили  огласну таблу клуба 

      -  вршњачка помоћ у учењу 

      -  Постављена изложба " Платонова тела", учествовали ученици 8.разреда 

      -  Израда паноа  " Математички бисери", учествовали ученици 6.разреда 

      -  Израда презентације  " Занимљивости о Питагори", учествовали ученици      

          7.разреда 

- Упознавање са животом и радом  наших научника, ученици 6.разреда  

          ( М. Петровић Алас) 

- Дружење са вршњацима на општини Палилула 

- Вршњачка помоћ у учењу, припрема за такмичење из математике  

„Мислиша 2019“.  

- Ученици осмог разреда направили су моделе пирамиде које је наставница математике Александра 

Јаковљевић изложила у кабинету, модели служе као наставно средство. 
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- Постављена изложба „ПИРАМИДА“ , учествовали ученици 8. разреда 

 

-Предлози за унапређење рада  

         - Због побољшања успеха, придобити децу и њихове родитеље на што бољу сарадњу. Упознати 

родитеље са распоредом одржавања припремне наставе за ученике осмог разреда и са распоредом одржавања 

допунске и додатне наставе. 

          - Наставници да осмишљавају креативније часове допунске  наставе, како би заинтересовали и оне који 

су незаинтересовани , а потребна им је помоћ наставника.  

                                                                                                                                                                                                                            

Руководилац  актива 

 Александра Јаковљевић 

Ст ручно веће природних  наука –биологија, физика и хемија 

У школској 2018/2019. Години реализована је већина планираних садржаји а везани за предмете 

биологију, физику и хемију. У месецу септембру реализована је посета Ботаничкој башти. Месец октобар био 

је посвећен здравој исхрани са освртом на битно по предметима, а теме су биле обрађиване на часовима у 

складу са наставним јединицама предметних наставника.   

Реализована је и изложба кућних љубимаца у сарадњи са „Ројал канином“. Такође је извршена 

презентација на тему(новембар) „Од хемије до магије“. У месецу новембру, акценат је био стављен по 

педметима на еколошку свест ученика, па се на настави као ваннаставним активностима посебна пажња 

посветила екологији кроз физику хемију и биологију. У децембру месецу,чланови актива бавили су се 

уређењем кабинета заједно са ученицима, а реализовани су и следећи садржаји – реализована посета Сајму 

науке на Београдском сајму. Ученици обишли све хале и посетили предавање „Од магије до науке“. Ученици 

су у децембру месецу посетили биоскоп. Током јануара и фебруара констатовали смо да за школу талената 

нема кандидата када су у питању природне науке тако да смо по питању ове тачке разматрали потенцијале 

који би могли да буду активни следеће школске године.  
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На нивоу предмета, наставници су са ученицима осмог разреда спровели  разговор  и мини предавање 

на тему повезаности и значаја биологије,физике и хемије у свакодневном животу као и шире. У марту месецу 

обележавали смо значајне датуме попут Дана пролећа, Светског дана вода, као и Светског дана борбе против 

пушења. У овом месецу почеле су и припреме Црвеног крста за такмичење, а у договору са наставницом 

биологије. Мимо обележавања битних датума везаних за заштиту здравља, заштиту воде, земље, унутар актива 

одржани су и угледни часови  Час биологије у 7-2 на тему  болести зависности, а час физике одржан је у јуну 

месецу у 7-1, а тема је била вода и значај воде.  

О индивидуалним посетама наставника актива заједно са ученицима, када су у питању посете 

биоскопима и позориштима уредно је вођена евиденција у дневницима. 

 

Руководилац 

              Ивана Мартинов 

Ст ручно веће друшт вених наука 

          број чланова - 6 

списак чланова и прусуство састанцима 

 

                                      датуми одржавања састанака 

 Име и презиме 28.9.2018. 7.11.2018. 1.2.2019. 10.4.2019. 26.6.2019. 

1. Владанка Клипа + + + + + 

2. Валентина Гагић + + + + + 

3. Свелана Тодоровић + + + + + 

4. Тијана Вуловић + - + + - 

5. Весна Булић + + + + + 

6. Елза Хаџић + + + - - 

Реализовани садржаји и активности: 

- Сарадња на нивоу Ст. Већа. 
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 - Посете музеју Јована Цвијића  

-Сарадња са библиотеком „Милутин Бојић“-ученици седмих разреда(В.Булић) грађанско васпитање. 

- Међусобне посете часовима( историја – географија 16. 11. у  5/1) 

-Одржан час у 4. разреду ради упознавања професора и новог предмета  ( географија) који их очекују 

следеће године.  Тема –Становништво, утврђивање градива (26.11.2018.)     

- Израда паноа и уређење кабинета 

- Посета Музеју  ИЛУЗИЈА - ученици седмог разреда и нас. Весна Булић 

- Верска настава- израда паноа поводом празника -Васкрса 

- Посета сајму књига –ученици 7. и 8. разреда са нас . српског ј. –грађанског, В.Булић и С. Тодоровић. 

-Наставница историје је одржала час у 4/1,2 као представљање предмета(2.4.2019) 

- Израда паноа у сарадњи са наставником ликовне културе 

-Посета џамији у Борчи и учешће у радионицама, са наставницом Елзом Х.( верска н. –ислам) 19.4.2019. 

 

 

Планирани садржаји који нису реализовани током I и II полугодишта: 

-Није било Стручних већа  на нивоу општине, ни за географе, ни за историчаре. 

-Планирана је била посета још неком музеју или институцији али због објективних разлога није 

изведена ( географска секција). 

 

Угледни часови: 

- Одржан је угледни  час из географије 10. 12.2018. у одељењу 8/1. Наставна јединица – „Реке Србије“, 

утврђивање градива кроз квиз ( по узору на Слагалицу). 

-Одржан је угледни час из историје – 

„Срби под Хазбуршком влашћу „ (утврђивање уз примену онлајн квиза КАХООТ) . Евалуације су у 

библиотеци,уз примере припрема и именима присутних. 

  

Похађани семинари: 
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-Наставница Весна Булић је учествовала на семинару МАДАД 2,  

 ( о мигрантима). 

 

-„Унапређење капацитета образовних институција за укључивање имиграната у образовни систем“ К3 

и К4- ОНЛАЈН семинар који су похађале В.Булић и В. Гагић 

 

- Сви чланови већа (осим вероучитељица ) похађале семинар у нашој школи „ Утицај особина 

личности и понашања васпитача и наставника на стварање и одржавање толерантне средине за учење 

и развој детета“ - Центар за психоилошку едукацију, предавач Биљана Михаиловић, каталошки број 

158; 8 сати. 

 

- Наставница геог. је прошла обуку у ОШ“Васа Пелагић „ ПРОЈЕКТНА НАСТАВА“ 22. и 23. 6. 

2019. 

 

- Наставница историје је похађала семинар „ Настава историје – од нових тема до нових изазова“ 

ФИЛОЗОФСКИ факултет 23.2.2019.( 8 сати) 

 

 

 Трибине-презенрације уџбеника. 

 

   - С обзиром да је школа добила десетак нових уџбеника  из географије и   историје , није било ни велике 

потребе за одласком на презентације. 

У школи „Јован Поповић“  је одржана презентација БИГЗ-ових уџбеника у марту месецу, па је наставница 

историје присуствовала. 

 

                                                                                                       Руководилац:  

 Владанка Клипа 
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Ст ручно веће из област и физичког васпит ања, ликовне и музичке култ уре 

 
 број чланова  3 

списак чланова и прусуство састанцима 

датуми одржавања састанака 

Име и 

презиме 

25.8. 10.10. 5.11. 26.12. 30.1. 21.3 10.4. 3.6. 

Сања Јовић + + + + + + + + 

Александра 

Миловановић 

+ + + + + + + + 

Вук Перић + + + + + + + + 

 

Реализовани садржаји и активности: 

такмичења у рукомету,  одбојци, фудбалу, Трка за срећније детињство; пријем награда и изложени радови 

поводом конкурса Млади без корупције; Светосавска приредба, Златна сирена; Дан изазова; Крос за 

Марковдан; Крос РТС-а 

 

Семинари које су похађали чланови стручног већа: 

Вук Перић- трибина „Сјај и сенке хиперактивности“ 

Александра Миловановић- семинар „Школско законодавство“, 

Сања Јовић - Унапређивање капацитета образовних институција за укључивање ученика миграната у 

образовни систем; Утицај особина личности и понашања васпитача и наставника на стварање и одржавање 

толерантне средине за учење и развој детета 

Сања Јовић и Вук Перић- Црно и бело 

                                         Руководилац 

                                                  Сања Јовић 
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Ст ручно веће учитеља 

                 
Број чланова:  8   . 

Списак чланова и присутво на састанцима 

                                      Датуми одржавања састанака 

 Име и презиме 28.3. 24.4. 31.5. 25.6. 

1. Гордана Миловац + + + + 

2. Тамара Стајић  + + + + 

3. Катарина Адамовић + + + + 

4. Гордана Миладинов + + + + 

5. Душица Петровић + + + + 

6. Татјана Ђорђевић + + + + 

7. Ивана Давинић + + + + 

8. Миљана Божовић + + + + 

 

Реализовани садржаји и активности: 

-Угледни часови 

-Акције са ученицима: Ускршњи вашар,мини изложбе  у школи , јавни часови, угледни часови ,прославе 

у школи, пројектна настава,   

 

 Угледни и јавни часови одржани у оквиру Стручног већа у току првог полугодишта: 

- Јавни часови на којима су присуствовали родитељи одржани су: 

- Јавни час, приредба , реализација пројекта- Израда лутака- родитељи и ученици 2-1и 2-2 (Тамара 

Стајић и Катарина Адамовић) 12.6.2019. 

- Одељење 4-1-угледни  и јавни час завршна приредба- Ивана Давинић, 13.6.2019.трећи час,  

-  Одељење 4-2-угледни  и јавни час завршна приредба- Татјана Ђорђевић, 14.6.2019.трећи час; 
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   - Одељење 1-1, 13.6.2019.  

              Приредба, - пројектна настава, јавни час,  

        -Радионица „Израда ускрњих предмета“- у оквиру пројектне 

        наставе родитељи и ученици 3-2 (Душица Петровић) 

- Ускршњи вашар- сви учитељи- пројекат 

Семинари (друго полугодиште): 

-Гордана Миладинов: „Школа керамике“ 24 бодова, 26.52019; 2.6.2019.; 9.6.2019;„Унапређење капацитета 

образовних институција за укључивање ученика миграната у образовни систем“- 16 бодова; 12.4.-

30.4.2019.- онлајн семина, „Толеранција“- 8 бодова, 24.6.2019.; 

-Ивана Давинић: „Унапређење капацитета образовних институција за укључивање ученика миграната  

 у образовни систем“- 16 бодова; 25.3.-8.4.2019.- онлајн семинар;„Толеранција“- 8 бодова, 24.6.2019.; 

-Гордана Миловац: „Унапређење капацитета образовних институција за укључивање ученика миграната  

 у образовни систем“- 16 бодова; 25.3.-8.4.2019.- онлајн семинар;„ НТЦ учење“- 24 бода, 18.5. и 

25.5.2019;„Толеранција“- 8 бодова, 24.6.2019.; 

-Катарина Адамовић: „Унапређење капацитета образовних институција за укључивање ученика 

миграната у образовни систем“- 16 бодова; 25.3.- 8.4.2019.- онлајн семинар;„Толеранција“- 8 бодова, 

24.6.2019.; 

-Тамара Стајић: „ НТЦ учење“- 24 бода, 3.3. и 20.4.2019;„Унапређење капацитета образо институција за 

укључивање ученика миграната у образовни систем“- 16 бодова; 12.4.-30.4.2019.- онлајн 

семинар;„Толеранција“- 8 бодова, 24.6.2019.; 

-Татјана Ђорђевић:„Унапређење капацитета образовнихинституција за укључивање ученика миграната  у 

образовни систем“- 16 бодова; 12.4.-30.4.2019.- онлајн семинар; „Толеранција“- 8 бодова, 24.6.2019.; 

- Душица Петровић:„Школа керамике“ 24 бодова, 26.52019;2.6.2019.; 9.6.2019; „Унапређење капацитета 

образовних институција за укључивање ученика миграната у образовни систем“- 16 бодова; 12.4.-30.4. 

 2019.- онлајн семинар;„Толеранција“- 8 бодова, 24.6.2019.; 

- Миљана Божовић: „Толеранција“- 8 бодова, 24.6.2019.; 

                               Руководилац  Тамара Стајић 
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КОМИСИЈЕ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 
                                           

Квалитету рада школе посебно доприносе КОМИСИЈЕ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА, које су биле веома ангажоване, 

па су у  планираним активностима укључен велики број  ученика. 

 Комисија за социјална питања и Црвени крст: 

       У току шк.године, ученици од 1-8.разреда учествовали су у свим акцијама и такмичењима  које је између 

осталих  организовао Црвени крст Палилулe.Једна од активности јесте спровођење пројекта „Превенција 

осипања ромских ученика“, у оквиру ког ученици добијају бесплатну ужину, прибор, помоћ у учењу. Сви 

ученици ромске популације добијали су школски прибор једанпут месечно, као и новогодишње пакетиће са 

слаткишима, играчкама  и гардеробом. Обезбеђене су и карте за позоришне представе и биоскоп. Црвени крст 

је у  сарадњи са Факултетом политичких наука , смер социјални рад, организовао допунску наставу за ученике 

којима је потребна подршка у учењу, а коју су поред педагошког асистента држали и студенти којима је ово 

пракса.  Ученици добијају подршку у савладавању градива и социјалиацији.                                        

                                         Руководилац комисије              

                                            Светлана Илић 

Комисија за култ урну и јавну делат ност  школе: 

 

      У рад ове комисије је укључен велики број ученика од 1-8.разреда,с обзиром на то да ова комисија 

организује приредбе и и посете другим установама културе.У млађим разредима  учешће је узело око 35 

ученика,а у старијим око 30.Све планиране активности су реализоване.  

Реализоване активности: 

1.Приредба поводом Дана школе у Установи културе Палилула 

2.Изложба ликовних радова у ходнику школе 

3.Ревија кућних љубимаца 

4.Дечији новогодишњи вашар 
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5.Договор око прославе и прослава Савиндана 

6.Посета Позоришту „Душко Радовић“ 

7.Посета Музеју Иве Андрића 

8.Посета Музеју Јована Цвијића 

Руководилац комисије предлаже да се у другом полугодишту одржи више јавних часова,јер је на тај начин 

укључен велики број ученика,а  сви наставници се додатно ангажују и учествују у истраживачким радовима 

ученика,чиме се ствара једна креативна,весела и радна атмосфера. 

 

 Руководилац комисије              

                                                                                                                       Светлана Тодоровић                              

Комисија за дечије ст варалашт во- 

  I Од 1. до 7. октобра2018.г. одржана је дечија недеља. На задату тему ове године:                                                                             

1.Фестивал дечјег стваралаштва:Хепенинзи,ликовне литрарне драмске и музичке радионице,ђачки 

парламенти.ученици и учитељи, млађих разреда су обележили Дечју недељу, свакодневним различитим 

тематским целинама...ликовне радионице, драмске, музичке... 

2.Ликовни конкурс - „Мој Београд”2018/19. 

3. Литерарни конкурс-,,Мој Београд “2018/19. 

- Алекса Алексов  7/1, освојио 3. Место на конкурсу „Млади без корупције“ 

.„ЂАЧКИ ПЕСНИЧКИ СУСРЕТИ 2018/19.” 

Такмичења младих песника: 

-   Ања Врана је освојила 2. Место на литерарном конкурсу  ПОНОСИМ СЕ СВОЈИМ ПРЕЦИМА 

_ Никола Манојловић, 2 и 3. место 

Руководилац комисије       

 Татјана Ђорђевић 
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     Еко комисија је била активна и остварила низ активности: обележили су значајне датуме, учествовали у 

уређењу школског дворишта, одржавању зелених површина. Поставили су контејнер за рециклажу у који смо 

сместили сав електронски отпад који су, по позиву директорке школе, овлашћенoj  фирми  однели  на 

рециклажу.. Сарађивали су са Градским зеленилом.  

                                                          

 У већини ових акција учествовала је Комисија за ест ет ски изглед школе, која обухвата, наставник 

ликовног и представника разредне наставе-учитеља .Залагањем старијих ученика је уређен велики број 

паноа са различитим темама. Посебно су се истакли у уређивању улаза у школско двориште, уређење 

школе за Дан школе, а млађи ученици су се истакли у уређењу спрата на коме су њихове учионице у 

време Новогодишње прославе. Наставница ликовног је пуно труда уложила у уређење сцене на 

такмићењу драмске секције.Сцену, бину су с посебном пажњом средили и за прославу Св.Саве. 

  На улазу у школу поставили смо фотографије наших бивших ученика а сада јако успешних у свету 

спорта, права, медицине, уметности... 

 У школском дворишту су постављене клупе. Окречено је приземље, преграђена свечана сала и окречена. 

 

Комисија за организовање излет а, екскурзија и рекреат ивне наст аве, 

посета „Упознај Београд од А до Ш“, крајем септембра/ почетком октобра , Кошутњак-Хиподром  

    посета „Упознај Београд од А до Ш“, април/мај, Тропикаријум- Топчидер 

 -циљеви: подстаћи деци љубав и бригу према животињама, природи и развијање другарства кроз игру     

 За ученике од првог до шестог разреда планирано је у другом полугодишту: 

         а) једнодневна екскурзија: Тршић април-мај што је по плану и реализовано након спроведеног поступка 

преко агенције ЛУИ травел. 

           -циљеви: савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем културног 

наслеђа, развијати код ученика љубав према природи, заштити природе и народној традицији; успостављање 

позитивне атмосфере и добре комуникације са родним местом Вука Караџића и манастир Троноша. 

За ученике седмог и осмог разреда реализовано је као што је и планирано у другом полугодишту: 
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б) дводневна екскурзија:Врњачка бања-Копаоник-Ђавоља варош-Крушевац-Лазарев град у априлу- мају  

  

Ученици су посетили музеј Јована Цвијића, Природњачки музеј,  изложбе, ишли у биоскоп, позориште, на 

Сајам књига и Сајам науке. 

 

Комисија за здравст вено-превент ивни рад: 

У рад комисије су укључени сви ученици и наставници 

реализоване активности (навести број укључених ученика и наставника)                                                              

           УЧ.     НАСТ. 

        Зубар                                                                                         (_50)      (3) 

Систематски преглед за 8. разред                                             (_30)     (__2_) 

Проф. оријентација- медицинска сестра                                  (_25_)   (_1_) 

Превенција болести зависности- МУП                                    (_18)     (___1_) 

Стрес и како га превазићи                                                         (50_)    (_3_) 

Како се понашамо- односи међу половима                             (20_)    (__2__) 

Петарде нису играчке- предавање МУП-а                               (_18_)    (_1_) 

Рекреација, спорт и друге активности                                     (36)      (2__) 

Здрави стилови живота                                                            (30_)    (__2__) 

Правилан раст и развој                                                             (30__)  (_2___) 

Превенција асоцијалног и деликвентног понашања              (90)        (6) 
 

Установе и организације са којима је комисија сарађивала: 

Дом здравља „Милутин Ивковић“, МУП 

                                         Руководилац комисије          

                                         Сања Јовић 
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7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМОВА 

 

7.1.Тим за развојно планирање     
                                     

 Број чланова Тима : 8 

 

1. Гордана Миладинов-руководилац 

2. Валентина Панђаитан(директор школе)-члан 

3. Валентина Гагић-члан 

4. Гордана Миловац-члан 

5. Невена Топаловић (психолог)-члан 

6. Маја Рајић(родитељ)-члан 

7. Уна Миленковић(ученица)-члан 

8. Бојана Крушоња (представник Школског одбора)-члан 

 

Реализоване активности: 

 

У овој школској години  је одржано  шест састанака: 3. 10. 2018., 23. 11.2018. и 11. 1. 2019., 14. 3. 2019., 23. 5. 

2019. и  26. 6. 2019. На састанцима смо разговарали о примени Развојног плана.  

-сви технолошки вишкови(допуна норме) су на време збринути 

-план маркетинга школе је саставни део Годишњег плана школе 

-план стручног усавршавања је такође написан и изабран је семинар за запослене за друго 

полугодиште-толеранција. 

-план заједничких Отворених врата у месецима када немамо родитељске састанке 

-Ове године , област за самовредновање је  : Организација школе-Управљање људским и 

материјалним ресурсима.Анкете је спремила психолог и наставницима су достављене на 
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Наставничком већу. Анкете су попунити и чланови Школског одбора. Тимови су разговарали и о 

Акционом плану  који је написан за протеклу област самовредновања 

-сви планова рада , предати су и завршени на време 

--одељење 3/1 је добило позитиван одговор од стране Школске управе и подељено је на два 

одељења: 3/1 и 3/2; У оба одељења има по четри ученика која раде по ИОП-у 1 и 2 

-и ове школске године школа је сарађивала са Црвеним крстом;         Пројекат : Достојно и квалитетно 

образовање за дечеке и девојчице Роме се завршио на крају првог полугодишта. Пројекат је трајао од 2016. 

до 2018. године  и на рачун школе је уплаћено 411889, а од тога  за ужину-281188 динара, 47352 динара за 

школски прибор, 59535 динара за подршку ван школе, 47760 динара за куповину пројектора и 11198 динара 

додато за куповину компјутера. 

-са МУП-ом « Безбедност деце» радионице једном месечно са четвртим и шестим разCalibri 

(Body)редом, радионице «Безбедност у саобраћају» за млађе ученике-почетак  и крај школске године 

-за све ученике од другог до осмог разреда су написани ИОП-и и потписани од стране родитеља и 

редовно се врши евалуација 

-Такође смо урадили планове подршке за ученике мигранте у нашој школи.Око ових ученика помажу 

нам организације: ADRA, CIM, CIP, SAVE THE CHILDREN( школски прибор, преводилац, подршка у 

учењу). Од добијеног новца  купили смо: лап-топ и прибор за рад ученицима у школи . Ученици су 

вођени на излет у Тршић и учествовали у културним активностима школе.   

-  Одржана је екскурзија за ученике наше пколе. Млађи ученици од првог до четвртог разреда и пети и 

шести разред ишли су један дан  у  Тршић, Манастир Троношу и Лозницу(30. мај). Седми и осми разред су 

ишли два дана у Ниш , Копаоник ( 18. и 19. мај) Све је протекло у најбољем реду. 

 

-  У току школске године  је купљено: два лап топа,пројектор и скелет и модели органа за кабинет 

биологије;  купљене су књиге за награђивање на финансијских средстава, одгођено је. ученика првог и 

осмог разреда и ученика који су постигли запажене резултате такмичењима. 

- Млађи ученици 2., 3. и 4. разреда, са одличним успехом ће добити на поклон књиге које им поклања 

Стручно веће учитеља, а сви одлични ученици ће добити похвалнице од школе 
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-Дан школе смо прославили у Установи културе ,,Влада Дивљан“ 15.10 2018 . пригодном приредбом и 

представом 

-радионице ненасилне комуникације су планиране и одржавају се на часовима одењљењског 

старешине; 

-идентификовани су ученици осмог разреда који ће полагати завршни испит по ИОП-у: 

-ученици који не долазе у школу, позивају се, шаљу се позиви родитељима на 15 дана, а онда се 

пријављују Центру за социјални рад 

Седми и осми разред су попунити анкете о професионалној орјентацији.Родитељи ученика завршног 

разреда  су дали сагласност да се ученици воде на тестирање у Националну службу. Средње школе су 

радиле  презентације у својим просторијама и достављале су  основним школама распореде. Завршни 

испит за ученике осмог разреда одржан је 17., 19. и 20. јуна 2019. године у просторијама школе.            

Прославили смо Нову годину тако што су млађи ученици ишли на новогодишњу представу: Деда Мраз у 

последњи час и организована је продајна излижба радова на Новогодишњем( 26.12.2018.)  а и на  

Ускршњем  вашару(23.4.2019.) Старији ученици су организовали квиз. 

 

Ове године школску славу Светог Саву смо прославити 27. јануара, у недељу  у 12 часова у просторијама 

школе.  Дошао је  свештеник и гости. После приредбе је била послужена закуска у зборници школе. 

Тим за заштиту деце од насиља је, углавном, радио ове школске године са ученицима свих  разреда који често 

долазе у сукоб. Обављали су се индивидуални разговори са ученицима и са родитељима-директор и 

психолиг. Појачаним  радом са овим ученицима држимо контролу над сукобима.  
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Установе и организације са којима је тим сарађивао: 

-Дом зрдавља, Црвени крст Палилула, Општина Палилула, Старачки дом, Пријатељи деце Палилула, : 

ADRA, CIM, CIP, SAVE THE CHILDREN( школски прибор, преводилац, подршка у учењу), 

агенција Еверест, Друштво учитеља Београда, Савез учитеља Србије, 

 

Предлози за унапређивање рада у другом полугодишту: 

-Радити више на маркетингу школе што је један од кључних питања наше школе због уписа нових ђака, такође 

и на побољшању успеха учени 

  Руководилац тима 

                                                           Гордана Миладинов 

                    

 

7.2.Тим за самовредновање рада школе 

 
    Тим за самовредновање рада школе од почетка школске године ради у саставу: 

1. Катарина Миловановић, ученик 8/2, представник Учен. парламента, члан 

2. Драгана Ђорђевић, родитељ, члан, 

3. Гордана Миладинов, професор разредне наставе, члан 

4. Валентина Панђаитан, директор школе, члан  

5. Валентина Гагић, професор историје, члан и 

     7. Невена Раичевић Шајкаш, психолог, руководилац Тима за самовредновање. 

Изабрана област за самовредновање: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 
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6.1. Руковођење директора је у функцији унапређивање рада школе 

6.1.1. Постоји јасна организациона структура са дефинисаним процедурама и носиоцима 

одговорности. 

6.1.2. Формирана су стручна тела и тимови у складу са потребама школа и компетенцијама 

запослених. 

6.1.3. Директор прати делотворност рада стручних тимова и доприноси квалитету њиховог рада. 

6.1.4. Директор обезбеђује услове да запослени, ученички парламент и савет родитеља активно 

учествују у доношењу одлука у циљу унапређења рада школе. 

6.1.5. Директор користи различите механизме за мотивисање запослених. 

 

6.2. У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада 

6.2.1. Директор редовно остварује инструктивни увид и надзор у образовно-васпитни рад. 

6.2.2. Стручни сарадници и наставници у звању прате и вреднују образовно-васпитни рад и предлажу 

мере за побољшање квалитета рада. 

6.2.3. Тим за самовредновање остварује самовредновање рада школе у функцији унапређивања 

квалитета. 

6.2.4. У школи се користе подаци из јединственог информационог система просвете за вредновање и 

унапређивање рада школе. 
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6.2.5. Директор ствара услове за континуирано праћење и вредновање дигиталне зрелости школе. 

6.2.6. Директор предузима мере за унапређење образовно-васпитног рада на основу резултата праћења 

и вредновања. 

 

6.3. Лидерско деловање директора омогућава развој школе. 

6.3.1. Директор својом посвећеношћу послу и понашањем даје пример другима. 

6.3.2. Директор показује отвореност за промене и подстиче иновације. 

6.3.3. Директор промовише вредности учења и развија школу као заједницу целоживотног учења. 

6.3.4. Директор планира лични професионални развој на основу резултата спољашњег вредновања и 

самовредновања свог рада. 

 

6.4. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе. 

6.4.1. Директор подстиче професионални развој запослених и обезбеђује услове за његово 

остваривање у складу са могућностима школе. 

6.4.2. Запослени на основу резултата спољашњег вредновања и самовредновања планирају и 

унапређују професионално деловање. 

6.4.3. Наставници, наставници са звањем и стручне службе сарадњом унутар школе и умрежавањем 

између школа вреднују и унапређују наставу и учење. 
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6.4.4. Запослени примењују новостечена знања из области у којима су се усавршавали. 

 

6.5. Материјално-технички ресурси користе се функционално. 

6.5.1. Директор обезбеђује оптимално коришћење материјално-техничких ресурса. 

6.5.2. Наставници континуирано користе наставна средства у циљу побољшања квалитета наставе. 

6.5.3. Материјално-технички ресурси ван школе (културне и научне институције, историјски 

локалитети, научне институције, привредне и друге организације и сл.) користе се у функцији наставе и 

учења. 

 

6.6. Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух. 

6.6.1. Директор развија сарадњу и мрежу са другим установама, привредним и непривредним 

организацијама и локалном заједницом у циљу развијања предузетничких компетенција ученика. 

6.6.2. У школи се подржава реализација пројеката којима се развијају опште и међупредметне 

компетенције. 

6.6.3. Школа кроз школске пројекте развија предузимљивост, оријентацију ка предузетништву и 

предузетничке компетенције ученика и наставника. 

6.6.4. Школа укључује ученике и родитеље у конкретне активности у кључним областима квалитета. 
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6.6.5. Директор развија међународну сарадњу и пројекте усмерене на развој кључних компетенција за 

целоживотно учење ученика и наставника. 

 

      Део извештаја Тима за екстерну евалуацију за кључну област 6 Организација рада школе управљање 

материјалним и људским ресурсима 

                Тим за самовредновање је анализирао и извештај о спољашњем вредновању квалитета. Тим за 

екстерну евалуацију је у Записнику од 20.02.2018.год. утврдио да су стандард 6. Организација рада школе и 

стандард 7. Ресурси остварени на  највишем нивоу квалитета (оцена 4). 

  Када је у питању спољашње вредновање школе у области Организације рада школе  од укупно пет 

стандарда, три су била остварена на највишем нивоу квалитета.  

Сви обавезни документи су донети у процедури која је прописана Законом. Развојни план установе је 

делимично усклађен  и сачињен на основу Извештаја о резултатима самовредновања, али не  и на основу 

извештаја о остварености стандарда образовних постигнућа. У школи постоји План за обезбеђивање и 

коришћење финансијских средстава. Директор организује несметано одвијање рада школе, успостављена је 

јасна организациона структура са дефинисаним процедурама и носиоцима одговорности. Директор поставља 

јасне захтеве, редовно обилази часове, и пише коментаре у циљу унапређења. Задужења запослених су 

равноправно распоређена у складу са компентенцијама запослених.Систем информисања је развијен. 

Руковођење директора је у функцији унапређења рада школе, директор ефективно и ефикасно руководи радом 
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наст.већа, укључује се у рад тимова, стр.већа..Уважава предлоге савета, колега, мотивише и награђује 

запослене. Директорка и стручни сарадник остварују увид и надзор у образ.васп.рад у складу са планом и 

потребама школе. Стручни органи системски прате и анализирају успех и владање. Директорка својим 

залагањима и радом, својом посвећеношћу послу,  даје пример другима, показује отвореност за промене, 

иницира иновације, показује поверење у запослене, подстиче стручно усавршавање, планира лични и 

професионални развој на основу компентенција рада директора. Развија сарадњу са другим установама, 

локалном заједницом, и подстиче развој школе. Школа учествује у реализацији два пројекта који се односе 

на децу миграната и децу Роме.     

Замерка је била, а уједно и предлог за унапређење рада Тима за самовредновање да  Тим за 

самовредновање остварује самовредновање, али да План рада тима за самовредновање планира активности по 

кључним областима и описе нивоа остварености према Приручнику, што није био у складу са Правилником о 

стандардима квалитета рада , тако да се не може рећи да се самовредновање остварује у складу са прописима. 

У међувремену 2017/18 измена је унета у ГПРШ, па се самовредновање врши у складу са Правилником 

("Службени гласник РС - Просветни гласник", број 14/18). 

У области квалитета рада која се односи на Ресурсе  остварени су сва четири стандарда. Три на 

највишем нивоу (оцена 4) а један: 7.2. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе остварен на нивоу 

3. Школа је безбедно место, школски простор је одговарајући за извођење наставе, хигијенски испуњени 

услови средствима у складу са нормативом. Функционално коришћење наст.средстава је само у мањем обиму. 
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Кабинетски рад није у потпуности реализован и школа није довољно опремљена.  Запослен је потребан број 

наставника и поседују стручне квалификације, као и ненаставно особље. Запослени  се стручно усавршавају, 

али недовољно примењују новостечена знања из области у којима су се усавршавали. Приправници се уводе у 

посао у складу са програмом увоћења. Новостечена знања и вештине се примењују, али не постоји повезаност 

у реализацији садржаја унутар стручних већа и између већа. 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

У процени остварености стандарда Тим је користио упитнике направљене на основу Правилника. 

Узорак су сачиљавали чланови Школског одбора(6), запослени у школи (35 запослених) и фокус група са 

члановима Ученичког парламента (8 ученика). Поред упитника и фокус група у процени присутности 

индикатора коришћена је и школска документација Извештај о раду директора, Годишњи план рада школе, 

Развојни план, извештаји Тимова. 

Упитник о организацији школе је задаван члановима школског одбора(6) и запосленима(36) коришћен 

је и за формирање концепта интервјуа у фокус групи(8).  

Чланови Шк. одбора су ораганизацију рада школе оценили укупном просечном оценом на свим ајтемима 

од 3.99 само један ајтем није оцењен највишом оценом. Када је у питању процена важности исказа,/тврдње 

којим просечна оцена је 3.8. Запослени у школи (укупно њих 36 испитанјих) су на скали важности тврдње 

која се односи на организацију рада школе дали просечну оцену 3.81, док је на скали присутности/тачности 
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оцена нешто виша 3.88. Управљање људским ресурсима је оцењено од стране запослених оценом 3.82. Једина 

два ајтема која су имала мању просечну оцену од 3.5 су се односила на подржавање реализације пројеката 

којима се развијају међупредметне и опште компетенције (просечна оцена 3.34) и развијање 

предузимљивости, оријентације ка предузетништву и предузетничке компетенције ученика и наставника 

(3.37).  Тврдње означене као тачне, али не и важне су развијање сарадње са другим школама и институцијама, 

локалном заједницом у циљу развијања преузетничких компетенција (важно-2.51, присутно-3.51) и 

укључивање ученика и родитеља у конкретне активности у кључним областима квалитеа (важно-3.01, 

присутно-3.85). Чланови Ученичког парламента били су нешто строжији у оцењивању организације рада 

школе, просечна оцена на свим ајтемима је 2.7, сматрају да постоји значајан простор за активнију улогу 

чланова парламента у доношењу одлука у циљу унапређења рада школе и већу отвореност за промене и 

подстицање иновација. 

 

6.1. Руковођење директора је у функцији унапређивање рада школе 

 

Процењено је да су присутни сви индикатори 6.1.1,6.1.2,6.1.3,6.1.4,6.1.5. Тако да је ниво остварености овог 

стандарда 4 (у потпуности остварен стандард). 

У школи су формирана стручна тела у складу са потребама школе, директор обезбеђује услове да 

запослени, Ученички парламент и Савет родитеља учествују у доношењу одлука у циљу унапређења 
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наставе и користи различите механизме за мотивисање запослених у оквирима својих могућности. У 

школи постоји јасна организациона структура са дефинисаним процедурама и носиоцима одговорности. 

Постоји простор за редефинисање и унапређење/прилагођавање поменутих процедура. 

 

6.2. У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада 

 

Процењено је да је овај стандард у потпуности остварена. Присутни су сви индикатори 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.2.4,6.2.5,6.2.6. 

Директор кроз планиране посете часу и по потреби (жалбе на рад наставника, праћење приправника), као 

и учествовање у дискусијама и давањем мишљења и препорука наставницима врши инструктивни увид и 

надзор у васпитно образовни рад. Стручни сарадник и наставници у звању такође редовно прате и вреднују 

образовно васпитни рад кроз анализу посећених часова, предлоге за побољшање квалитета рада 

предлагањем семинара за развој наставничких компетенција у складу са специфичностима школе. Тим за 

самовредновање рада школе је у функцији унапређења квалитета рада кроз извештаје, анализе и 

састављање акционих планова. Школа користи податке из информационог система који су доступни и у 

складу са њима врши анализе (подаци о постигнућу ученика на завршном испиту, упису у средње школе). 
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У школи постоје услови за дигитализацију, уведен је током другог полугодишта електронски дневник, 

наставници, стручни сарадници и родитељи  су обучени за његово коришћење, такође је обезбеђена и 

појачана интернет конекција као би се дневник неометано користио.  

На основу резултата праћења и вредновања директор преузима мере за побољшање рада школе у складу 

са новим препорукама и тенденцијама у образовању. 

 

6.3. Лидерско деловање директора омогућава развој школе. 

 

Тим за самовредновање је проценио да је присутно сва четири индикатора овог стандарда 

(6.3.1,6.3.2,6.3.3,6.3.4) те да је овај стандард у потпуности остварен. Директор је псвећен послу, редовно 

извршава своје обавезе, планира и вреднује свој рад на основу резултата спољашњег вредновања и 

самовредновања, стручно се усавршава, прати актуелне законске и друге промене у области образовања. 

Редовно присуствује/организује састанцима наставничког већа, тимова, школског одбора и савета 

родитеља, по потреби и организованим родитељским састанцима. Прати и вреднује рад наставника и 

стручних сарадника. Отворена је за промене и иновације, подстиче учешће школе у различитим 

пројектима који се односе на децу мигранте и Роме. 

 

6.4. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе. 
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 Процењено је да је и овај стандард у потпуности остварен. Сви индикатори су присутни (6.4.1, 6.4.2, 

6.4.3, 6.4.4). 

 Запослени се у складу са могућностима школе професионално усавршавају, редовно се доноси План 

стручног усавршавања на нивоу стручних већа. На основу резултата вредновања се планира дање деловање 

запослених.  Наставници са звањем и стручна служба унапређују рад школе кроз заједнички рад стручних 

Тимова. Мада сарадња са другим школама изостаје. Запослени се стручно усавршавају али постоји простор за 

већу примену наученог у пракси као и размену стечених искустава и знања.  

6.5. Материјално-технички ресурси користе се функционално. 

 Стандард је у потпуности остварен. Присутни су индикатори 6.5.1,6.5.2,6.5.3) 

 У школи је запослен оптималан број наставника и стручних сарадника. У школи је организована 

кабинетска настава у старијим разредима. Препорука спољашњих евалуатора је била да се она организује у 

потпуности. Међутим то је могуће само у извеној мери. Препорука екстерних евалуатора је била и боља 

опремљеност кабинета наставним средствима. Школа је учешћем у пројекту МАДАД 2 добила средства у те 

сврхе и уложила у опремње кабинета и учионица. Кабинет биологије је опремљен додатним очигледним 

наставним средствима (срце, скелет итд), кабинет географије картама, купљена су 3 лаптопа, 2 пројектора, 4 

паноа од плуте, 2 флипчарт табле и 3 штампача у боји. Ресурси у окружењу школе се оптимално користе у 

наставним и слободним активностима. 
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Од ове школске године на месту стручног сарадника је запослен психолог са пуним радинм временом 

(100%), док је од 2015. до 2018. био запослен психолог са 50% радног времена. Школа је од другог 

полугодишта у потпуности прешла на коришћење ЕС денвника, наставници су обучени за рад на дневнику, 

родитељи су упућени у коришћење истог. Интернет конекција је појачана, сваки кабинет и учионица је 

опремњен рачунарима или лаптоповима. 

6.6. Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух. 

Од пет индикатора је присутно три индикатора (6.6.2,6.6.3,6.6.4). Констатовано је да индикатори 6.6.1 и 

6.6.5 нису присутни. Тако да је оцена остварености овог стандарда 2 (делимично остварен стандард). 

У школи постоји Тим за развој међупретмедних компетенција и предузетништва, који промовише 

ипримере добре праксе и размену искустава наставника кроз рад стручних већа. На угледним часовима, 

приредбама у оквиру разреда и одељења, радионицама које реализују наставници и учитељи се подстиче и 

промовише заједничко укључивање родитеља и ученика у предузетничке активности. Што се редовно 

промовише на сајту школе и фејсбук страници школе. 

Међутим школи недостаје сарадња са другим установама, привредним и непривредним организацијама 

и локалном заједницом у циљу развијања предузетничких компетенција ученика. Такође не постоји ни 

међународна сарадња која би била усмерена на развој кључних компетенција за целоживотно учење 

наставника и ученика. 
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Индикатори самовредновања које је потребно унапредити 

 

Организација рада школе, управљање њудским и материјалним ресурсима је област у којој је наша 

школа добила највишу оцену у спољашњој евалуацији рада, квалитет у овој области је и даље на веома 

високом нивоу. Препоруке екстерних евалуатора су коришћене у даљем унапређивању рада школе. Руковођење 

је у функцији унапређивања рада школе. У школи се редовно планира, прати и вреднје квалитет рада школе, 

за шта је оформљен и посебан тим. Школа улаже средства у дигитализацију и обуке наставника у овој 

области, уведен је и заживело је коришћење ес дневника. 

Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе. Подстиче се професионални развој запослених, 

запослени се труде да примењују новостечена знања из области у којима се усавршавају. Доступна средства се 

користе за побљшање материјално техничких услова школе, који су значајно побољшани.  

Побољшања су потребна у размени и примени искустава са семинара на нивоу стручних већа и између 

већа. Кабинетска настава би се могла више користити и у настави млађих разреда када за то постоје временски 

и просторни услови. 

Потребно је појачати подршку иницијативи коју дају ученици у побољшању рада школе, као и 

систематичније се посветити развоју предузетничког духа на нивоу рада школе, али и повезаности школе са 

другим институцијам и организацијама у окружењу школе по питању предузетништва. Не постоји сарадња 
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школе на међународним пројектима усмерених на развој кључних компетенција за целоживотно учење 

наставника и ученика, што свакако трба променити и размотрити могућности укључивања у такве пројекте. 

 

7.3.Тим за инклузивно образовање 
 

      У току школске 2018/2019.године одржано је шест редовних  састанака Тима за инклузивно образовање 

и више консултацијских састанака са колегама , психологом и родитељима.У радТима је укључен родитељ, 

чије дете ради по ИОП-у 2, као представник осталих родитеља. 

Тим је извршио евалуацију прошлогодишњих ИОП-а,извршио идентификацију ученика којима је потребна 

подршка у раду и наставак рада по ИОП-у. Утврђено је да је потребна подршка у раду (ИОП1 , 2и ИНД) за 

__69_ ученика.Умлађим разредима је _21__ученик који раде по ИОП-у1 и 2 ученика који раде по ИОП-у 2, а 

у старијим _14_ученика ради по ИОП-у 1 , 11 ученика ради по ИОП-у 2. По  индивидуализацији ради 

 _21____ ученик(  _15__ у млађим и _6___ у старијим разредима).Подршка у раду за ове ученике није била  

планирана за све предмете. Анализа евалуација ИОП-а и ИНД вршена је на крају  класификационих периода 

и  полугодишта. Ови ученици су  похађали допунску наставу код својих учитеља и наставника ,педагошког 

асистента и чланова удружења Читалићи(само прво полугодиште) .Током школске године,на званичним 

састанцима , као и ван њих вршен је инструктивни рад са члановима Наставничког већа који су упознати са 

циљем инклузивног образовања, начином рада и приступом ученицима којима је потребна подршка у раду, као 

и са новим правилником и обрасцима за рад .Идентификовани су ученици осмог разреда који ће полагати 
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Завршни испит. Урађен је акциони план за њих , као и план за професионалну оријентацију.Одржани су 

састанци и са родитељима чија деца користе ИОП. Ове школске године је боља сарадња са родитељима и 

потписан је већи број ИОП-а.Праћено је и вредновано спровођење ИОП-а. Пројекат „Весело позориштанце“ 

је активирано у  млађим  и старијим  разредима .Ученици који имају неке потешкоће у учењу или понашању 

укључени су у рад драмских секција где су се веома лепо уклопили . 

У току текуће школске године рађена је више пута ревизија списка ученика којима је потребна подршка у 

учењу јер је одређени број ученика добило сагласност Интерресорне комисије за рад по ИОП-у 2. Евалуације  

рада са ученицима који раде по инклузији, ИОП-у 1,2, предати су на крају првог полугодишта и краја текуће 

наставне године. 

Остварена је сарадња са Црвеним крстом Палилуле,  Центром за социјални рад Палилуле ,Интерресорном 

комисијомПалилуле и удружењем Читалићи. 

                                          

                                            Руководилац            

                                                  ИванаДавинић 
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7.4. Тим за зашт ит у ученика од дискриминације,насиља, злост ављања и занемаривања 

 
Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања именовало је Наставничко 

веће и радио је у саставу: 

1. Тања Ђорђевић наставник разредне наставе, члан 

2. психолог, члан(замена) 

3. Валентина Панђаитан, директор, члан 

4. Гордана Миловац, професор разредне наставе,руководилац Тима 

5. Владанка Клипа,професор географије,члан 

6. Душица Митић, професор француског језика 

7. , ученик представник Ученичког парламента,члан 

8. Саша Бобичић,представник Савета родитеља 

 

Тим се састајао планираном динамиком и по потреби. 

РЕАЛИЗОВАНЕ  АКТИВНОСТИ 

А)припремне активности: 

    -анализа постојећих аката у вези са проблематиком од стране Тима 

    -договор о раду за текућу школску годину 

Б)превентивне активности: 

    -информисање о Посебном протоколу за заштиту деце: запослених у школи, родитеља, ученика и јавног 

мњења 

                   Усмено-на седницама Наставничког већа,Савета родитеља, родитељским састанцима и часовима 

одељенског старешине 

                    Писмено- путем паноа у зборници и школском холу 

    -дефинисање улога и одговорности у примени процедура и поступака у заштити. 

- Наставничко веће је упознато са предлозима друштвено корисног рада који се од ове школске године уводе 

као допуна изреченим васпитно-дисциплинским мерама 



81 

 

    -рад у једној смени нам омогућава да током  дана неко од чланова Тима  увек буде  у школи 

  -појачано је дежурство наставника на одморима,пре и после наставе 

- после великог одмора улазна врата из школског дворишта су закључавана да ученици ШООО“ Браћа 

Стаменковић“ не би шетали по школи и долазили у сукоб са ђацима наше школе. 

    -на часовима одељенског старешине реализоване су активности из програма ненасилне комуникације  

    - Одељенске старешине су добиле штампан материјал , извод из закона, о обавезама родитеља у односу на 

школу и о правилима понашања у школи 

    -у рад школе укључен је педагошки асистент за рад са ромском децом 

    -остварена је сарадња са Црвеним крстом 

- У школи су организована предавања   саобраћајне полиције о познавању саобраћајних правила и побољшању 

безбедности деце у саобраћају за ученике  1. разреда. 

-једном месечно представници  МУП Палилула држе предавање ученицима 4. разреда о безбедности деце  

Ц)активности интервенције 

    -о случајевима насиља постоји евиденција у Књизи дежурства и евиденцији психолога 

    -са ученицима млађих разреда саветодавни рад су најчешће обављале одељенске старешине, а у старијим 

разредима и  чланови Тима 

    -предузете су мере у случајевима насиља према онима који врше насиље,пружена је подршка онима који 

трпе насиље као и оснаживање деце посматрача насиља 

    -обављен је саветодавни рад са родитељима деце која врше насиље и оних кија су жртве насиља 

    -постојала је сарадња са Центром за социјални рад Палилула, МУП Палилула и са ШООО „ Браћа 

Стаменковић“ 

 

 

 

                                                                                         Руководилац Тима 

                                                                                          Гордана Миловац 
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7.5. Тим за професионалну оријент ацију ученика број укључених ученика (навест и број ученика 

по разредима и одељењима) и наст авника 

 

Ученици 7. и 8.разредаб су укључени у рад Тима 

Планиране и одрћане активности: 

     

Друго полугодиште: 

 

-12.3. 2019. Национална служба за запошљавање послала је у школу свог саветника за каријерно 

информисање. 

 

- 14.3.2019. ученицима се представила  Средња стручна војна школа. Представници ове школе дали су основне 

информације ученицима које су важне за упис. 

 

- 15.3. 2019.одржан је реални сусрет  са поморским капетаном Франом, присуствовали су ученици седмог и 

осмог разреда. 

  

-ученици су информисани  о Сајму образовања који је  одржан 23.3.2019. у ОШ`Исидора Секулић`. 

 

-25.4.2019.,ученице шестог разреда  посетиле су компанију Секопак која се бави рециклажом али и подршком 

будућим младим предузетницама 

                              

  -22.3.2019.  Ранка Јазуновић,медицинска сестра на одељењу интензивне неге у Институту за ортопедско-

хируршке болести ~Бањица~ , одржала је ученицима 7.разреда час професионалне оријентације за занимање 

медицинска сестра. 
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-16.5.2019. , Машан Вучинић, ученик Политехнике-школе за нове технологије држао је двочас професионалне 

оријентације ученицима 7. и 8. разреда.  

 

- пано са корисним информацијама везаним за упис налази се у холу школе, испред канцеларије 

психолога школе 

 

- индивидуални разговори са психологом школе у вези проф.оријентације ученика 

 

-Радионице предвиђене планом рада ОЗ и ОС за друго полугодиште 

 

 

Прво полугодиште: 

7. и 8.разред  

-презентација Средње медицинске школе `Милутин Миланковић, 30.1.2019. 

 

-Радионице предвиђене планом рада ОЗ и ОС за прво полугодиште 

 

- разговори на одељ.заједницама са одељ.старешинама на тему уписа у средње школе 

 

- Индивидуални тестови интересовања за ученике 8. разреда у Заводу за запошљавање 

 

-  индивидуални разговори са психологом школе у вези проф.оријентације ученика 

 

-урађена радионица Мреже средњих школа са ученицима 8.1 разреда, продукти радионице истакнути су на 

видном месту у кабинету српског језика 

 

- пано за ПО: особине знања,вештине,услови рада који су потребни за одређена занимања   
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- пано за ПО: број бодова потребан за упис у средње школе, за ученике осмог разреда 

 

Установе и организације са којима је комисија сарађивала: Завод за запошљавање, Средња медицинска 

школа, Политехничка школа, Средња стручна војна школа, компанија Секопак 

 

               Руководилац      

               Валентина Гагић 

 

7.6.Тима  за сарадњу са локалном заједницом: 
Остварене активности: 

У септембру све планиране активности: 

- Дани општине Палилула (сарадња са представницима општине Палилула где су укључени наставници 

српског језика, музичке културе, ликовне културе и физичког васпитања) 

-Дани европске културне баштине (литерарни и ликовни радови, изложбе у галерији Дечијег културног 

центра; Радост  Европе). 

- укључивање студената ФОН-а у одржавање радионица 

- укључивање студената у пружање подршке ученицима ( сарадња са Црвеним крстом); 

Октобар: 

-Ревија кућних љубимаца одржана (сарадња са ветеринарима, представницима ОРКЕ,дистрибутерима хране.., 

медијима). 

-Крос РТС-а 

-Дан школе 15.10.2018. (представници локалне самоуправе, Школски одбор, родитељи, ); 

-Дечија недеља (Дечији савез, Деца Палилуле; ликовни конкурс ,,Мали Пјер,, и манифестација ,,Креда црта 

маштом,,Такмичење у певању); 

Новембар: 

-Најраспеванија одељенска заједница (сарадња са Дечијим културним центром); 

-Предавања на тему Болести зависности ( МУП). 
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Децембар: 

-Прикупљање пакетића, акција ,,Деца деци,, (сарадња са Црвеним крстом); 

Јануар: 

-Прославили смо школску славу Св. Сава ( сарадња са парохијским свеаштеником, представницима локалне 

управе, Школски одбор); 

-радионице у сарадњи са Црвеним крстом. 

Фебруар: 

-14. фебруар обележили смо Дан заљубљених (ликовни и литерарни конкурси )  

Март: 

-учествовали смо у такмичењу,,Златна сирена,, (сарадња са организацијом Деца Палилуле); 

-Прослава 8. марта ( приредба у школи за маме,); 

-млађи ученици са учитељима су организовали Пролећни карневал  

Април: 

-Ђачко песничко сусретање ( сарадња са Дечијим савезом и библиотеком ,,Милутин Бојић,гостовао је песник 

у библиотеци наше школе), 

-Ликовни конкурс ,,Заштитимо птице,, (сарадња са  орнитолошким  савезом); 

-,,Дечије ускршње чаролије,, ( сарадња са организацијом Деца Палилуле и Општином).  

-Дан планете  Земље (ликовни и литерарни конкурси у сарадњи са Општином Палилула, Дечијим културним 

центром, ученици су предали радове). 

Мај: 

-Акције очувања животне средине, ликовни и литерарни конкурси, уређење дворишта  

Јун:  

-Предшколска установа „Б.Буха“ је реновирала 3 просторије и требало је да се уселе, али су поновили 

поступак реновирања и ове шк.године у нашој школи нису били предшколци што се и одразило на упис 

првака. За све планиране активности предвиђена је сарадња са медијима  ( општинским листом Палилула, , 

РТС-ом,  ...)  
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7.6. Тим за сарадњу са родит ељима 
  Реализовао је планиране активности и то краз рад  савета родитеља, на  родитељским састанцима, (у 

септембру, новембру, јануару, aприл, мај и јуни ), и   индивидуалним  разговорима (на огласној табли за 

родитеље налази се распоред индивидуалних састанака одељенског старешине са родитељима), на  Дан 

отворених врата у месецима када се не одржавају род.састанци.  

И ове шк.године родитељи присуствују  на угледним и јавним  часовима. 

Поред тога родитељи су анкетирани за укључивање у рад школе према њиховом интересовању, као и 

укључивање родитеља у побољшање услова рада у школи на добровољној основи, у васпитно дисциплински 

поступак, као и  да се родитељи редовно информишу школу о изостајању ученика, јер су по новом Закону 

предвиђене друге мере и против родитеља и ученика који неоправдано изостају. 

Од почетка године сарадња са родитељима и директорком школе се није одвијала у најбољем реду као 

претходних година због приговора и неоправданих замерки једног родитеља који је и члан Шк.одбора и то из 

2 разлога: 

- због непоштовања Правилника о понашању ученика, родитеља и наставника... 

- због неприхватања да су наставници стручни за свој рад, већ оправдање за  одговорност и нерад свог 

детета траже у другима... 

У циљу боље комуникације родитеља и наставника и директорке школе, директорка је предузела следеће 

активности: 

1. укључити родитеље у све важне догађаје у школи , прославе, акције, пројекте.. 

2. укључити их чешће  у рад Тимова, 

3. захтевати да испоштују Правилник о понашању ученика, запослених и родитеља ( да долазе на 

родитељски састанак, отворена врата, да редовно правдају изостанке деце лекарским оправдањем и 

мимо тога још 2 дана у години, да не ометају наставу, да воде коректну комуникацију с наставником, да 

прихвате да су наставници стручни за свој предмет.....) 
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4. да родитељи стекну поверење у процес спровођења образовања у нашој школи и прихвате да смо сви на 

једној страни у циљу образовања и васпитања деце 

5. истаћи  Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика, (како бисмо смањили 

дисциплинске прекршаје ученика), Правилник о материј. и дисциплинској одговорности ученика, 

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање... 

6. посебно ћу истаћи Правилник о похвалама и наградама ученика(јер нам је циљ да истакнемо похвално 

понашање и успешне ученике, израдили смо и поставили паное да деци као узор служе успешни). 

7. Укључити родитеље у активности афирмације и маркетинга школе, истаћи да су нас ПРОСВЕТНИ 

САВЕТНИЦИ ОЦЕНИЛИ НАЈВИШОМ ОЦЕНОМ, 4, јер смо од 40 стандарда испунили 39. 

 

У анализи рада Тима за сарадњу са родитељима, инсистирали смо да се присуство родитеља у оброзавање 

њихове деце појача, па су тако родитељи позвани да присуствују јавним часовима, часовима своје деце који 

праве дисциплинске проблеме, на угледним часовима, на радионицама Тима за професионалну оријентацију 

и Дан отворених врата у месецима када се не одржавају родитељски састанци. Сложили смо се и у 

констатацији да родитељи све чешће правдају неуспех своје деце тако што ће оптужити наставника или им 

правдају изостајање из школе и када то није неопходно, да све мање имају времена да их прате у 

напредовању, али да исто тако треба наставу осавременити и учинити је интересантнијом, да се наставници 

више труде. Уз обострану сарадњу имаћемо и више успеха.  

Сарадња са родитељима нам је јако важна и када су  у питању активности по Пројекту у који смо се укључили, 

а то је Подршка у образовању деце миграната, како би се остварила позитивна клима добродошлице, 

(поједини родитељи прошлогодишњег 7. раз. су негодовали, исти родитељ који је и писао приговоре и 

представке је истицао своје негат.). 

Причали смо и о безбедности ученика и како она може да се подигне на  виши ниво, а и због присуства 

ученика Школе за обрзовање одраслих који користе наше  2 учионице до 17 сати. 

  На Савету родитеља смо често разговарали о доследности дежурних наставника у спровођењу Протокола о 

понашању, као и о ученицима који не поштују поједина правила ( да се не улази на наставу на главни улаз 
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школе, да не напуштају наставу и шетају по школи, да не касне на наставу, да не уништавају ормариће и другу 

школску имовину,прекидаче за струју...), поједини родитељи правдају понашање своје деце тако што кривицу 

пребацују на дежурне наставнике. 

 

7.8.Тим за информисање 

Остварили су  све планиране активности:-Информисање родитеља , медија и  локалне заједнице о времену, 

месту и садржају прославе Дана школе,  

-О успеху наших ученика родитељи су обавештени на родитељским састанцима, индивидуалним разговорима, 

-О правилима понашања ученици су обавештени преко Књиге обавештења, и писмено на зидним новинама као 

и родитељи, 

-О свим важним дешавањима ученици су обавештени преко књиге обавештења, 

-Сва важнија догађања смо поставили на сајт школе, ове године је редовније његово ажурирање, као и  

вођење ЛЕТОПИСА и часописа ИСКРА 

- сајт школе се ажурира редовно и објављујемо информације о свим важним догађајима и вашна документа 

-заједничка електронска комуникација са родитељима 

-огласна табла на коју су поред обавештења постављена и документа, записници, одлуке 

7.9.Тим за подршку образовању деце миграната 

Укључени ученици : 7 ученика-миграната (Ахмеди Реза 1/1;Кзрзаде Јасин 5/1;Арвин Рад 5/1;Кзрзаде Пуја 7/2; Хесам 

Дереспоур 5/1; Jadidi Moghaddam Arad 3/1; Jadidi Moghaddam Mani 6/1), сви ученици, учитељи, наставници у школи, 

директор, психолог и педагошки асистент. 
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• реализоване активности: 

-  уч. наст. -Предавање за Наставничко веће - земље порекла ученика миграната       (0_) (20_) 

-Пројекат МАДАД2    (сви ученици и наставници) 

-Подршка ученицима-мигрантима у представљању своје земље и представљање домаћих новогодишњих и божићних 

обичаја    сви ученици и наставници 

-Укључивање ученика-миграната у новогодишњи вашар   (ученици 1-5. разреда, сви учитељи и наставници 5. разреда) 

-Стручно усавршавање                                                                                   (__0__) (__25__) 

-Повеља пријатељства                                                                                      (35___) (_3___) 

-Пано о правилима понашања у школи на персијском језику                     (_15__) (__1__) 

-Родитељи ученика-миграната укључили су се у живот школе                 (__2__) (__10_) 

-План буџета (грант)                                                                                         (__0_) (_5__) 

-Једнодневни излет у Тршић                                                                             (50_) (_10__) 

-Моја земља из маште- радионице                                                                    (_17_) (_2__) 

 

 

• Установе и организације са којима је Тим сарађивао: Азилни центар Крњача, Дански савет за избеглице, ЦИП, 

Комесаријат за избеглице,Министарство и Школска управа, Црвени крст, све школе укључене у пројекат 

•Предлози за унапређење рада у наредној школској години: укључивање ученика-миграната у ваннаставне 

активности и дужи боравак на часовима 

                                                    Руководилац тима            

                                                          Весна Булић 
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7.9.Тим за развој међупредмет них компет енција и 

предузет ништ ва 

Тим има седам чланова. Чланови тима су се састајали пет пута у првом полугодишту.  

                                  

Чланови тима су: 

1. Валентина Панђаитан 

2. Тамара Стајић 

3. Невена Раичевић Шајкаш 

4. Гордана Милвац 

5. Миљана Божовић 

6. Александра Јаковљевић 

7. Душица Митић 

  

Најзначајније реализоване активности у првом полугодишту су: 

- Пројекти 

- Акције са ученицима: Новогодишњи вашар, пројектна настава , тематски дани,учествовање на 

приредбама,Сајам књига, радионице 

  

Пројектна настава изведена или започета у току првог полугодишта: 

 Гордана Миловац- професор разредне наставе : 
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 -  Поштовање правила. (септембар и октобар.)У оквиру теме обрађен је   бонтон, правила понашања у 

саобраћају,школи, позоришту, биоскопу. 

-  Породица  (новембар и прва половина децембра) 

           - Празници (децембар, јануар) 

 Александра Јаковљевић-професор математике. 

-Пројекат : Пет платонових тела у 8-1, са динамиком рада две седмице и заказаном презентацијом 

7.11.2018. 

-Пројекат : Новогодишњи вашар  у 5-1 и 6-1, са динамиком рада две седмице и заказаном 

презентацијом 26.12.2018. Организатори пројектне наставе Александра Јаковљевић-професор 

математике, Душица Митић- професор француског језика, Светлана Тодоровић- професор српског 

језика, Вук Перић- професор ликовне културе. Кроз реализацију  пројекта ученици су израђивали 

новогодишње честитке, украсе и писали сопствене песме, користећи знања математике, информатике, 

ликовне културе, српског, енглеског и француског језика. Развијали су међупредметне компетенције у 

свим фазама пројекта. 

 Душица Петровић-професор разредне наставе: 

- Пројект: Израда новогодишњих предмета и украса, уз диномику од две-три седмице, са радионицом 

одржаном 21.12.2018.године, презентован је 26.12.2018.године на новогодишњем вашару. Организован је 

у 3-2 разреду уз надзор и организацију од стране учитеља- Душице Петровић. Кроз прикупљање 

материјала, идеја,израде самосталне од стране ученика, као и зајдено са родитељима на радионици у 

школи. 

- Пројекат: ?Новогодишња представа?,са Горданом Миладинов- професор разредне наставе; 3-1 и 3-2 

који су кроз израду сцене, костима улога уз извођење пред друговиме, родитељима и у вртићи Бубамара 

пред у 
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 Тамара Стајић- професор разредне наставе 

- Пројекат: Новогодишњи вашар  уз динамику од две-три седмице, презентован је 26.12.2018.године на 

новогодишњем вашару. Организован је у 2-1 разреду . 

- Пројекат: Луткарско позориште  уз диномику од неколико месеци. У оквиру пројекта врши се израда 

лутака, сцене, позорнице, припрема се представа и иста изводи.Организован је у 2-1 разреду. Овај 

пројекат ће бити презентован крајем другог полугодишта. У децембру, 3.12.2018.године одржана је 

радионица са ученицима, родитељима и браћом и сестрама, на тему Израда лутака. Као друга активност 

овог пројекта је Израда позорнице.  

- Активности  кроз које  се развијају  међупредметне  компетенције  и предузетништво:  

Кроз активности и припрему ревије кућних љубимаца, приредбе поводом Дана школе, Дечије недеље, 

Дана Старих лица , Сајам књига,  Дан Светог Саве , тематски дани;  ученици су развијали компетенцију 

 учења, живота у демократском друштву, естетичку компетенцију(кроз израду костима , сцене,  

Комуникација(вештина разговора са старим лицима),Одговоран однос према околини- 

Еколошка компетенција(однос према животињама), рад са подацима и информацијама   

(прикупљање неопходних информација), решавање проблема, дигитална  компетенција 

(коришћење ИКТ-а) и сарадња  (договори, вежбе, пробе). 

 Промоција предузетништва- кроз Новогодишњи вашар и његову припрему.  Ученици су кроз овај 

пројекат развијали предузетничку компетенцију, процењују тржиште (родитеље и рођаке ученика, 

празник који наступа), анализом својих способности долазе до предмета које тражи тржиште , а 

користећи своје способности могу да израде и процена вредности предмета. На крају робно-новчана 

размена на вашару- нуде производе, продају, пакују, враћају кусур и користе комуникацијске вредности 

потребне за посао који обављају.Учетвовали су по разредима: 1-1,2-1,2-2, 3-1, 3-2, 4-1, 4-2, 5-1, 6-1, са 

својим наставницима: Гордана Миловац, Тамара Стајић, Катарина, Адамовић, Гордана Миладинов, 

Душица Петровић, Татјана Ђорђевић, Ивана Давинић, Душица Митић, Александра Јаковљевић, 

Светлана Тодоровић, Вук Перић.  
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Друго полугодиште 

 реализовани садржаји и активности: 

-Пројекти 

_-Акције са ученицима: Новогодишњи вашар, пројектна настава , тематски дани,учествовање на 

приредбама,Сајам књига, радионице 

 

 Пројектна настава изведена или започета у току другог полугодишта: 

 Гордана Миловац- професор разредне наставе :  

-„Празници”.(фебруар - јун) 

 Александра Јаковљевић-професор математике.   

-Пројекат : „Ускршњи вашар ” у 6-1, са динамиком рада две седмице и заказаном презентацијом 

24.4.2019. Организатори пројектне наставе Александра Јаковљевић-професор математике.Кроз 

реализацију  пројекта ученици су израђивали честитке, украсе и писали сопствене песме. Развијали су 

међупредметне компетенције у свим фазама пројекта. 

 

 Душица Петровић-професор разредне наставе: 

- Пројект: „Израда предмета и украса за Ускрс”, уз диномику од две-три седмице, са радионицом 

одржаном 22.4.2019.године, презентован је 24.4.2019.године на ускршњем вашару. Организован је у 3-2 

разреду уз надзор и организацију од стране учитеља- Душице Петровић. Кроз прикупљање материјала, 

идеја,израде самосталне од стране ученика, као и зајдено са родитељима на радионици у школи.  

 

 Тамара Стајић- професор разредне наставе 

- Пројекат: „Ускршњи вашар ” уз диномику од две-три седмице, презентован је 24.4.2019.године на 

ускршњем вашару. Организован је у 2-1 разреду уз надзор и организацију од стране учитеља- Тамаре 

Стајић. Кроз прикупљање материјала, идеја,израде самосталне од стране ученика. Ученици су кроз ове 

активности развијали и више међупредметних компетенција.  
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- Пројекат: „Луткарско позориште” уз диномику од неколико месеци. У оквиру пројекта врши се израда 

лутака, сцене, позорнице, припрема се представа и иста изводи.Организован је у 2-1 разреду. Овај 

пројекат ће бити презентован крајем другог полугодишта. У оквиру овог месеца 3.12.2018.године 

одржана је радионица са ученицима, родитељима и браћом и сестрама, на тему „Израда лутака”. Као 

друга активност овог пројекта је „Израда позорнице”.  Представа –басне одржана 13.6.2019. као 

презентација пројекта. 

Пројекат- „Приредба за маме”- у организацији свих учитеља са својим одељењима. Презентација пред 

родитељима 7.3.2019.године.   

 

- Активности кроз које се развијају међупредметне компетенције и предузетништво:   

 Кроз активности и прирему, приредбе поводом Дана жена , тематски дани; ученици су развијали 

компетенцију учења, живота у демократском друштву, естетичку кометенцију (кроз израду костима , 

сцене, ...), Комуникација(вештина разговора са старим лицима), Одговоран однос према околини-

Еколошка компетенција(однос према животињама),рад са подацима и информацијама(прикупљање 

неопходних информација), решавање проблема,дигитална компетенција(коришћење ИКТ-а) и 

сарадња(договори, вежбе, пробе). 

 Промоција предузетништва- кроз Ускршњи вашар и његову припрему.  Ученици су кроз овај пројекат 

развијали предузетничку компетенцију – процењују тржиште (родитеље и рођаке ученика, празник који 

наступа), анализом својих способности долазе до предмета које тражи тржиште , а које су користећи 

своје способности могу да израде и процена вредности предмета. На крају робно-новчана размена на 

вашару- нуде производе, продају, пакују, враћају кусур и користе комуникацијске вредности потребне за 

посао који обављају.Учетвовали су по разредима: 1-1,2-1,2-2, 3-1, 3-2, 4-1, 4-2, 6-1, са својим 

наставницима: Гордана Миловац, Тамара Стајић, Катарина, Адамовић, Гордана Миладинов, Душица 

Петровић, Татјана Ђорђевић, Ивана Давинић,  Александра Јаковљевић. 
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7.10.Тим за обезбеђивање квалитет а и развоја установе 

 
 

Чланови тима за школску 2018/2019. годину су: 

1. Гордана Миладинов, професор разредне наставе, члан 

2. Тамара Стајић, професор разредне наставе, члан 

3. Валентина Гагић, професор историје, члан 

4. Валентина Панђаитан, директор школе, члан 

5. Невена Раичевић Шајкаш, психолог школе, члан 

6. Александра Јаковљевић, професор математике, руководилац Тима  за обезбеђивање квалитета и 

развоја установе 

7. Катарина Миловановић, ученик 8/2, представник Ученичког парламента, члан 

8. Рајко Доцић, родитељ, члан 

 

Активности: 

- На Наставничком већу  наставници упознати са Правилником о сталном стручном усавршавању и 

напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника. 

- Одржана обука за употребу електронског дневника 

- Наставничко веће упознато са новим програмима наставе и учења у првом и петом разреду  

- Одржано предавање „Пројектна настава“ 

- Чланови Тима за самовредновање и развојно планирање су упознати са планом рада Тима за 

обезбеђивање квалитета и развоја установе 

- Договорено је да ове школске године Тим за самовредновање вреднује област Организација рада школе 

и руковођење . У оквиру кључне области самовредновања вредноваће се: документа која су донета у 
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процедури која је прописана Законом, јасна организациона структура са дефинисаним процедурама и 

носиоцима одговорности, ефикасност директора да организује рад у школи, извештаји о резултатима 

самовредновања, извештаји  о остварености стандарда образовних постигнућа, план за обезбеђивање и 

коришћење финансијских средстава, равномерно распоређења задужења запослених у школи , 

формирањење стручних  тела и тимова  у складу са компетенцијама запослених, развијање  система 

информисања о свим важним питањима из живота и рада школе и рад стручних органа школе 

- На родитељским састанцима родитељи  упознати са Правилником о безедности ученика а ученици на 

часовима одељењског старешине.  

- Направљен је план реализације угледних часова који су  посећени од стране директора школе, 

психолога, чланова тима и других наставника. План угледних часова по месецима се налази у стручним 

већима.  

- Ученички парламент је  упознати са планом рада Тима за обезбеђивање квалитета и развоја установе.  

- Урађен пано где  се ученици информишу  о раду Ученичког парламента. 

- Постављена  кутија у којој  ученици убацацују своје предлоге о начинима побољшања рада школе и 

активностима за које би волели да се организују 

- Извештаји о реализованим активностима постављају се на сајт школе 

- Спроведене радионице од стране ученика Парламента: Здрава исхрана, Култура и бонтон, Хигјена и 

Прелазак четвртог у пети разред,  

- Предавања - психолог школе: Како боље памтити, Емоционална интелигенција, Ментална хигјена, Насиље 

- У организацији Ученичког парламета у оквиру „Филмског дана“, ученици су гледали  анимирани филм 

„Инсиде оут“.  

- Радионица „Технике учења“ , гост предавач је деци објаснио конструктивније  начине памћења стихова, 

формула, дефиниција, страних речи и  апстрактних појмова. Разговарало се концентрацији,пажњи, 

мапама ума и различитим техника побољшања учења 
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- Одржана презентација Пројектне наставе у првом и петом разреду 

- Организован међушколски квиз из математике ,,Брзи прсти". 

- Учествовање на математичком такмичењу „Мислиша 2019“ 

- „Избор најбољег наставног средства израђеног од стране ученика" је био  ревијалног карактера. Панои и 

радови ученика су изложени у кабинетима и ходницима школе. 

- Сарадњу са МУП-ом Србије који реализују пројекат –Безбедност деце, заштита од насиља са ученицима 

четвртог и шестог разреда. Радионице се одржавају једном  месечно према утврђеном распореду. 

- Сарадња са Домом здравља Милутин Ивковић стоматолошки прегледи  и прегледи косе обављају у 

нашој школи, а систематски прегледи ученика у ординацијама Дома здравља.  

- Подршка ученицима који раде по индивидуалном образовном плану, као и подршка за ученике 

мигранте, око ових ученика помажу нам организације: ADRA, CIM, CIP, SAVE THE CHILDREN ( школски 

прибор, преводилац, подршка у учењу). 

- Припремна настава за све ученике се одржава сваке суботе, према предвиђеном распореду.  

- На часовима одељенског старешине психолог држи радионице на теме Услова и Техника учења. 

- психолог школе пружа врши посете часовима предметне и разредне наставе 

- школа је у пројекту МАДАД-2, на основу тог пројекта школа је добила око 6000 евра и до сада је 

уплаћено око 80% новца.  Од  добијеног новца  купићемо : лап-топ, пројектор, наставна средства и 

прибор за рад ученицима у школи .  Део новца ће се искористити  за заједнички  излет ученика-страних 

држављана са ученицима наше школе  и учествовање у културним активностима школе          

- У оквиру пројекта Једносменски рад школе извршили смо анкетирање родитеља. Укупно је анкетирано 

147 родитеља од 1-7 разреда. Заинтересованих родитеља за Једносменски рад је укупно 134, а 

незаинтересованих је укупно 13. (184 анкета подељено, 213 ученика, ученици 8 раз нису анкетирани).  
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Установе и организације са којима је тим сарађивао: 

 

-Дом зрдавља, Црвени крст Палилула, Општина Палилула, Старачки дом, Пријатељи деце Палилула, : 

ADRA, CIM, CIP, SAVE THE CHILDREN  агенција Еверест, Друштво учитеља Београда, Савез учитеља Србије, 

Стручна друштва, основне школе на Палилули, Друштво математичара „Архимедес“ 

 

Предлози за унапређивање рада: 

 

-Радити више на маркетингу школе што је један од кључних питања наше школе због уписа нових ђака. 

 

                                                                      Руководилац тима 

Александра Јаковљевић 
      

 8.Извештај о реализацији плана рада УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА: 

         Чланови Ученичког парламента за 2018/2019 су: Јoвана Вукићевић 8/2,  Александра Кнежевић 8/1, 

Јелена Фаркаш 8/1 Уна Миленковић 7/1,  Марта Тадић 7/1, Теодора Перић 7/1,  Михајло Младеновић (7/2), 

Анастасија Ђукић 7/2. 

На предлог чланова парламента, већином од укупног броја чланова, тајним гласањем за председника је 

изабрана Јoвана Вукићевић 8/2.  За заменика председника је изабранa Уна Миленковић 7/1, док је за 

записничара изабран Александра Кнежевић  7/1. Представник ученика у Школском одбору  је Марта Тадић 7/1, 

а у Савету родитеља  је Теодора Перић 7/1. У Тиму за заштиту од насиља представник ће бити Александра 

Кнежевић 7/1. Представник у Тиму за самовредновање и развојно планирање биће Јелена Фаркаш 8/1. 

 

 

У току  шк. 2018/2019. године одржано је 9 седница Ученичког парламента. 

 Садржаји одржаних седница Ученичког парламента: 
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врeмe     СAДРЖAJ РAДA 

 IX - Конституисање Парламента – избор чланова за 2018/2019. школску 

годину и избор председника, заменика председника и записничара 

- Упознавање са програмом рада Ученичког парламента за школску 

2018/19. год. 

  X - Утврђивање начина одлучивања, постављање правила понашања 

везаних за начин комуникације у шк.парламенту, утврђивање 

динамике рада 

- Предлог тема за шк.годину 2018/2019.год.– ученици предлажу теме 

са којима би желели да се баве ове школске године 

- Решавање актуелних питања 

 XI -Решавање актуелних питања и разговор о теми којом су предложили 

да се баве 

-„ТехниПредавање на тему „Технике учења“ (Марко Косић) 

 

  XII - Решавање актуелних питања 

- Припремање радионица за млађе ученике 

- Филмски дан: Inside out 

    I - Одржане  су радионице које су водили ученици Пармалента : 

-Хигјена  

-Здрава исхрана 

-Бонтон  и лепо понашање 

-Одржано предавање психолога за старије ученике: Важности бриге о 

себи“ и „Сукобљавање са страховима“.  

 

- Анализа плана рада за друго полугодиште 
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III - Анализирани су успех и дисциплина на крају 1. Полугодишта, 

дати су предлози за побољшање истих. 

- Предложили су да чланови отворе пословну Инстаграм 

страницу школе коју би сами ажурирали 

IV - Анализа успеха и дисциплине на крају трећег тромесечја уз 

предлоге за побољшање. 

- Учествовање у фокус групи у оквиру самовредновања рада 

школе на тему Организација рада школе, где су дали своју 

оцену рада школе и предлоге за побољшање. 

- Одређени су администратори Инстаграм странице школе и 

направљен је договор о правилима коришћења. 

V - Чланови парламента су разматрали учешће школе у пројекту 

„Једносменски рад школе“ о коме су дали позитивно мишљење 

- Информисани су о Панелу „Младих саветника заштитника 

грађана“ 

- Прикупљање фотографија и материјала за Инстаграм страницу 

школе 

VI - Анализирани су успех и дисциплина на крају шк.2018/19. 

Године 

- Анализирани су резултати рада Парламента и дати предлози за 

побољшање његовог рада у наредној години. 

         

Ментор Школског парламента 

Невена Топаловић (прво полугодиште) 

Невена Раичевић Шајкаш (друго полугодиште) 
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9.РАД РУКОВОДЕЋИХ И УПРАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

9.1. Школски одбор 

1. 21.08.2018. године одржана је прва конститутивна седница Школског одбора у новом саставу. Изабрани су 

председник, заменик председника и записничар Школског одбора. На наведеној седници расписан је конкурс 

за избор директора и изабрана је Комисија за избор директора коју су чинила три члана и то: по један 

представник из реда наставника разредне наставе, наставника предметне наставе и ненаставног особља. 

Чланови школског одбора су размотрили и усвојили ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА за школску 2017-

18.год, који им је директорка презентовала . 

 

2. 13.09.2018. верификован је мандат новог члана Школског одбора. . Чланови школског одбора су 

размотрили и усвојили ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ Директорка  је члановима објаснила шта планирамо 

у следећој школској години и које све програме и планове садржи ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за 

школску 2018-19, са посебним освртом на план рада директора и шк. одбора, план извођења екскурзија и 

стручног усавршавања, као и плана радова у школи и побољшања услова рада. Усвојили су предлог да се 

ученици осигурају . Разматране су приспеле молбе и донета је и одлука  о издавању школ.простора у 

закуп.  

 

3. 27.09.2018. Школски одбор размотрио је Извештај комисије за избор директора. Формирана је  комисија 

за спровођење тајног гласања.  По завршеном гласању сачињена је образложена листа свих кандидата 

који испуњавају услове и дат је предлог за избор директора.  
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4.  20.11.2018. директорка је упознала чланове са успехом ученика на тромесечју, именована је комисија за 

попис имовине, усвојени су нови акти и донета је одлука о изменама постојећих аката (измена и допуна 

Статута школе, усвојени: Правилник о васпитно- дисциплинској одговорности ученика; Правилник о 

јавним набавкама; Правилника о рачуноводству; Правилника о трошковима  репрезентације, Правилника 

о коришћењу сопственог аутомобила и такси возила у службене сврхе).   

 

5. 21.01.2019. разматрање и усвајање Извештаја о попису, Финансијског плана и Плана набавки. Са 

директором школе Закључен је  уговор о међусобним правима и обавезама. 

6. 6.седница је обављена телефонски, 23.01.2019. јер смо само имали измену у једној тачки Финансијског 

плана и записник је усвојен на наредној седници 26.02.2019. 

7. 26.02.2019., донета је одлука о Завршном рачуну, Усвојен је извештај о раду директора школе у 1. 

полуг.шк.2018-19. и Извештај о реализацији ГПРШ за исто плуг. и донето је решење о премештају 

директорке на  радно место  директора школе ( претходни месец је ангажована на основу Уговора о 

уређивању међусобних односа без заснивања радног односа...) 

8. седница, 09.05.2019. извештај о успеху ученика на крају 3.класиф.периода, Измена фин.плана и плана 

набавки, измене и допуна Статута, именовање комисије за тех.вишкове, извештај о изведеној екскурзији, 

и упознавање са Записником просвет.инсп.редовни преглед... 

9. седница је одржана 24.06.2019. размотрен је Извештај о успеху ученика на крају год. о постигнућу на 

завршном испиту, усвојили анекс Год.шк.програма за 2., 6. и део 7.раз., донета одлука о уступању 

шк.простора, извештај о једнодневној екскурзији, коришћење год.одмора директора ... 
 

 

9.2. Савет родитеља 

1.  21.08.2018. године одржана је прва конститутивна седница Школског одбора у новом саставу. Изабрани су 

председник, заменик председника и записничар Школског одбора. На наведеној седници расписан је конкурс 

за избор директора и изабрана је Комисија за избор директора коју су чинила три члана и то: по један 
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представник из реда наставника разредне наставе, наставника предметне наставе и ненаставног особља. 

Чланови школског одбора су размотрили и усвојили ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА за школску 2017-

18.год, који им је директорка презентовала . 

2.  13.09.2018. верификован је мандат новог члана Школског одбора. . Чланови школског одбора су размотрили 

и усвојили ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ Директорка  је члановима објаснила шта планирамо у следећој 

школској години и које све програме и планове садржи ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2018-

19, са посебним освртом на план рада директора и шк. одбора, план извођења екскурзија и стручног 

усавршавања, као и плана радова у школи и побољшања услова рада. Усвојили су предлог да се ученици 

осигурају . Разматране су приспеле молбе и донета је и одлука  о издавању школ.простора у закуп.  

3.27.09.2018. Школски одбор размотрио је Извештај комисије за избор директора. Формирана је  комисија за 

спровођење тајног гласања.  По завршеном гласању сачињена је образложена листа свих кандидата који 

испуњавају услове и дат је предлог за избор директора.  

4. 20.11.2018. директорка је упознала чланове са успехом ученика на тромесечју, именована је комисија 

за попис имовине, усвојени су нови акти и донета је одлука о изменама постојећих аката (измена и 

допуна Статута школе, усвојени: Правилник о васпитно- дисциплинској одговорности ученика; 

Правилник о јавним набавкама; Правилника о рачуноводству; Правилника о трошковима  репрезентације, 

Правилника о коришћењу сопственог аутомобила и такси возила у службене сврхе).   

 

5.21.01.2019. разматрање и усвајање Извештаја о попису, Финансијског плана и Плана набавки. Са 

директором школе Закључен је  уговор о међусобним правима и обавезама. 
        

6. ДАНА 27.02.2019. смо размотрили успех, извештај о раду директора, о реализацији ГПРШ за прво 

полуг., говорили о активностима за екскурзију... 
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7. 17.04.2019. анализирали смо успех ученика на тромесечју, о резултатима пробног завршног испита, 

активности у циљу спровођења завршног испита и екскурзије, избор уџбеника и упознавање са 

записником  просв.инспектора о редовном прегледу,  

8. 20.05.2019., информације о активностима и позиву Заштитника грађана, извештај са екскурзије, 

укључивање у пилот пројекат, једносменски рад... 

9. 24.06.2019. извештај о успеху ученика на крају год. . о постигнућу на завршном испиту, усвојили анекс 

Год.шк.програма за 2., 6. и део 7.раз., уџбеници за 2. и 6. раз., извештај о једнодневној екскурзији, 

извештај о самовредновању. 

10.РАД СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

10.1. Извештај о раду психолога 

      У области планирања и програмирања образовно-васпитног рада и вредновања остварених резултата 

психолог је водила евиденцију о месечном планирању рада наставника, израђивала је годишње и месечне 

планове рада психолога,  учествовала у раду Стручног актива за развојно планирање, Тима за самовредновање 

рада школе (руководилац), Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања у школи и Тима за 

инклузију. На крају класификационих периода, психолог је припремала извештаје о успеху, дисциплини 

ученика, реализацији наставе и слободних активности. Упознавала је чланове Наставничког већа са 

резултатима анализа, испитивања и истраживања. Психолог је током школске године посећивала часове 

редовне наставе и угледне часове и  анализирала их узимајући у обзир све стандарде за вредновање квалитета 

наставе. Психолог је израдила план стручног усавршавања на нивоу школе и припремала план стручног 

усавршавања и професионалног развоја психолога. Учествовала је у изради Годишњег извештаја о раду школе 

и Годишњег плана рада школе. Израдила је план угледних часова за шк. 2019/2020.год., као и план посете 
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часовима.  Као стручни сарадник, учествовала је у координацији и организацији пробног и завршног испита за 

ученике осмог разреда. 

 

 У области унапређивања васпитно-образовног рада и инструктивно-педагошког рада са наставницима, са 

одељењским старешинама и наставницима остварена је сарадња везано за адаптацију ученика првог разреда и 

адаптацију ученика петог разреда на предметну наставу, идентификовање даровитих ученика, као и ученика 

којима је потребна помоћ психолога. Остварена је сарадња са новим наставницима у вези са годишњим и 

месечним плановима и упознавањем са проблематиком појединачних ученика и одељења. Континуирана 

сарадња са наставницима остварена је у изради индивидуалних образових планова и индивидуализоване 

наставе за ученике, као и у евалуацији истих. Такође је постојала континуирана комуникација између 

одељењских старешина и психолога у вези са појачаним васпитним радом са ученицма који су упућени код 

психолога.  

 

 У области стручног усавршавања наставника, психолог је водила базу података о стручном усавршавању 

наставника и сарадника. Одељењским старешинама континуирано је пружана помоћ у вођењу педагошке 

документације. 

        

           У области непосредног рада са ученицима, психолог је посветила посебну пажњу развијању 

емоционалних компетенција и одговорности за своје понашање, развијању самопоуздања и самопоштовања, 

као и решавању интерперсоналних конфликата код ученика, контроли беса и импулсивног реаговања. У току 

шк. 2018/2019. год, психолог је обављала индивидуалне и групне разговоре са ученицима, о чијим је 

садржајима и предузетим интервенцијама свакодневно вођен дневник.  На часовима одељењских старешина 

психолог је реализовала психолошке радионице и предавања, садржаје посебних програма васпитно-

образовног рада. Психолошке радионице су фокусиране на развијање когнитивних, социјалних и 

емоционалних компетенција код ученика.   
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 Психолог је учествовала у професионалној оријентацији ученика седмог и осмог разреда.  Учествовала 

је у припреми и реализацији девет седница Школског парламента (ментор Школског парламента).  

 

          Психолог је обављала тестирање ученика и процену зрелости за полазак у школу, поводом уписа у 1. 

разред за шк. 2019/2020.годину.  

 

     У оквиру рада са родитељима обављани су саветодавни разговори са родитељима ученика (индивидуални 

односно у присуству одељењског старешине, директора школе и/или школског полицајца). Као доминанте 

теме разговора издвајају се проблеми непримереног понашања ученика у школи, али и проблеми пажње и 

мотивације за учење. Психолог је обавила саветодавне  разговоре са родитељима ученика поводом 

образовно-васпитних проблема и индивидуалних образовних планова – ИОП.  

 

 У области аналитичко-истраживачког рада рађене су анализе успеха и дисциплине ученика на 

класификационим периодима, као и анализа реализације свих облика наставе. Психолог је учествовала у 

прикупљању података и изради извештаја о обављеној анализи упитника (за родитеље, наставнике и ученика) 

и школске документације; изради акционог плана за самовредновану област Образовна постигнућа ученика. С 

обзиром да је наша школа кандидат за учешће у пројекту „ Једносменски рад школе“, обављено је анкетирање 

и анализа анкета о активностима и садржајима које би школа могла понудити ученицима након редовне 

наставе у складу са материјалним и људским ресурсима школе. 

 

 Психолог је током школске године остваривала континуирани тимски рад и сарадњу са директором 

школе, стручним сарадницима, педагошким асистентом у свим сферама рада - организација рада, 

идентификовање ученика којима је потребна помоћ психолога, реаговање на насиље, покретање васпитно-

дисциплинских поступака, друштвено корисном раду, припрема различитих докумената и остало. 
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  Учествовала је у раду стручних органа школе, где је најчешће била укључена у аналитички део и у 

решавање актуелних образовно-васпитних проблема. Психолог је координирала рад  Тима за самовредновање 

рада школе и активно учествовала у раду скоро свих школских тимова.       

                        

 Сарадња са институцијама, друштвеном средином и стручно усавршавање, остварени су кроз сарадњу са 

ДЗ Палилула, Црвеним крстом Палилула, Центром за социјални рад, Општином Палилула (Интерресорна 

комисија), Националном службом за запошљавање (Центар за информисање и професионално саветовање), 

МУП-ом Палилула,  ОШ „Браћа Стаменковић“ (превођење ученика), „Свратиштем за децу“ (континуирана 

сарадња поводом посета наших ученика), Факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију, 

Филозофским факултетом у Београду и Педагошким друштвом Србије, предшколским установама итд. 

Психолог је учествовала у организацији и реализацији пројекта „Доступно и квалитетно образовање за 

девојчице и дечаке Роме“. 

 

 Сопствено стручно усавршавање психолога одвијало се кроз редовно праћење стручне литературе и 

периодике. Психолог је похађала стручне семинаре и активно учествовала у раду Актива стручних сарадника 

основних школа Палилуле.  

 

 Психолог је водила документацију о свом раду и то: годишњи план и програм, месечне планове рада, 

дневник рада, евиденцију о раду са ученицима, родитељима и наставницима, као и евиденцију о извршеним 

истраживањима и анализама.  

 

 Остало: Психолог је прикупљала различите штампане материјале за наставнике и ученике,  као и 

материјале за израду школских паноа 

              Невена Раичевић Шајкаш 

 



108 

 

10.2. Извештај о раду библиотекара 
 

План набавке у сарадњи са професорима српског и професорима разредне наставе. Школа је наручила књиге 

од  Креативног центра, Издавачке куће Пчелица ,  Лагуне, Вулкана , Чаробне књиге, Издавачке куће Евро. 

   Министарство просвете је одобрило средства за набавку публикација  у вредности од 20.000,00 динара свим 

библиотекама. Извршен је избор публикација  са Листе коју је одобрило Министарство просвете. На Листи се 

налазе публикације које доприносе унапређивању образовања и васпитања као и додатна наставна средства за 

ученике са сметњама у развоју иинвалидитетом  и часописи за ученике основношколског узраста. 

     Такође Министарство је одобрило и 7.500,00 хиљада за набавку додатних наставних средстава у 

дигиталном облику за I и V разред основне школе. Извршен је избор са Листе додатних наставних средстава у 

дигиталном облику за први и пети разред основне школе. 

  Фонд се обнавља и током школске године, користе се повољности које нуде разни издавачи и поклони.  

   Ове школске године Валентина Кораћ је поклонила известан број књига библиотеци о чему је састављен 

Списак књига. 

    

     II   Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

     Подаци о библиотечком пословању за школску 2017/2018. годину су послати у Библиотеку града Београда 

19.11.2018 г. 

    Редовно се води Статистика коришћења монографских, серијских публикација, коришћење књига од стране 

наставника, ученика. 

      Отворена је Књига утисака о прочитаним књигама и ученици су почели да се уписују у књигу.   

        

III  Рад са наставницима 

     По потреби часови из појединих предмета се одржавају у библиотеци. 

     Активна је сарадња са наставницима по питању набавке књига и  одржавања књижевних сусрета. 

 

IV   Рад са ученицима 
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    28.11.2018. године, организована је читалачка радионица за ученике од I до IV разреда.  Радионицу је 

водила Тања Лебовић Зечевић и представила књиге издавачке куће Propolis Books. Ученици су активно 

учествовали у радионици.  

    Организована је и  продајна изложба књига издавачке куће Propolis Books. Ученици су могли да разгледају и 

по повољним ценама купују  књиге.  

      30.01. 2019. године, у сарадњи са учитељицом Горданом Миловац ученици првог разреда су се упознали са 

радом библиотеке, са узимањем и враћањем књига, са чувањем књига. На крају часа сви су позајмили по једну 

сликовницу. 

     17.04.2019. године одржан је књижевни сусрет са Радиславом Јовићем за узраст од I-IV разреда. Писац је 

представио своју најновију збирку песама Царство спорта.  Успешно је анимирао ученике који су активно 

учествовали у сусрету. Ученици су слушали песме, рецитовали, решавали загонетке и глумили. Сусрет је 

протекао у топлој и веселој атмосфери. 

     08.05.2019. године одржан је књижевни сусрет са Соњом Ћирић, аутором романа Роман у мојој глави. 

Сусрет је организован за узраст од VI- VIII разреда. Књижевни сусрет је успео. Ученици су постављали 

питања, говорили о књигама које су прочитали и изненадили књижевницу насловима које су прочитали. 

Говорило се о писању књига, како настаје књига и о књижевности. 

      24.04.2019. године одржан је час у библиотеци: Коришћење енциклопедија. Час је одржан  у III/1 и 

III/2., а  водила га је Душица Петровић. Деца су упозната са врстама енциклопедија и начином њиховог 

коришћења. 

 

V Рад са родитељима,односно старатељима 

  Остварена је сарадња са родитељима у вези са развијањем читалачких навика код ученика. 

 

VI  Рад са директором и стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем ученика 

   Остварена је сарадња са директорком у вези са набавком књига, организовањем књижевних  сусрета и свих 

осталих питања којa су везана за рад библиотеке. 
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VII Рад у стручним органима и тимовима 

    Учешће у раду Стручног већа за област језик и комуникација.  

  

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

   Настављена је сарадња са Библиотеком „Милутин Бојић“. Наставници, учитељи и ученици првог разреда су 

бесплатно учлањени у библиотеку.  

 

IX   Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

     10.12.2018. године, присуство угледном часу из географије у осмом разреду код наставнице Владанке 

Клипе. 

      12.12.2018. године, присуство на угледном часу у другом разреду код учитељице Тамаре Стајић. 

       24.12.2018. године, присуство на угледном часу у трећем разреду код Душице Поповић и Гордане 

Миладинов. 

       22-23.12.2018. године, похађање семинара „ Примена драмских техника у настави језика и књижевности“.  

       12-13.01.2019. године, похађање семинара „Рад са тешким родитељима“ у ОШ „Ратко Митровић“. 

       18.01.2019.г., присуство  угледном часу из српског језика и књижевности у осмом разреду  код наставнице 

Светлане Тодоровић. 

        28.03.2019, одржан је састанак Актива школски библиотекара Палилуле у ОШ „Иван Милутиновић“. 

         17.04.2019. године одржана је Скупштина Друштва школских библиотекара у ОШ "Јован Дучић". 

         17.05.2019.г., похађање семинара "Разговор о књизи у школској библиотеци у функцији социјализације 

ученика и превенције вршњачког насиља". 

        18-19.05.2019. године, похађање семинара "Настава усмерена на исходе" у ОШ „Арчибалд Рајс“. 

        05.06.2019.г., присуство на угледном часу српског језика у VII разреду. Час је водила наставница Весна 

Булић. 

 

                                                                                           БИБЛИОТЕКАР 

                                                                                            Репац Сандра      
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10.3. Извештај о раду педагошког асистента 

 
        На почетку школске године рад педагошког асистента као и сваког септембра  односио се на праћење 

уписа ромских ученика у први разред. 

У току школске године, насеље Вука Врчевића, одакле долазе ромски ђаци , посећено је од стране педагошког 

асистента дванаест  пута. Циљ тих посета је био провера уписаности деце у школу као  и редовност похађања.  

Сва деца која су по годишту требала да буду уписана у први разред, успешно су и завршила први разред. Две 

ученице осмог разреда, које су користиле подршку учењу, нису изашле на завршни испит. Остали ученици су 

успешно завршили разред. 

Други део посла је учешће у редовној настави, организовање и учешће на допунској настави и сарадња са 

учитељима и наставнцима. Ученици на допунској настави раде домаће задатке  а такође утврђију научено  

градиво.  

Једна од активности коју смо наставили из предходне школске године   јесу радионице са ученицима на тему 

осипања из школе, ране удаје, насиље, толранције, разумевање. Радионице су реализоване су једном 

седмично, а у групи је било око 15 ученика. Биле су  прихваћене од стрне дученика и веома су позитивно 

утицале на њих. Такође, спроведене су радионце са ученицима мигрантима, укупно седам, на тему «Земља из 

снова» 
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Једна од активности јесте спровођење пројекта „Превенција осипања ромских ученика“, у оквиру ког ученици 

добијају бесплатну ужину, прибор, помоћ у учењу. 

Остале уобичајене активности  које су се одвијале током школске године су: 

 активно учешће у наставном и ваннаставном образовном процесу 

 присуство на састанцима стручних органа школе 

 помоћ наставнику при избору одговарајућих метода, средстава и материјала за извођење наставе    

 развијање сарадње са родитељима ученика ромске националности везано за постигнућа као и 

понашање  деце. 

 

Педагошки асистент: 

Светлана Илић 

          

11. Извешт ај о реализацији ваннаст авних акт ивност и 

Клуб младих мат емат ичара 

 

 број укључених ученика (навести број ученика по разредима и одељењима) и наставника  

Укључени су ученици од петог до осмог разреда, број ученика је 15. 

 реализоване активности                                

- Чланови клуба су са наставницима математике Александром Јаковљевић  и Ружицом Радовић  уредили  

огласну таблу клуба и  на сваких 15 дана постављају  задатке  за математичку кутију  

- Изложба  „ Платонова тела“ , ученици 8. разреда 
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- Вршњачка помоћ у учењу   и припрема за такмичење из математике   „ Мислиша 2019“ 

- Упознавање са животом и радом  наших научника (израђени панои и постављени у ходницима школе, 

6.разред и 7. разред) 

- Израђен и постављен пано о Питагори ученици 7.разреда 

- Дружење са вршњацима на општини Палилула 

- Раухов квиз у организацији ДМС 

- Ученици осмог разреда направили су моделе пирамиде које је наставница математике Александра 

Јаковљевић изложила у кабинету, модели служе као наставно средство 

- Постављена изложба „ПИРАМИДА“ , учествовали ученици 8. разреда 

 наведите активности које су планиране а нису реализоване: 

- Све планиране активности су реализоване 

 наведите установе и организације са којима је клуб  сарађивао: 

- ОШ „ М.П. Барили“ на Палилули 

- Математичко  друштво „ Архимедес“ 

- Друштво Mатематичара Србије 

- ОШ „Зага Маливук“ 

 

                            

Наставник: Александра Јаковљевић      

                                 

 

Креат ивна радионица: 

број одржаних часова:  __16___ 

број ученика укључених у рад секције: 

 
 I II III IV V VI VII VIII укупно 

Број ученика 3 13 1 / / / / / 17 
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реализоване активности( број укључених ученика) 

Рад на изради лутака ______________________________     (_17_) 

Израда сценографије    _____________________________     (_15_) 

Израда ускрњих поклона         _________________________  ( 17  ) 

Представа,изложбе и уређивање паноа   _________                (_17_) 

 

 

Ученици су били највише заинтересовани за  

Израда сценографије ; Израда лутака 

Предлози за унапређивање рада : 

-Више изложба ван школе 

-Више средстава  

 

Наставник - Тамара Стајић 

 

Калиграфска секција 

број одржаних часова:  36 

број ученика укључених у рад секције: 

 
 I II III IV V VI VII VIII укупно 

број ученика 5 1 / 1 / / / / 7 

 

Реализоване активности: 

Све планиране активности су реализоване, а укључени су сви чланови секције 

предлози за унапређење рада у наредној школској години: 

Предлог је да буду реализовани часови чији ће организатори бити чланови секције који ће преносити 

своје знање на друге ученике. 

Презентовање рада и постигнућа секције: 
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Презентација рада ће се обављати на часовима српског језика где ће чланови секције објашњавати и 

показивати осталим ученицима шта су то радили на секцији. 

Заједничка презентација могла би се направити са ликовном секцијом и креативном радионицом 

 

             Гордана Миловац 

 

Ликовна секција 

 

број одржаних часова:  16 

број ученика укључених у рад секције: 

 
 I II III IV укупно 

број ученика 2 12 1 1 16 

 

реализоване активности (навести број укључених ученика) 

- Ласте,пролећни пано  (__16___) 

- Цветови за маме,баке     (__16___) 

- Честитка за Осми март   (__16__) 

-   Ускршње корпице_(16)____ 

-     Украшавамо јаја __(16)_____ 

Ускршњи вашар(16)         

-Колаж техника(16)  

-Бродић од папира- оригами__(16)_ 

-Пано-распуст је пред нама(16) 

 

Најитересантнији садржаји за ученике: 

Цветови за маме,баке-Ученици су од колаж папира,сламчица,креп и пена папира правили цветове за маме 

и баке 
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Честитке за маме-Од хамера смо исекли честитке.Ученици су на разне начине украшавали честитке које је 

требало на приредби поводом Осмог марта да предају својим мамама заједно са цветом који смо правили 

на претходном часу 

Ускршњи вашар-Правили смо украсе за вашар-украшавали дрвена јаја и јаја од стиропора,правили корпице 

за јаја,пилиће. 

Бродићи од папира-У сусрет распусту и мору правили смо морки пано на који смо окачили необичне 

бродиће.Ученици си правили брод,јарбол,заставу и украсили га по жељи. 

 

Презентовање рада и постигнуће секције: 

-украшавање холова,паноа у сарадњи са другим секцијама,учествовање на вашарима ,израда 

позивница,диплома 

 

Руководилац 

Катарина Адамовић 

 

Умет ничка секција 

 

број одржаних часова:  36 

број ученика укључених у рад секције: 

 

 I II III IV V VI VII VIII укупно 

Број ученика / / 10 / / / / / 10 

          

 

реализоване активности( број укључених ученика) 

Колаж _____________________________________ (4) 
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Декупаж техника___________________________     (6) 

Рад са тестом и глином_______________________(  4) 

Израда накита_______________________________(6) 

Сликање на платну___________________________(8) 

Уводни час , изложбе и уређивање паноа_________(8) 

 

Садржаје за које су ученици били највише заинтересовани: 

Декупаж техника-осликавање посуда и каменчића ; Израда накита 

Предлози за унапређивање рада у другом полугодишту: 

-Више изложби ван школе 

Презентовање рада и постигнуће секције: 

-Изложбама у школи и ван ње; 

-Одлазак у музеје и посете  

 

Руководилац 

Гордана Миладинов 

 

Драмска секција у млађим разредима 

                            Број одржаних часова: 36 

Број ученика укључених у рад секције: 

Разред I II1 III1 III2 IV1 

Бројученика 2 2 1 1 11 

 

*По потреби су учествовали и остали  заинтересовани ученици. 

реализоване активности (навести број укључених ученика) 
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-_Посете позоришту- позоришне представе:Програм за Дан школе, Новогодишња представа,  Чудна шума, 

Свети Сава; Дани руског краткометражног анимираног филма, Програм поводом Светског дана детета, 

Песнички час-Прополис букс(10-17) 

-Драмске вежбе (__17___) 

- Припрема драмских игара_(Принц на белом облаку, Принц без мираза, Хвалисаве оцене,Љубав једна 

магарећа_) (_17____) 

- Припрема музике, костима и сценографије    (_17___) 

 

Ученици су били највише заинетересовани за припремање представе и драмских игара,гледање представа. 

 

 

Руководилац 

ИванаДавинић 

 

Музичка секција 

 

 број чланова  8 

 списак чланова и прусуство састанцима 

 
                                       

 Име и презиме 

1. Крстић Марија 
2. Тара Цвијић 
3. Теодора Бојовић 
4. Мила Вукановић 
5. Тијана Богуновић 
6. Лара Перић 
7. Андријана Стевић 
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8. Вук Миловановић 

  
 

 реализовани садржаји и активности које сматрате најзначајнијим за унапређење рада: 

 Учење нових песама као и њихово извођење; 

 Учешће на приредбама 

Одржани су сви часови и сви чланови су учествовали, ( укупно 36 часова). 
 

 

 

Руководилац 

Татјана Ђорђевић 

Лит ерарна секција у ст аријим разредима: 

 

- број одржаних часова:  18 

- број ученика укључених у рад секције:10 

 

 I II III IV V VI VII VIII укупно 

број ученика       10  10 

 

реализоване активности (број укључених ученика) 

Сајам књига                                                                                 (10) 

Литерарни конкурс „Мој Београд“                                               (4) 

Литерарни конкурс „Мој свет чаробан и леп“                             (3) 

Учешће на приредби поводом школске славе                            (10) 

Зидне новине                                                                                (8) 

Посета Музеју илузија                                                                (10) 

Литерарни конкурс "Доста су свету једне Шумарице"                 (1) 
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Поносим се својим прецима                                                       (10) 

Посета САНУ                                                                                (10) 

Литерарни конкурс "Мостови"                                                      (1) 

Ученици су били највише заинтересовани за литерарни конурси и посете установама културе, приредба за 

Савиндан. 

 

Руководилац  Весна Булић 

 

 

                                                                                           Наставник  Весна Булић 

Рецит ат орско-драмска секција (у старијим разредима): 
 број одржаних часова:  36 

 број ученика укључених у рад секције:26 

 

  V VI VII VIII укупно 

број ученика 5 6 7 8 26 

        

реализоване активности (навести број укључених ученика) 

Све планиране активности су реализоване. 

 1.Приредба поводом Дана школе 

 2.Светосавски карневал 

 3.Новогодишња представа “Новогодишња бајка“ 

 4.Посета Сајму књига 

 5.Посета Позоришту “Бошко Буха“,  “Мајстори,мајстори“ 

 6.Посета позоришту у Дому омладине, „Ми деца са станице Зоо“ 

 7.Светосавска приредба 
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 8.Смотра рецитатора 

 9.Учешће и награда на општинском такмичењу кратких драмских форми 

 10. Учешће и награда на градском такмичењу кратких драмских форми 

 11.Глумимо писце и песнике 

 12.Анализа позорошних представа 

 

 издвојите садржаје/активности за које су ученици били највише заинетересовани 

Ученици су највише заинтересовани за рад на позоришној представи,као и за одлазак у позориште.Наш труд се 

исплатио и оваплотио у првом месту на општинском  такмичењу кратких драмских форми, као и награда за 

најбољу женску улогу и за сценарио на градском такмичењу са представом Концерт за Невену.Такође воле да 

учествују на школским приредбама.     

                                                                                                                                    Наставник 

                                                                                                                              Светлана Тодоровић 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Секција француског језика 
 

Одржано је  35 часова. 

Укључени су ученици 5.разреда и  ученици 7.разреда. Редовно су похађали часове. 

Реализоване активности: 
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Ученици су упознати са француском културом и цивилизацијом, са знаменитостима  Париза. Ученици су 

правили интернет презентације везане за Француску ,проналазили текстове на француском везане за 

споменике и друге знаменитости као и рецепте француске кухиње што им је било посебно занимљиво.  

Ученици су радили пано везан за наставне садржаје . 

Радили су сценски приказ одабраних текстова и били су заинтерсовани  као и за певање и рецитовање на 

француском.  

Предлог за унапређење рада је сарадња са другим секцијама. 

Заједничка презентација би се могла направити са  рецитаторско -  драмском секцијом ,са хором и оркестром, 

географском секцијом , ликовном секцијом.   

Предметни наставник 

                                                                                                                        Душица Митић 
 

 

 

 

Географска секција: 
 

У  току првог   полугодишта  одржано је 6  часова  географске секције. У  раду секције је учествовало је 8 

ученика. Секција има 7 сталних чланова, највише из 8/1 разреда (6). 

Реализоване  су  планиране активности: 

-одлазак у  музеј Јована Цвијића (5 ученка); 12.10.2018. 
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 - израда паноа-  Јован Цвијић ( два ученика) 

            -израда паноа –„ Дунав и Волга“ ( један ученик) 

            -израда паноа-   „ Славне Индијанске поглавице“( два ученика) 

- израда паноа – „Србија у срцу“  

          Ученици су највише заинтересовани за одлазак у музеје и друге институције као и за обилазак  града и 

његових  знаменитости. Садржаји географске секције могу се реализовати у корелацији са историјом, 

биологијом, српским језиком и страним језицима. 

 Предлог за унапређење рада је боља презентација на сајту школе и учешће ученика у планирању рада 

секције и одабиру садржаја. 

У другом полугодишту је планирано више посета музејима и институцијама, заједно са другим  секцијама 

 

 У  току другог  полугодишта  одржано је 4  часова географске секције 

  (у првом полугодишту 7  часова) 

 Учествовало је 9  ученика. 

Запажања наставника: 

     

 Ове године је мало ученика у октобру могло да пође у планирани обилазтак музеја Јован 

Цвијић ( само 5) 

 Садржаји географске секције могу се реализовати у корелацији са историјом, биологијом, 

српским језиком и страним језицима. 

 Предлог за унапређење рада је боља презентација на сајту школе и учешће ученика у 

планирању рада секције и одабиру садржаја. 
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 Није реализован још један  одлазак у музеј или на изложбу, због боловања наставника, 

продужетка распуста и каснијих надокнада часова. 

 

     Наставник: В. Клипа 

 

Музичка секција ХОР 

 

  број одржаних часова:  36___ 

број ученика укључених у рад секције: 

 
 I II III IV V VI VII VIII укупно 

број ученика     3 3   6 

 

реализоване активности (број укључених ученика) 

 Дан школе 11.10.2018. у културном центру Влада Дивљан -6 уч. 

Школска слава – свети Сава , 27.01.2019.-6 уч. 

Општинско такмичење Златна сирена – Мина Зорић -1. место , Вида Деспот -2. место  , Нина Деспот – 2. 

место  24.12.2018. 

Градско такмичење – мај 2019.- Мина Зорић  - прво место -93 поена 

 

Ученици су били највише заинетересованиза: 

 Златна сирена 

Предлози за унапређење рада у наредној школској години: 

Прикључење драмској секцији и пажљиво бирање термина када се секције одржавају , због честог поклапања 

ових , као и других секција у оквиру школе. 
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Наставник                                                         

                                                 Александра Миловановић 

Биолошка секција 

      

број одржаних часова:  _16____ 

број ученика укључених у рад секције: 

 
 I II III IV V VI VII VIII укупно 

број ученика     3 8 9 8 28 

 

реализоване активности (навести број укључених ученика) 

_Уређење кабинета________________________________      (__20_) 

_Посета Ботаничкој башти__________________________      (__15_) 

_ Ревија кућних љубимаца__________________________       (__23_) 

_Изложба на тему рециклаже________________________      (__14_) 

_Уређење биљног кутка____________________________       (_ 11__) 

 

Активности за које су ученици били највише заинетересовани:Ревија кућних љубимаца, посета Ботаничкој 

башти 

 

Предлози за унапређење рада у наредној школској години: 

Боља сарадња са осталим предметним наставницима и члановима осталих секција 

 

 

са којим другим секцијама би се могла направити заједничка презентација: 

Ликовно, музичко, техничко и информатичко образовање, литерарна секција                                                            
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Запажања: због ванредног продужетка зимског распуста, предметни наставник је био у немогућности 

да надокнади 2 часа секције предвиђена годишњим планом.Предметни наставник је ангажован у две 

школе, што додатно отежава реализацију под датим околностима 

            Наставник 

            Ивана Мартинов 

 

 

Фудбалска секција 

број одржаних часова:  36 

број ученика укључених у рад секције: 

 
 I II III IV V VI VII VIII укупно 

број ученика     5 5 5 8 23 

 

реализоване активности (навести број укључених ученика) 

Увођење ученика у елементе фудбала                                       (23) 

Елементи кроз игру на мале голове                                            (20) 

Индивидуално усавршавање ударца                                           (21) 

Такмичење                                                                                      (15) 

издвојите садржаје/активности за које су ученици били највише заинетересовани:  

Игра на мале голове и такмичење 

 

предлози за унапређење рада: 

учешће на такмичењима 

 

на који начин би се свим ученицима школе могао презентовати рад и постигнуће секције: 

књига обавештења, сајт школе 
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са којим другим секцијама би се могла направити заједничка презентација: 

биолошка секција, литерарна секција, хор, Млади математичари                                                                     

Руководилац 

 

 

                        Руководилац 

                                                      Сања Јовић 

 

12. ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Од посебних програма васпитно-образовног рада реализују се: 

 

  -  програм професионалне оријентације -најинтензивније активности      усмерене су на ученике VIII 

разреда; одржана су предавања за ученике на  часовима одељењских заједница и на састанцима и радионицама 

које је одржао Тим за професионалну оријентацију (о томе више у извештају тима за професионалну 

оријент.)                              
  

  - програм здравствено-превентивног рада  ,обухваћени су сви ученици школе. Теме се односе на динамику 

радног дана, здрав начин живота, на превенцију асоцијалног понашања, о болестима зависности, о улози 

породице, и о љубави, променама у пубертету, стресу....(реализоване активности дате су у оквиру Извештаја 

комисије за  здравствено превентивни рад), 

 

 - програм васпитног рада школе: васпитањем се остварује припрема за живот, оспособљава за примену знања, 

тако да се са ученицима већ од првог разреда ради на прилагођавању на школу и школске активности, а у 

петом разреду. На предметну наставу, различите захтеве и могућности ученика по предметима ( што је 

остварено у процесу образовања и размотрено на одељ.већима у којој мери је и реализовано). У току 

ваннаставних активности се подстиче развој међупредметних компетенција комуникације, естетичке 

компетенције, одговоран однос према околини, дигитална писменост, предузетништво, рад са подацима, 
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решавање проблема, одговоран однос према здрављу, социјалне вештине, а на часовима од.заједнице 

решавају се дисцип.проблеми, похваљују успеси и уче решавању  индив.проблема и укључивање породице. 

 

-програм превенције малолетничке деликвенције :идентификовани су ученици који имају проблеме у 

понашању и они су обухваћени индивидуалним радом одељ.старешине, (на тему другарства, самокритичности, 

организације излета, посете, учити их правима и обавезама..,). Друштвено користан рад се примењује у 

решавању дисциплинских тешкоћа и има позитивне ефекте.По потреби се укључује и  школски психолог и 

Тима за заштиту ученика од насиља или су укључени у третман у  Центру за социјални рад Палилула или ДЗ 

Палилуле.( Више у Извештају Тима за заштиту ученика.. ).                                        

- програм заштите животне средине: планирани циљеви су остварени, постављене су нове клупице у 

дворишту, окречен је ходник и двориште,  води се рачуна о хигијени, естетском изгледу учионица (посебно су 

украшене у време новогодишњих празника), организоване су изложбе, обнивљени су и постављени нови 

панои, стручна предавања из екологије ( сакупљали смо пластичне чепове.., укључени смо на даљинско 

грејање...) 

-едукативни програм за развој, мир и толеранцију  (најинтензивније се      реализују кроз програм предмета 

грађанско васпитање – сазнање о себи и    другима, као и на часовима одељењске заједнице и уопште при 

конфликтним ситуацијама, у којима се инсистира на ненасилним  комуникационим стратегијама; посебну 

снагу реализације овог програма  даје и податак да је велики број запослених завршио семинаре који се 

односе на инклуз. образовање, тимски рад и прихватање различитости, а да ће се ове године, у другом 

полугодишту, реализовати семинар у школи на тему асертивна комуникација . Укључили смо се и у пројекат 

Подршка у образовању деци миграната и у пројекат Превенције осипања ученика ромске националности.  

                   

13.САРАДЊА ШКОЛЕ И  ДРУГИХ УСТАНОВА 

 

     Црвени крст Палилула и наша школа и ове године уско сарађују. Остварујемо хуманитарне акције, 

сакупљање старих књига, шк. прибора, одеће, подела пакетића, пружање помоћи у учењу од стране студената 

волонтера...Наши ученици бесплатно посећују и позориште „Бошко Буха“ захваљујући доброј сарадњи као и то 
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да омладинци држе обуку прве помоћи нашим ученицима.. Поред тога, студенти волонтери држе и предавања 

и радионице нашим ученицима о здрављу, пубертету и другим важним темама. 

    Школска управа нам пружа подршку у збрињавању технолошких вишкова, укрупњавању норме часова, у  

реализацији појединих програма и стручног усавршавања наставника, у формирању одељења, приликом уписа 

ромских ученика. 

Градска управа, поред обезбеђивања материјалних средстава, за текуће одржавање, ове године нам је 

помогла у реорганизацији мрежа школа, нашој школи је прикључена ПУ „БОШКО БУХА“, (део простора 

користе)  

Општина Палилула  нам је побољшала услове рада у школи, допринела је бољој и већој безбедности школе 

увођењем видео надзора. 

 У Дому здравља Палилула, наши ученици обављају систематски преглед, вакцинацију ученика, а позивамо 

лекаре и медицинске сестре и сарађујемо са њима у циљу спречавања развијања инфективних болести и 

појаве ваши и кожних болести. 

Школа учествује у реализацији два пројекта: 

1. Доступно и квалитетно образовање за дечаке и девојчице Роме 

2. Укључивање деце миграната у систем образовања 

Формирали смо Тимове, предузели низ активности, поставили циљеве, написали пројекте са 

временском одредницом трајања, добили грант, а  да бисмо то и остварили сарађивали смо са 

ЦИП-ом, ЦИМ-ом, УНИЦЕФ-ом, Save the children и АДРОМ. 

Велики је задатак и одговорност спречити осипање деце ромске популације из система 

образовања, ми смо у томе успели, наши ученици завршавају основно образовање и уписују 

средњу школу, као и пружити све услове да се деца мигранти који долазе из сасвим другачијих 

средина, културе, обичаја, вере прилагоде нашем систему образовања, а наши ученици мигранти 

су били прихваћени и адаптирани на нашу средину и радо су долазили на наставу све док нису 

напустили Србију. 

Показали смо да смо мала школа, великог срца и да нам различитости у истој клупи ни мало не 

сметају...напротив, разлике су прихваћене. 
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Београд                                                                                                                           Директор школе 

август  2019.                                                                                                                Валентина Панђаитан 

 


