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1. УСЛОВИ И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ: 

1.1.      БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА: 

Организација рада школе је мењана у складу са епидемиолошким мерама и 

препорукама Министарства просвете у вези са реализациојом наставе. 

Школска година је почела 1. септембра 2021. године са 11 ОДЕЉЕЊА, са  једним 

одељењем у 1.,2.,3.,4.,  и 8.разреду, а у осталим разредима са по 2 одељења, као и једне 

хетерогене групе ученика у продуженом боравку  1. и 2. разреда и похађа га 19 ученика. 

 Укупан број одељења је 11, а ученика, ове школске године је 181. Просечан број 

ученика по одељењу је око 16 ученика. 

ТАБЕЛА: број ученика  

    

Раз/одељење М ж укупно 

I/1 8 12 20 

II/1 14 12 26 

III/1 9 10 19 

IV/1 8 9 17 

I - IV 39 43 82 

V/1 8 8 16 

V/2 6 9 15 

V 14 17 31 

VI1 6 6 12 

VI2 5 5 10 

VI 11 11 22 

VII/1 8 7 15 

VII/2 9 5 14 

VII 17 12 29 

VIII1 9 8 17 

V-VIII 51 48 99 

I-VIII 90 91 181 

 



 

1.2. РИТАМ РАДНОГ ДАНА: 

Од почетка школске године школа је према препорукама министарства 

организовала непосредан рад у свм разредима.  Вaспитнo-oбрaзoвни рaд се одвија у 

једној смeни и то преподневној oд 08:00 дo 14:05. Одлуке у вези са начином 

реализације су доношене на недељном нивоу. Час траје 45 минута и одвија 

сенепосредно. 

Ученици су наставу похађати у једној смени. 

ПРВА СМЕНА 

1. час 8:00-8:45 

2.час 8:50- 9:35 

Велики одмор 9:35-10:00 

3.час 
10:00-10:45 

   4. час 10:50-11:35 

        5.час 11:40-12:25 

        6.час  12:30–13:15 

        7.час 13:20-14:05 

 

Активности у оквиру Обогаћеног једносменског рада  

Модел/активност  Време одржавања 

Подршка у учењу за млађе разреде 1. и 2.разред 

                                                         3. и 4. разред 

среда    13:30-14:30 

среда    14:30-15:30 

Вредне руке уторак.  13:30-14:30 

Дечје игре среда    15:30-16:30 

Уметничка радионица   понедељак   13:30-15:30 

Ритмичке игре уторак       14:30-15:30 

Спорт петак       14:30-15:30 

Млади математичари четвртак  12:40 - 14:40  



Занимљиванаука (физика и хемија) четвртак   13:30 - 15:30  

Маштаоница (драмска радионица) среда        13:30 - 15:30  

Учионица за све четвртак   13:30 - 15:30  

Правимо вртове четвртак   14:30 - 15:30         

Млади биолози среда        13:30-14:30 

Примењене уметничке радионице понедељак         13:30 - 14:30 

уторак                13:30 - 14:30 

Дигитална писменост петак        13:30 - 14:30 

петак        14:30 - 15:30 

1.3.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 16.Једносменски рад 

 

 

1.3.1. ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК: 

У школи је ове године  обезбеђена ужина и  ручак за ученике у боравку и оне које 

иду на активности у оквиру једносменског рада. У боравку су  организоване  



активности од 11:30 до 17 сати кроз обавезни део- учење и слободни део - игре, 

спорт. активности...за  једну хетерогену  групу 1. и 2. разреда, а све активности 

спроводи професор  рaзрeднe нaстaвe. 

РАДНО ВРЕМЕ БОРАВКА: 

    ВРEМE                   AKТИВНOСТИ 

11,30-12,30 Сaмoстaлни рaд учeниka 

12,30- 13,30 Рekрeaциje, припрeмe зa ручak и ручak 

13,30- 14,30 Бoрaвak и игрa нa oтвoрeнoм прoстoру (или у сaли зa физичko вaспитaњe) 

14,30- 17,00 Oдмoр и игрe пo слoбoднoм избoру, слободне активности... 

У боравак је уписано 27 ученика. 25 ученика је редовно долазило, њих 2 

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), 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. 



Активности су се одвијале у складу са препорукама спровођења мера здравствене 

организације.     

                 

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

разредима држи 2 наставника разредне наставе и 3 

 професора разредне наставе (1 наставник је у боравку), а предметну наставу 16 

професора  и 1 наставник и 2 вероучитеља.  

 

Директор (проф. српског језика), секретар (дипл. правник), рачуноводство (VI 

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      1,66 

Прoфeсoр  мaтeмaтиke 

 и информатике 

       1,55 

  0,35 

Прoфeсoр eнглeсkoг jeзиka        0,77 

Прoфeсoр фрaнцусkoг jeзиka      1,18 

Прoфeсoр физиke       0,50 

Професор хeмиje        0,30 

Прoфeсoр истoриje      0,60 

Прoфeсoр гeoгрaфиje      0,60 

Професор биoлoгиje        0,70 

Прoфeсoр Техничког об.,технологије      0,70 

Наставник  музичke kултурe      0,45  

Прoфeсoр лиkoвнe kултурe      0,45 

Прoфeсoр физичkoг вaспитaњa      1,15 

Професор разредне наставе      4 

Нaстaвниk рaзрeднe нaстaвe     2    

Дoмaр  ВK 1   

Спрeмaчицa   2 5   

Нaстaвниk верске-православна и ислам  0,15   0,20   0,35 

Педагошки асистент    1   



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 8 – 14 сати, сваки други дан.Стручни 

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

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

         

2.1.РУKOВOЂEЊE ШК.КОМИСИЈАМА 

КОМИСИЈА РУКОВОДИЛАЦ 

За социјална питања и Цр. крст Светлана Илић 

За културну и јавну делатност Татјана Ђорђевић 

За дечје стваралаштво Марина Јанковић 

За попис Јовица Јелић 

За здравствено-превентивни рад Сања Улман 

За екскурзије, излете Владанка Клипа 

2.2.РУKOВOЂEЊE СТРУЧНИМ ТEЛИМA 

Стручно тело Руководилац 

Oдeљeњсko вeћe млaђих рaзрeдa Гордана Миловац 

Oдeљeњсko вeћe стaриjих рaзрeдa Душица Митић 

Стручнo вeћe учитeљa Тамара Рашић 

Стручнo вeћe зa oблaст jeзиk и 

koмуниkaциja 

Ивана Деспот 



Стручнo вeћe зa oблaст друштвeнe нaуke Владанка Клипа 

Стручнo вeћe зa oблaст умeтнoсти и спорта Сања Улман 

Стручнo вeћe зa oблaст матем, природнe 

нaуke 

Mиријана Илић 

Стручни актив за развојно планирање Невена Раичевић Шајкаш 

Стручни актив за развој школског програма Гордана Миловац   

2.3.  РУКОВОЂЕЊЕ СТРУЧНИМ ТИМОВИМА 

Tим за обезбеђивање развоја установе Валентина Гагић 

Тим за самовредновање рада школе Невена Раичевић Шајкаш 

Александра Милановић (замена) 

Тим за заштиту деце од насиља, 

злостављања и занемаривања 

Ивана Мартинов 

  

Тим за промоцију рада школе Татјана Ђорђевић 

Тим за инклузивно образовање Ивана Давинић 

Тим за професионалну оријентацију Марина Јанковић 

Тим за развојно планирање Невена Раичевић Шајкаш 

Александра Милановић (замена) 

Тим за укључивање миграната у об. Весна Булић 

Тим за међупредметне компетенције 

и предузетништво 

Тамара Рашић 

  



 Једносменски рад - Тамара Рашић 

Пројекат Save the children - Светлана Илић 

            

3. ПРИМАРНИ ЗАДАЦИ: 

Током Приликом одређивања приоритета развоја руководили смо се резултатима 

спољашњег вредновања, самовредновања, разговора и упитника путем којих су своје 

мишљење о будућем расзвој школе дали представници школског одбора, родитеља, 

ученика и запослених школе. Области у којима је потребно највише унапредити рад 

школе су: 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

   1.Развојни циљ: Унапређивање васпитно-образовног рада на основу 

резултата на завршном испиту 

   2. Развојни циљ: Побољшање постигнућа ученика на завршном испиту     

 правовременим и обухватним планирањем припремне наставе 

Очекивани исходи: Пост изање високог нивоа успешност и и приближно 

уједначених резултат а на сва т ри т ест а која чине завршни испит . 

Одржава се средње пост игнуће на нивоу општ ине и просечно 

пост игнуће ученика на завршном испиту  за град и Републику. 

  



ЕТОС 

Мере превенције осипања ученика 

3.  Развојни циљ: Задржавање постојећег броја ученика са тенденцијом 

повећања броја ученика 

4. Развојни циљ: Спречавање напуштања редовног школовања 

5.  Развојни циљ: Промоција рада школе 

6. Развојни циљ: План укључивања родитеља односно старатеља у рад 

школе 

Очекивани исходи: Број новоуписаних ученика сваке године већи је 

од броја ученика који су се преселили у другу школу. Нема ученика 

који напушт ају редовно школовање. 

  

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

         7. Развојни циљ Мере за увођење иновативних метода у настави 

         8. Развојни циљ Прилагођавање рада на часу васпитно-

образовним потребама ученика 

   9. Развојни циљ: Поступци вредновања су у функцији даљег учења 

Очекивани исходи: Осавремењавање наст аве кроз развој дигит алних 

компет енција. Сви ученици којима је пот ребна додат на подршка су на 

адекват ан начин обухваћени мерама подршке. 

  



УПРАВЉАЊЕ И ОРГНИЗАЦИЈА 

10.   Развојни циљ: Унапређивање сиситема праћења и вредновања рада 

школе 

11.   Развојни циљ: План сардње и умрежавања са другим школама и 

установама 

12.  Развојни циљ: План укључивања школе у националне и међународне 

развојне пројекте 

Очекивани исходи: Увођење и примена СЕЛФИЕ сист ема 

самовредновања. Школа је укључена у бар један међународни 

пројекат . 

  

3.1. ИЗВЕШТАЈ О УПИСУ У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И РЕЗУЛТАТИМА ПОСТИГНУТИМ НА 

ЗАВРШНОМ ИСПИТУ ЗА ШК.2021-22. 

Успех из школе 

Просечан број бодова које су ученици остварили у VI, VII и VIII разреду (бодови за упис) је: 44, 

57  

Постигнуће на завршном испиту  

На завршни испит је изашло 16 ученик осмог разреда. Ученик који је требао да полаже 

Завршни испит из Српског, Математике и Комбинованог теста по ИОПу 2 није изашао на испит. 

 

Матерњи 

језик 

Математика Комбиновани 

тест 

Укупно Просечан 

укупан 

6,94 
5,76 7,54 20,24 70,56 

Просечан број бодова последње 4 године 

 Матерњи Математика  Комбиновани  Укупно 

2021/22* 6,94 5,76 7,54 20,24 

2020/21 9,46 9,74 10,72 29,91 



2019/20 6,96 6,84 9,51 23,30 

2018/19 8,72 7,01 7,49 23,22 

Српски језик 

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

6,94 бода (10,68 сирови скор). Најниже постигнуће је 2 бодова, а највише постигнуће је износило 

16,50 бодова.  

Следи Табела са приказом остварених бодова ученика који су полагали регуарни тест, без 

ИОП2 тестова. 

Бодови Бр.ученика % 

0-5 

 

2 12,5% 

6-10 

 

5 31,25% 

11-15 

 

6 37,5% 

16-20 

 

3 18,75% 

Табела 1. 

 

Математика:Просечно постигнуће из Математике на завршном испиту износи 5,76 бодова ( 8,87 

сирови скор). Највиши број бодова је 16 , а најнижи 3 бода.   

Бодови Бр.ученика % 

0-5 

 

5 31,25% 

5-10 

 

4 25% 



11-15 

 

6 37,5% 

16-20 

 

1 6,25% 

Табела 2. 

Комбиновани тест:Просечно постигнуће на комбинованом тесту износи 7,54 бода (10,15 сирови 

скор). Најниже постигнуће је 8 бодова, а највише постигнуће је износило 15 бодова. 

Бодови Бр.ученика % 

0-5 

 

0 0% 

6-10 

 

9 56,25% 

11-15 

 

7 43,75% 

16-20 

 

0 0% 

Табела 3.  

Сви ученици 8.разреда су уписани у 1.уписном кругу у жељену школу. 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.  СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  

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.   

 

Тамара Рашић- 

 Стручно усавршавање ван установе: 

- Дигитални свет 1 - обука за наставнике у првом разреду осноцне школе, 

онлајн,15.9.2021.(две недеље) 16 бодова, К1; 

- Употреба драмске едукације у грађанском васпитању - семинар на енглеском 

језику - 15. и 16.10.2021., уживо, 12 бодова;  

- Дигиталне приче и бајке- онлајн -К2,П1, 05.11..-9.12.2021. - 40 бодова; 

- Дидактичке игре за децу паметнице, К3,П3, 19.03.2022.г. - 8 бодова; 

- Нек лутка игра као чигра- стручни скуп- 23.03.2022.- 1 бод; 

- Методе и начини учења на часу - како до квалитетног часа, 24.3.2022.- вебинар- 4 

бода; 

- Народне игре у настави и ваннаставним активностима од 1. - 4. разреда, 9.- 

10.04.2022.г.- К3, П4 - 16 бодова; 

- Исправка уноса података у ЈИСП-у, 01.06.2022.- стручни скуп-2 бода; 

- Стручни скупови Савеза учитеља Србије- вебинари-: 

 - Настава физичког и здравственог васпитања-Подршка реализацији и практични 

примери(  9.2.2022.)- 1 бод; 

- Настава природе и друштва-Подршка реализацији и практични 

примери(23.2.2022.)- 1 бод;  

-Настава музичке културе-Подршка реализацији и практични примери(9.3.2022.)- 

1 бод;  

-Настава ликовне културе-Подршка реализацији и практични 

примери(23.3.2022.)- 1 бод;  

-Интердисциплинарна настава(6.4.2022.) - 1 бод;  

-Превенција насиља у школама(19.4.2022.)- 1 бод. 

Стручно усавршавање унутар установе: 

- Платформа “ Чувам те” - онлајн обуке - стручно усавршавање унутар установе : - 

Обуке за запослене- породично насиље-16 бодова, 15.9.2021.; 



    - Стратегија у раду са ученицима који показују промене у   понашању- 16 бодова,     

15,09,2021 

     -   Припрема, организација и реализација- Школског такмичења   рецитатора; 

     - Припрема, организација и реализација Новогодишњег вашара; 

     - Припрема, организација и реализација Ускршњег вашара; 

     - Изложба и избор радова за конкурс “Ускршње чаролије”; 

     - Изложба и избор радова за конкурс “Моја звезда”; 

     - Изложба и избор радова за конкурс “Упознајмо птице”; 

     - Припрема, организација и реализација приредбе поводом промоције школе;  

     - Посета звездарској шуми у акцији “ Са природом на ти”; 

     - Припрема, организација и реализација радионице за предшколце 

” Штафетне игре”; 

     -  Припрема, организација и реализација активности у оквиру Дечије недеље; 

     - Уређење ходника на другом спрату - осликавање са ученицима кроз активности у 

оквиру обогаћеног једносменског рада; 

     - Дежурство на такмичењу “Мислиша” 

 

 

 

Гордана Миладинов 

- Савез учитеља Србије:  

 Настава физичког и здравственог васпитања-Подршка реализацији и практични 

примери(  9.2.2022.)- 1 бод; 

- Настава природе и друштва-Подршка реализацији и практични 

примери(23.2.2022.)- 1 бод;  

-Настава музичке културе-Подршка реализацији и практични примери(9.3.2022.)- 

1 бод;  

-Настава ликовне културе-Подршка реализацији и практични 

примери(23.3.2022.)- 1 бод;  

          -Интердисциплинарна настава(6.4.2022.) - 1 бод;  

-Превенција насиља у школама(19.4.2022.)- 1 бод. 

- Образовна академија: Формативно оцењивање-методе, технике, инструменти, 

Јасмина Ђелић(2.2.2022.)- 1 бод; 

- Знати своје границе је пола добре комуникације, Јелена Марушић(29.3.2022.)-1 

бод; 



- Мапа ума-начин да учење буде игра, Марина Панић(11.5.2022.)- 1 бод; -Ко се 

боји медијске писмености још?, Светлана Б. Гостимир(25.5.2022.)- 1 бод 

- Завод за унапређивање образовања и васпитања: Обука за дежурне наставнике на 

Завршном испиту ученика осмог разреда(23,6,2022,)- 8 бодова 

Усавршавање унутар школе:       

     - Припрема, организација и реализација Новогодишњег вашара; 

     - Припрема, организација и реализација Ускршњег вашара; 

     - Изложба и избор радова за конкурс “Ускршње чаролије”; 

     - Изложба и избор радова за конкурс “Моја звезда”; 

     - Изложба и избор радова за конкурс “Упознајмо птице”; 

     - Припрема, организација и реализација приредбе поводом промоције школе;  

     - Посета звездарској шуми у акцији “ Са природом на ти”; 

     -  Припрема, организација и реализација активности у оквиру Дечије недеље; 

      - Дежурство на такмичењу “Мислиша” 

 

Гордана Миловац 

- Савез учитеља Србије:   

-  Настава физичког и здравственог васпитања-Подршка реализацији и практични 

примери(  9.2.2022.)- 1 бод; 

- Настава природе и друштва-Подршка реализацији и практични 

примери(23.2.2022.)- 1 бод;  

-Настава музичке културе-Подршка реализацији и практични примери(9.3.2022.)- 

1 бод;  

-Настава ликовне културе-Подршка реализацији и практични 

примери(23.3.2022.)- 1 бод;  

-Интердисциплинарна настава(6.4.2022.) - 1 бод;  

-Превенција насиља у школама(19.4.2022.)- 1 бод. 

- Народне игре у настави и ваннаставним активностима од 1. - 4. разреда, 9.- 

10.04.2022.г.- К3, П4 - 16 бодова; 

- Завод за унапређивање образовања и васпитања: Обука за дежурне наставнике на 

Завршном испиту ученика осмог разреда(23,6,2022,)- 8 бодова; 

Усавршавање унутар школе: 

     - Припрема, организација и реализација Новогодишњег вашара; 

     - Припрема, организација и реализација Ускршњег вашара; 

     - Изложба и избор радова за конкурс “Ускршње чаролије”; 

     - Изложба и избор радова за конкурс “Упознајмо птице”; 



     - Припрема, организација и реализација приредбе поводом промоције школе;  

     - Посета звездарској шуми у акцији “ Са природом на ти”; 

     - Припрема, организација и реализација радионице за предшколце 

” Штафетне игре”; 

     -  Припрема, организација и реализација активности у оквиру Дечије недеље; 

     - Дежурство на школском такмичењу из математике 

 

Ивана Давинић 

Савез учитеља Србије:   

-  Настава физичког и здравственог васпитања-Подршка реализацији и практични 

примери(  9.2.2022.)- 1 бод; 

- Настава природе и друштва-Подршка реализацији и практични 

примери(23.2.2022.)- 1 бод;  

-Настава музичке културе-Подршка реализацији и практични примери(9.3.2022.)- 

1 бод;  

-Настава ликовне културе-Подршка реализацији и практични 

примери(23.3.2022.)- 1 бод;  

-Интердисциплинарна настава(6.4.2022.) - 1 бод;  

-Превенција насиља у школама(19.4.2022.)- 1 бод. 

- Завод за унапређивање образовања и васпитања: Обука за дежурне наставнике на 

Завршном испиту ученика осмог разреда(23,6,2022,)- 8 бодова; 

Усавршавање унутар школе: 

     - Припрема, организација и реализација Новогодишњег вашара; 

     - Припрема, организација и реализација Ускршњег вашара; 

     - Изложба и избор радова за конкурс “Ускршње чаролије”; 

     - Изложба и избор радова за конкурс “Упознајмо птице”; 

     - Припрема, организација и реализација приредбе поводом промоције школе;  

     - Посета звездарској шуми у акцији “ Са природом на ти”; 

     -  Припрема, организација и реализација активности у оквиру Дечије недеље; 

     - Дежурство на школском такмичењу из математике 

 

Татјана Ђорђевић 

- Савез учитеља Србије:   

- Настава физичког и здравственог васпитања-Подршка реализацији и практични 

примери(  9.2.2022.)- 1 бод; 



- Настава природе и друштва-Подршка реализацији и практични 

примери(23.2.2022.)- 1 бод;  

-Настава музичке културе-Подршка реализацији и практични примери(9.3.2022.)- 

1 бод;  

-Настава ликовне културе-Подршка реализацији и практични 

примери(23.3.2022.)- 1 бод;  

-Превенција насиља у школама(19.4.2022.)- 1 бод. 

- Завод за унапређивање образовања и васпитања: Обука за супервизоре на 

Завршном испиту ученика осмог разреда(23,6,2022,)- 8 бодова; 

-  “ Из наше учионице” интегративна настава ( 6.04.2022.) - 2 бода 

 

Усавршавање унутар школе: 

     - Припрема, организација и реализација Новогодишњег вашара; 

     - Припрема, организација и реализација Ускршњег вашара; 

     - Месец школске библиотеке-( 15.10.2021.)-  

     - Међународни Дан детета- 17.11.2021.-  

     - “ Свети Сава у књигама”- 26,01,2022, - 

     - Зимски продајни вашар, 

     - Обележавање НДК, учешће у акцији “ Читајмо заједно”; 

     - Јавни час за предшколце “ Маштоградске приче”; 

     Дежурство супервзора ( 27,28,29.06.2022.)      

Јовица Јелић, наставник ТИТ и ТИО 

- G Suite (Google classroom) – 25.09. и 04.10.2020, 8сата 

- Комуникацијом до успешне средње школе 31.10.2020, 8  

Александра Јаковљевић, наставница математике 

- 7 савета за наставника на почетку школске године, 14.9.2021. 1 бод 

- Примена апликације за прегледање отворених задатака на завршном 

испиту/државној матури, 13.6.2021. 8 сати 

- Програм стручног усавршавања наставника, стручног сарадника и директора за развој 

кључних вештина ученика основних школа: критичко мишљење и решавање проблема, 

дигитална писменост и програмирање микробит уређаја, од марта до јула 2021. 40 

бодова 

-  Умеће комуникације-вредност слушања са разумевањем, 27.5.2021. 1 бод 

- Комуникација телом и главом 

-"Како да помогнем детету да не буде мета вршњачког насиља?" Платформа ЧУВАМ ТЕ 



-  "Обука за запослене - породично насиље", Платформа ЧУВАМ ТЕ 

- "Обука за запослене - Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у 

понашању" , Платформа ЧУВАМ ТЕ 

- „Са стручњацима на вези 2 -  безбедно током пандемије“, 1 бод, стручни скуп, 

23.12.2022. 

- Обука школских администратора основних и средњих школа за рад у систему за 

управљање учењем мудл, К1, П1, 32 бода, 3.12.2021.  

- Формативно оцењивање: методе, технике и инструменти, 1 бод, вебинар, 2.2.2022. 

-„Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и дискриминације, 

злостављања и насиља“, 16.2.2022. платформа ЧУВАМ ТЕ 

- Методе и начини учења на часу-како до квалитетног часа, вебинар 4 сата, 24.3.2022. 

- Природне науке кроз НТЦ методологију, 13.4.2022. трибина 1 бод 

Милена Миленковић, наставница математике и информатике и рачунарства 

-  4.11.2021и 17.12. 2021 .-"Дронови у школама и занимања будућности". 2.„Авантура ума 

на школском часу” који је одржао Урош Петровић дана 18.11.2021.  

-  30. новембра 2021. године од 19:30 часова 

- Вебинар: „Дигитални уџбеници и е-учионица “ Математископ 

- Тема: Образовне неуронауке у школи – пут од науке до праксе. Предавач: др Ранко 

Рајовић Термин: четвртак, 2. 12. 2021. у 18 часова 

- XI Симпозијум „Математика и примене” 4.12.2021. 

- Klett: Онлајн презентација уџбеника информатике и рачунарства за 8. разред основне 

школе, који је одржан 9. децембра 2021. године 

- Тема: Педагошка документација – свеска праћења развоја и напредовања ученика. 

Предавач: Биљана Вуловић Термин: среда, 15. 12. 2021. У 18 часова 

- Klett: Презентација штампаних и дигиталних уџбеника математике за 8. разред, 13. 

12. у 15.30h, 



- Посета Музеју кући Јована Цвијића са ученицима VI разреда 15.10.2021. 

- Одржана радионица у Народном музеју са ученицима 7. и 8. разреда, 11. 3. 2022; 

Ивана Мартинов, наставница биологије  

-ЗУОВ „НТЦ систем учења- развој креативног и функционалног размишљања“-24бода 
 

-Klett: Презентација штампаних и дигиталних уџбеника математике за 8. разред, 

  

 Миријана Илић, наставница физике и хемије   

-  вебинар у трајању од један /1/ сат под називом Онлајн презентација уџбеника хемије 

за 8. разред основне школе, који је одржан 25. новембра 2021. Године 

-   „Презентацији уџбеника за предмет Физика“  , дана: 2. децембра 2021. године 

- Педагошка документација – свеска праћења развоја и напреодвања ученика , 1 бод , 

15.12.2021 

-  Обука за запослене - Стратегија у раду са ученицима који показују проблеме у 

понашању - 23.01.2022- онлајн обука - Платформа Чувам те- 16 сати  

-   Обука за запослене- Породично насиље - 24.01.2022 - онлајн обука - платформа 

Чувам те - 16 сати  

-  Обука за запослене- Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања 

и дискриминације , злостављања и насиља - 21.2.2022- платформа - чувам те - 16 сати  

-    "Методе и начини учења на часу – како до квалитетног часа"  - 4 поена - образовни 

центар - кон тики  

-      Организатор општинског такмичења - физика - 6.2.2022 -3 поена 

-  Учесник на решавању жалби за општинско такмичење из физике - 8.2.2022-  2 поена  

- Учесник на општинском такмичењу из хемије - 6.3.2022 - 2 поена  

- Посета музеја хемијског факултета-Ученици седмог разреда    2.6.2022     -  2 поена                                  

 

Сања Јовић, наставница физичког 

-ИКТ примена за физичко васпитање; Ни црно ни бело ( 3 дана, 24 бода); Обука 

наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења ( 3 дана, 24 бода), 

Комуникација у ћорсокаку (8 бодова), 2 семинара онлајн 

 

Вук Перић, наставник ликовне културе  



 

екстерно 

- Обука за дежурне наставнике, супервизоре и председнике школских комисија на 

Завршном испиту, број бодова ( 8.)  21.06.2022.  

- Програм обуке за дежурне наставнике на завршном испиту у основном образовању 

28.06.2021.  

- Програм обуке за запослене у образовању /Дигитална учионица/дигитално 

компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних 

образовних материјала, број бодова ( 19,5)  17.11.2020. 

- Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима 

учења број бодова ( 24.) 22.10.2019. 

- Комуникација у ћорсокаку као потенцијални безбедоносни ризик, 22.8.2019. ,К4, 

П4, ЗУОВ, 8 бодова;  

- Ни црно ни бело- програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за 

толеранцију и интеркултуралност, ЗУОВ , К3, П4, 24 бода; 

 

интерне активност - остварене активности унутар школе 

- Изложба ликовних  радова уприличена поводом дана школе 12.10.2021. 

- Посета Музеју кући Јована Цвијића са ученицима VI разреда 15.10.2021. 

- Приређена тематска изложба у корелацији са библиотекарем школе 

Сандром Репац ,, Стара и Ретка књига од 1892… “ 

 

-Приређена изложба ликовних радова са темом ,, Јесен златна” 

 

-Припрема, жирирање и слање радова на ликовни конкурс ,, Мој Београд 2021.” 



-Приређена изложба ликовних радова учесника и награђених ликовног конкурса у 

организацији Пријатеља деце ГО.Палилула ,, Моја Београд 2021”  

-Посета здању Народне скупштине са ученицима 7. и 8. разреда, 5. 11. 2021;- 

- Приређена изложба ликовних радова ,, Зима” 

-Организација и декорација у холу школе поводом Новогодишњих празника 

децембар .2021. 

-Приређена изложба ликовних радова поводом обележавања школске Славе 

Светог Саве.” 

-Припрема сценографије, реквизита, режија, реализација, фотодокументација 

луткарске представе ,,Свети Сава и Правда” у сарадњи са одељенском заједницом 

VII 1 и наставником српског језика и књижевност Весном Булић. 27.01.2022. 

-Припрема костима, маски за игроказ ,, Биберче” у сарадњи са одељенском 

заједницом V 1 наставником српског језика и књижевности Марином Јанковић 

27.01.2022. 

- Поставка едукативних - декоративних. паноа намењених кабинету страних 

језика реализованих у корелацији са наставницима страних језика; Душицом 

Митић и Иваном Деспот у оквиру одељенске заједнице ученика VIII 1 разреда и 

полазницима Примењене ликовне радионице једносменског рада. - Март месец 

2022. 

          - Одржана радионица у Народном музеју са ученицима 7. и 8. разреда, 11. 3.  

         -Децембар-јануар 2021-2022,Изложба дворци средњег века 2022; сарадња кроз             

корелацију са предметом историја. 

        -Припрема, жирирање и слање радова на ликовни конкурс ,, Мали Пјер” у      

организацији П.Д.Г.О.П 

      -Тематска изложба ликовних, награђених  радова  учесника конкурса у организацији       

Пријатеља деце ГО.Палилула ,са темом конкурса ,, Кад се ласте врате’с југа”  

-Тематска изложба ликовних радова ,, Васкрс” Уређење паноа и хола школе. 

-Припрема, жирирање и достава радова на ликовни конкурс у организацији 

,Народног музеја Србије са темом ,, ДА ЛИ МЕ ЧУЈЕТЕ” поводом обележавања 

100 година од формирања Даде 

- Тематска изложба ликовних радова са темом ,, Пролеће” - време реализације 

март - април 2022. Уређење паноа у холу школе. 

- Приређена изложба ликовних радова учесника и награђених ликовног конкурса 

у организацији Пријатеља деце ГО.Палилула ,, Упознајмо птице” 



- Припрема, жирирање и слање радова на међународни ликовни конкурс  

Изложбени пано ,, Уметност древних цивилизација” у сарадњи са одељенском 

заједницом ученика V2 разреда. 

-Поставка - изложба у холу школе ,, ЛЕТО” 

 - Поставка декоративног паноа реализованог у оквиру Примењене ликовне 

радионице једносменског рада према поетици дела Анрија Матиса. јун 2021. 

 

 
 

 

 

- Владанка Клипа, наставница географијe: 

        -”Јавни говор - технике излагачке писмености”, 8 бодова;                                 

2.10.2021.  одржан у ОШ “Стеван Дукић” 

- Платформа “ Чувам те” - онлајн обуке - стручно усавршавање унутар установе : - 

Обуке за запослене- породично насиље-16 бодова,7.2.2022. 

- НТЦ вебинар “Природне науке кроз НТЦ методологију”, Кллет Србија;предавач 

Вук Рајовић; 

- -Посета здању Народне скупштине са ученицима 5. и 6. разреда, 

5. 11. 2021;- 

- - Одржан угледни час из грађанског васпитања на Гробљу ослободилаца Београда 

са ученицима 5.и 6. разреда, 10. 9. 2021; 

-  Посета Музеја Јована Цвијића са ученицима 5. и 6. разреда, 8. 10. 2022; 

 



Валентина Гагић, наставница историје: - Угледни час о здрављу, ОШ 

`Јован Цвијић`-Хигијена кроз историју у 6.1 и 6.2 

 - 30.12.2021.,Биоскоп, 5.разред, - Децембар-јануар 2021-2022,Панои-

грбови,,Изложба дворци средњег века 

-31.1. 2022.издавачка кућа Герундијум, вебинар Развијање                

функционалног знања и критичког става 

 -31.1.2022.,вебинар Герундијум- Одлике штампаних и дигиталних 

уџбеника историје и начине рада на нашој дигиталној платформи. 

  -4.2.2022.,Вуклан вебинар, Представљање уџбеника за 8.разред 

 -28.2.2022.,Klett, Са наставником на ти за предмет Историја, који је 

одржан 28. фебруара 2022. године. 

 - 24.3.2022.,Радионица Црвеног крста: Трговина робљем, за 5.разред-

присуство -17.6.2022.,Угледни час са наст.српског језика,Ново гробље, 

знамените личности са ученицима 7.разреда ош `Ј.Цвијић` 

 

Душица Митић, наставница француског језика: 

Вебинар издавачке куће "Kett" децембар;-Обука за запослене - Стратегија у раду са 

ученицима који показују проблеме у понашању - 22.01.2022- онлајн обука - Платформа 

Чувам те- 16 сати; 

-  Обука за запослене- Породично насиље - 23.01.2022 - онлајн обука - платформа 

Чувам те - 16 сати; 

- Обука за запослене- Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања 

и дискриминације , злостављања и насиља - 22.2.2022- платформа - чувам те - 16 сати; 

- Обука за запослене: Улога установа образовања и васпитања у превенцији трговине 

људима; 25.02.2022 - онлајн обука - платформа Чувам те - 16 сати; 

-Присуство угледном часу Избирачица, 6. разред, наст. Марина Јанковић; 

Весна Булић, наставница српског језика:  

стручно усавршавање унутар установе-Обука за запослене - Стратегија у раду са 

ученицима који показују проблеме у понашању - 22.01.2022- онлајн обука - Платформа 

Чувам те- 16 сати; 

-  Обука за запослене- Породично насиље - 23.01.2022 - онлајн обука - платформа 

Чувам те - 16 сати; 



- Обука за запослене- Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања 

и дискриминације , злостављања и насиља - 22.2.2022- платформа - чувам те - 16 сати; 

- Обука за запослене: Улога установа образовања и васпитања у превенцији трговине 

људима; 25.02.2022 - онлајн обука - платформа Чувам те - 16 сати; 

-Присуство угледном часу Избирачица, 6. разред, наст. Марина Јанковић; 

-Одржан угледни час на Новом гробљу Књижевно путовање кроз историју- утврђивање 

знања из књижевности, 7. разред, 17. 6. 2022; 

- Посета Музеја Јована Цвијића са ученицима 7. и 8. разреда, 8. 10. 2022; 

- Посета Народне скупштине са ученицима 7. и 8. разреда, 5. 11. 2021; 

- Одржан угледни час из грађанског васпитања на Гробљу ослободилаца Београда са 

ученицима 7. и 8. разреда, 10. 9. 2021; 

- Посета биоскопу  са ученицима 7. разреда, филм Ноћ вештица, 15. 10. 2022; 

-Посета биоскопу  са ученицима 7. и 8. разреда, филм Лето кад сам научила да летим, 

25. 2. 2022; 

-Одржана радионица у Народном музеју са ученицима 7. и 8. разреда, 11. 3. 2022; 

- Посета Храма Св. Саве са ученицима 7. и 8. разреда, 15. 4. 2022; 

-Аутор задатака за пријемни испит за уметничке гимназије за школску 2022/23. 

 

Марина Јанковић, наставница српског језика 

-Онлајн обука „Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник - увођење 

електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала", август 2021. -19,5 

бодова; 

-Настава оријентисана ка исходима учења, новембар, децембар 2021. година   -24 бода; 

-ЗУОВ „НТЦ систем учења- развој креативног и функционалног размишљања“-24бода 

-  Вебинар “Стратегије успешног препознавања и превазилажења тешкоћа у учењу” (у 

трајању од четири сата, 11. мај 2022.)-Обука за запослене - Стратегија у раду са 

ученицима који показују проблеме у понашању, онлајн обука - Платформа Чувам те- 16 

сати; 

-  Обука за запослене- Породично насиље, онлајн обука - платформа Чувам те - 16 

сати;  

- Обука за запослене- Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања 

и дискриминације , злостављања и насиља, платформа - чувам те - 16 сати; 

-Посета Народној скупштини са ученицима 5. и 6. разреда (5. 11. 2021.) 

-Посета биоскопа са ученицима 5. и 6. разреда; филм “Лето кад сам научила да летим 

(25. 02. 2022.) 

- Угледни час у 6. разреду “Избирачица” (25. 05. 2022.) 



-У школској библиотеци обележен “Светски дан дечије књиге” (2.април) у сарадњи са 

школским библиотекаром Сандром Репац (04.04. 2022) 

Ивана Деспот, наставница енглеског језика: 

-Обука за запослене - Стратегија у раду са ученицима који показују проблеме у 

понашању - 22.01.2022- онлајн обука - Платформа Чувам те- 16 сати; 

-  Обука за запослене- Породично насиље - 23.01.2022 - онлајн обука - платформа 

Чувам те - 16 сати;  

- Обука за запослене- Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања 

и дискриминације , злостављања и насиља - 22.2.2022- платформа - чувам те - 16 сати; 

- Обука за запослене: Улога установа образовања и васпитања у превенцији матрговине 

људима; 25.02.2022 - онлајн обука - платформа Чувам те - 16 сати; 

- Одржан час у четвртом разреду 12.4.2022. са темом Introduction - презентација. 

- Одржан заједнички (француски и енглески) угледни час у 7/2, 25.5.2022. Радионица-

Les adjecifs de personnalite/ Character adjectives 

- Израђивање наставних средстава на различите теме: знаменитости Лондона, мапе, 

животиње Аустралије, мотивационе поруке, честитке,  

     Aлександра Миловановић , наставница музичке културе: 

-Утицај особина личности и понашања васпитача и наставника на стварање и одржавање 

толерантне средине за учење и развој детета ( 24.6.2019. ) -К4 , П4.  8 сати 

- Програм обуке наставника за реализацију нааставе оријентисане ка исходима учења 

(06.07.2019.) К2 - 24 сата 

-Дигитална учионица / дигитално компетентан наставник- увођење ел. уджбеника и 

дигитално образовних мтеријала ( 24.8.2020.)   К2-19,5 сата 

-Критичко мишљење и решавање проблема , дигитална писмености програмирање 

микробит уређаја   ( од марта до јуна 2021.год )  К2, П1, П3 - 40 сати 

-Eтика и интегритет   ( 19.6. 2022.) 

 

Невена Ричевић Шајкаш, психолог школе 

-радионице и конференције по пројекту “Заштитимо знање” и спречавање осипања 

ученика у сарадњи са организацијом Save the children и МПН: 

-26.10.2021.zoom @Heart trening@ 

-  "Обука за запослене - породично насиље", Платформа ЧУВАМ ТЕ 

- "Обука за запослене - Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у 

понашању" , Платформа ЧУВАМ ТЕ 

 



Валентина Панђаитан, директорка школе 

-радионице и конференције по пројекту “Заштитимо знање” и спречавање осипања 

ученика у сарадњи са организацијом Save the children и МПН: 

-26.10.2021.zoom @Heart trening@ 

-  "Обука за запослене - породично насиље", Платформа ЧУВАМ ТЕ 

- "Обука за запослене - Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у 

понашању" , Платформа ЧУВАМ ТЕ 

 Репац Сандра, библиотекар школе 

-"Мултисензорна библиотека – библиотека за све". Семинар носи 8 бодова стручног 

усавршавања ван установе. (27.10.2021.) 

-“Обука запослених у основним и средњим школама за примену инструмената за 

самовредновање и процену дигиталних капацитета школе- Селфи”.  Семинар носи 8 

бодова стручног усавршавања ван установе. 

3.2.УГЛЕДНИ И ЈАВНИ ЧАСОВИ –У ТОКУ ПОЛУГОДИШТА ШК.2021/2022.: 

Тамара Рашић 1-1  угледни час  математика “Број седам” обрада 

Гордана Миладинов 2-1 јавни час свет око нас утврђивање 

Угелдни час   - Полигон је одржан у  разреду – 7/1 , 24.11.2021 , извеле су га наставнице 

Милена Миленковић и Сања Јовић 

Угледни час у  разреду 6-1, одржан је 7.12.2021 ,    одржали су настаници   Јовица 

Јелић  и  Алекснадра Јаковљевић   наставна јединица: Техничка и дигитална 

писменост  

 В. Гагић је одржала презентацију „ Хигијена кроз историјu` 

Одржан је  угледни час  из Грађанског васпитања ( 10. 9. 2021.) у разредима 5-8. на  

Спомен гробљу ослободилаца Београда 1944.  Час је одржан у корелацији са Верском 

наставом, а осмислиле су га и спровеле наставнице Весна Булић, Владанка Клипа и 

Тијана Вуловић – вероучитељица. Наставна јединица: Карактеристике људских права / 

припадност држави и нацији. 

 

Весна Булић и Валентина Гагић: угледни час на Новом гробљу Књижевно путовање кроз 

историју- утврђивање знања из књижевности, 7. разред, 17. 6. 2022; 



Весна Булић: час у 4. разреду Моја бајка; 

Валентина Гагић:час у 4.разреду, утврђивање градива из историје у 4.разреду, 9.6.   

-В. Клипа: одржан час у 4/1 . разреду ради упознавања професора и новог предмета  

 ( географија)   Тема– „Воде Србије“ – утврђивање, 26.10.2021. 

 

Душица Митић, Наставница француског 

- Наставнице Душица Митић (француски) и Ивана Деспот (Енглески) су одржале 

заједнички угледни час у 7/2, 25.5.2022. Радионица-Les adjecifs de personnalite/ 

Character adjectives 

Деветнаестог маја, часови француског језика у млађим разредима одржани су у 

природи у оквиру акције ''С природом на ти''. 

 

Ивана Деспот, нацтавница енглеског 

- Одржан час у четвртом разреду 12.4.2022. са темом Introduction - презентација. 

- Наставнице Душица Митић (француски) и Ивана Деспот (Енглески) су одржале 

заједнички угледни час у 7/2, 25.5.2022. Радионица-Les adjecifs de personnalite/ 

Character adjectives 

 

Александра Јаковљевић 

Квиз “Брзи прсти”, 6.разред, угледни час 

Здрава исхрана, пројекат 

Симетрија око нас, пројекат 

У свету интересовања, пројекат 

 

 

Миријана Илић    

-Угљеник –   предмет хемија , наставница – Миријана Илић - одржан , 18.11.2021 у 

одељењу 8/1                                        

-Презентација " Колика је PH вредност супстанци из свакодневног живота "  - 

наставница хемије - радионица 

 - Радионица – научи да прочиташ информацију на паковању хране  - 7.10.2021 – у 

одељењу  7/1 

-   Угледни час - угљеник , својтва и примена - 17.11.2021 - 8. разред  



Марина Јанковић је одржала планирани час у четвртом разреду 1.11.2021. Наставна 

јединица је: Бранко Ћопић - Мјесец и његова бака (обрада).  

Мартинов Ивана: угледни час у 8. разреду, месец јун- Ин корпоре сано 

3.3. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Подршка ученицима је пружана у складу са приоритетима и епидемиолошком 

ситуацијом. Ученицима је пружана у школи од стране психолога и педагошког 

асистента. 

И ове шк. године уз распоред часова и дежурства уписани су и време одржавања 

допунске, додатне, секције, одељ. заједнице, једносменског рада, написан је и 

распоред писмених задатака, контролних вежби, распоред одржавања угледних часова 

како бисмо смањили оптерећеност ученика. Распоред је усклађиван са променама у 

Оперативном плану рада школе. 

3.4. БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА: 

        У циљу заштите и безбедности ученика школа је под видео надзором, постављен 

је 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.  

Нагласак рада Тима за заштиту је био на дигиталном насиљу и развоју културе 

дигиталне комуникације. 

Предавања која су претходних година држали припадници МУПа су одложена.       

Појачана је сарадња и информисаност родитеља о ком 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.  

 

 



 4.РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА 

4.1.ГОД.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

Највиши стручни орган школе пуну пажњу у свом раду је посветило реализацији 

садржаја планираних ГПРШ, као и редовном праћењу актуелних информација 

добијених од стране МПН и Школске управе. 

Поред питања наставе, организације рада школе у посебним епидемиолошким 

условима, 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. састанак одржан 31.08.2021. размотрили смо план превентивних мера,подељена су 

задужења по 40.час.радној недељи. 

-  прецизирали смо активности везане за почетак школске године, прибавили 

информације за Год.извештај реализације ГПРШ и писање новог  

-  утврдили смо распоред часова, писмених, контролних, дежурства 

- активности које нам предстоје по реализацији Пројекта (Мадад и Јеснос.рад),  

-а како нам није омогућено да одељење 2.раз.поделимо, учитељица која је избодована 

као тех.вишак (комисија је бодовала и поставила листу у зборници у јуну 2021.) је 

проглашена вишком и биже преузета у ОШ”Васа Пелагић” 

 

2.састанак је одржан 08.09.2021. када је усвојен нови ГПРШ, Извештај о реализацији 

ГПРШ за шк.2020-21. и Извештај о раду директорке у претход.шк.год., укључивање у 

активности по пројекту и спровођење епид.мера и извештавање о броју заражених. 

 

3.састанак одржан дана 6.10.2021. примена превентивних епид.мера и поступање по 

препоруци Тима, односно по Допису МПН,  одељење 2.разреда је због 2 позитивна, 

оболела ученика, поделили смо одељење 2.раз. на две групе и утврдили распоред 

одржавања наставе. активности, звоњења…  

Сачињен је план активности за обележавање Дечије недеље )присуствоваће 

представник Општине за образовање), Дан школе,и чланови Већа су упознати са 

избором  Савета да се ученици осигурају преко Generali doo и хране у школи(Лидо). 

 



4.састанак одржан 22.10.2021. када смо предузели активности у циљу смањења броја 

изостанака, осипања ученика, побољшање успеха ученика, на крају првог 

клас.периода...обележавање Дана школе и Дана слободе,, Учествовали смо и у дебати 

26.10.2021. по пројекту “Заштитимо знање” у сарадњи са МПН, Save the children i 

UNESCO, снимљен је и видео прилог и постављен на сајт школе. 

 

5.састанак је одржан 01.11.2021.. на коме смо се највише посветили анализи постигнућа 

ученика на крају 1.тромесечја, реализацији наст.плана и програма и пратили смо рад 

ученика по ИОП-у. 

 

6.састанак одржан 24.11.2021.чланови Већа су упознати са Извештајем о стручно-

педаг.надзору и посебна пажња је посвећена оперативним плановима и формативном 

оцењивању, јер су препоруке биле да се у дневник уносе запажања о напредовању 

ученика (формат.оцењ.), јер не уносе редовно сви наставници и усвојили смо нови 

образац Операт.плана који садржи исходе (на други начин само постављени исходи). 

 

7.састанак одржан 30.12.2021.размотрили смо успех ученика у овим ванредним 

околностима, реализацију наставе.. предузели низ мера за квалитетнију наставу и 

спречавање изостајања ученика, ученике непохађаче и мере које треба предузети, и са 

посебним нагласком на полугод.извештаје. 

 

8.састанак одржан 24.01.2022. када смо усвојили Полуг.извештај о реализацији ГПРШ, 

Полуг.изв.о раду директорке, сачинили оперативни план рада у епидем.ситуацији, 

план надокнаде часова, реализовали стручно усав.платформа „Чувам те“ 

 

9.састанак одржан 14.03.2022. када смо донели одлуку да се уџбеници за 4. и 8. не 

мењају, планирали активности за нови Шк.програм и спровођење пробног ЗИ 

 

10.састанак одржан 06.04.2022. анализирали смо успех на 3.класиф.периоду, пробни 

ЗИ, спровели активности у циљу повећања броја уписаних ученика у 1.раз., изабрали 

представнике испред Наст.већа за нови ШК.одбор 

 

11.састанак одржан 25.05.2022. анализирали смо рад Тима за инклузију,  

самовредновање, развојно, рад Ученичког парламента, комисије за сарадњу са 

локал.управом, разговарали  више о маркетингу школе ,  

 



12. дана 13.06.2022. верификовали смо успех ученика 8.раз., именовали ученика 

генерације, формирали комисију за разредни испит, спровели активности за ЗИ, за 

СНА према Упутству (спровели анкетирање ученика) 

 

13.састанак одржан 24.06.2022., верификовали смо успех ученика од 1-8.раз., 

ускладили Пословник о раду Наст.већа са новим Законом 

 

14.састанак одржан 30.06.2022. утврдили смо успех након раз.испита, излазност на ЗИ, 

наградили ученике 1. и 8.раз., похвалили све одличне, анализирали опредељење 

ученика за СНА 

Валентина Панђаитан, 

Директорка школе 

 

 

4.2.  ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА од 1-4.раз. 

Број чланова  ___9___ 

 

                             датуми одржавања састанака 

 Име и презиме 28.09. 29.10. 30.12. 5.04 24.06 

 

30.06. 

            

2. Тамара Рашић    +   +   +   +   +   + 

3. Гордана Миловац    +   +   +   +   +   + 

4. Гордана Миладинов    +   +   +   +   +   + 

5. Ивана Давинић    +   +   +   +   

6. Татјана Ђорђевић    +   +   +   +   +   + 

7. Душица Митић    +   +   +   +   -   - 

8. Соња Петрушић     -   +   -   -   +   + 

9. Тијана Вуловић     -   -   +   +   +   + 

10. Елза Хаџић     -   -   +   +   

Чланови Одељењског већа редовно су присуствовали седницама већа. 

У току школске године одржано је шест седница Одељенског већа 28.9.2021.  

29.10.2021. и 30.12.2021., затим 5.04.  24.06.  и 30.06. 2022.На седницама смо усвојили 

план рада Одељенског већа,утврдили распоред писмених 



задатака,контролних,тестова,донели одлуке о извођењу додатне, допунске и слободних 

активности,утврдили динамику родитељских састанака,планирали стручно усавршавање 

и иновативне часове. 

Анализирали смо успех и дисциплину ученика на крају првог и трећег 

класификационог периода и на крају првог полугодишта.Пратили рад ученика који 

раде по индивидуализацији и ИОП-у. 

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. 

Договарали обележавање Дечје недеље,Дана школе и Светог Саве.,8.марта и Ускрса. 

Семинари које су похађали чланови  већа евидентирани су у записнику стручног 

већа.Сви планирани садржаји су  реализовани.  

Руководилац Гордана Миловац 

ГОДИШЊИ  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА V-VIII РАЗРЕД 

   

 Чланови Одељењског већа су редовно присуствовали седницама. 

 Током школске 2021/2022. одржане су седнице Одељењског већа 1.9.2021., 

29.10.2021.30.12.2021.,6.4.2022., 10.6.2022., 21.6.022., 30.6.2022. 

На седницама смо усвојили план рада Одељењског већа,утврдили распоред 

писмених и контролних задатака, 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,трећег класификационог периода, на крају 

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

Бавили се ученицима који имају потешкоће у савладавању градива. Предложили 

ученика генерације и носиоце диплома и похвала.Анализирали успех после разредних 

испита у јуну.   

Пратили реализацију наставног плана и програма. Пратили допринос допунског и 

додатног рада успеху ученика. Анализирали реализацију иновативних часова и часова 

одељењског старешине са нагласком на радионице ненасилне комуникације. 

Изабрали уџбенике и одредили који ученици остварују право на бесплатне уџбенике. 



Сви угледни часови одржани током школске године евидентирани су у записницима 

стручних већа. Семинари који су похађали чланови већа евидентирани су у 

записницима стручних већа. 

Сви планирани садржаји су реализовани. 

Руководилац 

                                                                                                   Душица Митић 

ТАБЕЛА УСПЕХА: прилог 1 

 

ПОХВАЉЕНИ УЧЕНИЦИ ОД СТРАНЕ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ   2021/2022.: 

  

ПОХВАЉЕНИ УЧЕНИЦИ 

1/1   

Жива Јаковљевић V/1 

Јаков Маловић Дајана Бошковић 

          Страхиња Милановић Хана Димитријевић 

Лука Радовановић Коста Петровић 

Јана Стајић Лена Милев 

Уна Стефановић Jана Грујић 

Лав Урошевић 

Дуња Незири V/2 

  2-1 Штрбац Јана 

          Драган Анђелковић Вук Растовић 

Вељко Бондеровић Петра Блешић 

 Андреа Вујовић 

Ана Гаковић 6/1 

Огњен Грубиша Арун Јаковљевић 

          Марија Ђурић Вања Бондеровић 

Лана Остојић Љубиша Королејић 

Бошко Лазић Мартин Добројевић 

Луна Манојловић 

 Марија Стојкоски 

Лена Мијатовић 6/2 

Вера Мирковић Ђорђе Крнета 



Душан Чакармиш 

Зоран Марјановић 7/1 

Растко Цвијић    Анђела Кашић  

3-1 Андријана Стевић 

       Александар Белобрђанин  Лара Перић  

Исидора Вујовић  Тијана Богуновић  

Андрија Радовановић    

Теодора Веселиновић  7/2 

Љуба Милић  Нина Деспот 

Миа Петровић  Михајло Ракочевић 

Константин Николић Павле Билић 

Михајло Стојкоски Марко Остојић 

Бранислав Витас  

Валентина Ценић  

4-1  8/1 

  

Митић Софија               Теодора Пајевић  

Бондеровић Виктор Анастасија Вучковић  

Теодора Живковић Кристина Кесић 

Војин Бошковић Вукашин Грујић 

Јован Бобичић Јован Даниловић  

Лара Дедовић  

Тамара Стевић   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4.3.  ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ: 

 

Одржано је  више састанака ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА и то: 

 

1. Дана 20.08.2021. смо размотрили 40.часов.радну недељу, могућности одржавања 

наставе на даљину, распоред учионица, звоњења, активности по једносменском раду, 

систематизацију радних места, непотпуне норме, технолошки вишак… 

 

2. 6.09.2021.. је конституисан педагошки колегијум, након што су подељена задужења 

по 40.час.радној недељи. 

-  прецизирали смо активности везане за почетак школске године,  

- размотрили Год.извештај реализације ГПРШ и нови ГПРШ за 2021-22.год. 

-  утврдили смо распоред часова, писмених, контролних, дежурства 

-  активности које нам предстоје по реализацији Пројекта, 

- учешће у пројекту – једносменски рад 

 

3.састанак одржан 6.10.2021. С обзиром да су се 2 ученика истог одељења разболела од 

короне, а поступајучи по Допису МПН, размотрили смо поделу одељења, сачинили 

распоред и план. Наша школа учествује у реализацији два пројекта:Једносменски рад 

и Укључивање деце миграната у систем образовања, бавили смо се и проблемом 

осипања деце из система образовања. 

- а велики изазов нам је реализација  једносменског рада у условима пандемије, 

организација дежурства, задужења родитеља, одељ.старешина,  

- поступак у евидентирању ученика и наставника у изолацији или уколико су 

потврђени позитивни случајеви 

- недељни и месечни извештаји Шк.управи и унети у Упитник МПН 

 

4.састанак је одржан 01.11.2021. када смо предузели активности у циљу смањења броја 

изостанака, осипања ученика, побољшање успеха ученика, на крају првог 

клас.периода... 

- реализација једносменског рада 

-активностиТима за инклузију,Тима за унапређење квалитета и 

   међупредм.комп.,  

- предлози учен.парламента и вршњачког тима 

 



5.састанак је одржан 22.11.2021. након што нам је стигао Извештај о стручном 

педагошком надзору школе од стране педагошких саветника. Размотрили смо меру да 

се у е дневник више уносе обележја формативног оцењивања, запажања о напредовању 

ученика. Размотрили смо и коментаре наставника након урађених иницијалних тестова 

и да у обрасце Оперативних планова унесемо и стандарде, заправо да им променимо 

место у табели и повежемо са наставним темама. 

 

6.састанак 28.12.2021 на коме смо се највише посветили: 

- реализацији активности по ПРОЈЕКТИМА 

- оцењивање ученика,  

-извештаји полугодишњи 

 

7.састанак одржан 21.01.2022. када смо размотрили полугодишње извештаје стручних 

већа, педаг.колег., комисија, тимова, стручно усавршавање,  Прав.о оцењивању због 

закључивања оцена и утврђивања успеха... 

 

8.састанак одржан 11.03.2022. када смо се бавили избором уџбеника и на основу 

мишљења стручних већа сложили се да се не мењају у 4. и 8.раз., предузели смо 

активности за нови Шк.програм и спровођење пробног зав.испита. 

 

9.састанак одржан 23.05.2022. размотрили смо рад Тима за развојно, самовредновање, 

комисије за маркетинг школе, и припрему ученика за ЗИ 

 

10.састанакодржан 21.06.2022.анализирали смо успех на крају шк.год., шк.програм је 

завршен, размотрили извештаје Тимова, стр.већа, комисија... припремили ученике за 

ЗИ..... 

 

Валентина Панђаитан, директорка школе 

 

 

 

 

 



5. СТРУЧНА ВЕЋА 

Ст ручни акт ив за развој школског програма програмаје  пратио реализацију 

наставног плана. Настава се ове године планира према Посебном програму образовања 

и васпитања у ситуацији ванредних околности (Сл.Гл.110/2020). Стручни актив је дао 

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, 

посебно у ситуацији када се ове активности реализују на даљину. Дао је упутства за 

анкетирање родитеља првог разреда, за формирање група за обавезне изборне и 

изборне предмете и пратио њихову реализацију. Пре него је почело извођење наставе 

анкетирани су ученици и родитељи. Урађени су нови школски програми за све разреде 

за наредне четири године почев од школске 2022-2023. Евидентирани су ученици 

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

стандарди се поштују. Састанци су одржани  према плану. 

        Руководилац  

   Гордана Миловац 

 

Стручни актив за развојно планирање за шк. 2021/2022 годину 

Чланови су: 

1. Реља Космајац, ученик 7/2, члан испред Ученичког парламента 

2. Aлександра Остојић, члан испред Савета родитеља 

3. Валентина Панђаитан, директор школе,члан 

4. Валентина Гагић, професор историје, члан 

5. Татјана Ђорђевић, наставник разредне наставе, члан 

6. Невена Раичевић Шајкаш, психолог, руководилац (Александра Милановић – 

замена) 

Развојни циљеви и оствареност циљева:  

                 Унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика 

на завршном испиту.  Анализа резултата ће се обавити користећи извештаје о 



реализацији и резултатима завршних испита по наставним предметима, остварености 

стандарда у оквиру предмета, поређења закључних оцена и постигнућа на ЗИ по 

наставним предметима и одељењима. Како би се побољшала постигнућа ученика на 

завршном испиту припремна настава је правовремена и обухватна. За ученике завршних 

разреда је била редовно организована и одржавана припремна настава из свих предмета 

који се полажу на завршном испиту. Ученицима су за пружање додатне подршке 

омогућени бројни термини пре и после наставе о којима су они праовремено 

обавештени. У школи се реализује допунска и додатна наставач 

                    Рад на оспособљавању ученика за доношење ваљаних одлука о избору 

даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег живота кроз разнолике 

активности у области професионалне оријентације. Спроведена је професионлана 

оријентација у сарадњи са Националном службом за запошљавање. Тестирани су сви 

ученици осмог разреда. Идентификовани су ученици којима би могла бити  потребна 

детаљнија професионлна оријентација и психолошко тестирање. Одржавале су се 

посете из средењих  школа ученицима осмог разреда. 

                      Промовисање инклузивног образовања се врши кроз активности са свим  

актерима школског живота. Ученици су укључени у рад Ученичког парламента и     

радионице вршњачког тима. Код нас у школи ради велики број ученика по ИОП-у за 

које су урађени индивидуални планови и редовно се врши евалуација. У току је 

предлагање ученика који ће од наредне школске године прећи на индивидуализацију, 

са индивидуализације на  ИОП1, или са ИОП-а 1 на ИОП2. Школа  за већину ових 

ученика успешно пружа подршку у остваривању постигнућа.  

Професионално оснаживање наставника 

              Оснаживање наставника за примену инклузивног образовања је остварено кроз 

програме стручног усавршавања и обучавање наставника за примену стечених знања. 

Постоји план едукације који се и спроводи, већина наставника је учествовала на 

организованим семинарима. Сваки наставник и стручни сарадник има урађен лични 

план професионалног  усавршавања. 

1. Оснажити наставнике повећањем разноврсности и приступачности различитих облика 

стручног усавршавања. 

Наставници су упознати са програмима стручног усавршавања који су акредитовани. 

Редовно им се предлажу и бесплатни семинари које могу похађати током године.  



Поред стручног усавршавања ван школе, примењује се и стручно усавршавање у школи 

путем организовања угледних часова, презентације стручне литературе и иновација у 

оквиру стручних већа. Након одржавања угледних часова се организују дискусије у 

којима се разматрају елементи часа. Поред тога је наставницима омогућен приступ 

интернету, те су им доступни и садржаји који су резултат најновијих светских трендова 

и истраживања у образовању. 

2. Оснажити наставнике обучавањем за решавање дисциплинских проблема. 

             Путем спровођења радионица које држи психолог, затим стручним 

усавршавањем и обука насатвника за коришчење онлине платформе „Чувам те“. 

3. Оснажити наставнике набавком савремене стручне литературе. 

 Током године је у сарадњи са наставницима и стручним сарадницима прављен 

списак стручне литературе. Књиге су се набављале, тако да је библиотека обогаћена 

различитом литературом у мери у којој су то финансијска средства дозвољавала. 

 

 Атмосфера у школи и комуникација 

 1.Побољшање безбедности ученика дефинисањем улоге и задтака дежурних 

наставника. 

У циљу побољшања атмосфере у школи и комуникацији међу свим актерима 

школског живота на наставничком већу су сви упознати са значајем дежурства, улогом 

дежурних наставника и дат је предлог процедура реаговања у најтипичнијим 

ситуацијма које се дешавају у школи непосредно пре и после наставе, на одморима, а 

посебно у поподневној смени са старијим ученицима. 

Распоред дежурстава је направљен у складу са обавезама и задужењима 

наставника. Како би сви актери, а посебно ученици знали коме да се обрате када је то 

потребно, распоред дежурних наставника је истакнут на видном месту поред врата 

зборнице.  

 

                 Сигурност ученика је побољшања утврђивањем школских правила у 

превенцији насиља. Сви ученици школе су детаљно упознати са Протоколом. 

Реализована су предавања и радионице како од психолога, тако и од стране 

учитеља/наставника. Радионице се реализују превентивно у циљу спречавања било 

каквог вида насиља у школи, али и додатно по потреби уколико до неког вида насиља 

пак дође. Ученици  имају осећање сигурности и безбедности у школи што потврђују и 



добијени податаци из анкета у оквиру самовредновања. Школа поседује и Тим за 

заштиту од насиља који предузима све неоходне мере. 

2. Побољшање сигурности ученика упознавањем свих учесника школског живота са 

Посебним протоколом о заштити деце од занемаривања и злостављања у образовним 

установама и његовом применом. 

 Тим заштиту деце од злостављања и занемаривања.је покренуо низ активности у 

циљу смањивања насиља у школи. Чланови Тима су упознали Наставничко веће са 

Протоколом о заштити деце од насиља, злостављања и занемариваља,  у ту сврху је 

направљен пано и за зборницу. 

 Осмишљене су и процедуре реаговања у ситуацијама када дође до насиља, међу 

ученицима, запосленима или када се сумња на насиље у породици. 

 Чланови тима су такође водили евиденцију о случајевима насиља у школи и 

давали препоруку за даље реаговање. 

 Предузимане су мере превенције:  

- упознавање свих актера са појмовима насиља и начина реаговања у ситуацијама 

насиља 

- оформљена је секција за посредовање у сукобима при Ученичком парламенту 

-  ученици су учествовали у радионицама Црвеног крста   

- одржавани су часови одељенског старешине на којима су ученици учили о 

конструктивним начинима решавања сукоба 

- направљени су панои за ученике, на тему насиља, његовог препознавања и решавања 

конфликтних ситуација 

- школска акта су сусклађена са Протоколом. 

Поред мера превенције предузимане су мере интервенције када се насиље већ 

одиграло:  

- процена нивоа ризика, заустављање насиља, заштитне мере, информисање надлежних 

служби, праћење ефеката предузетих мера   

- остварена је сарадња са релевантним институцијама – МУП-ом Плаилула, Центром за 

социјални рад,  Домом здравља, Саветовалиштем за младе.     

 

 3.Повећање степена  мотивисаности и одговорности ученика за сопствено понашање и 

напредовање  укључивањем у креирање живота у школи. 

 

    Почетком сваке школске године ученици се информишу о свим постојећим 

секцијама у школи, а потом бирају у рад које секције ће се укључити. Уочено је да је 

већи број ученика заинтересован за рад у секцијама, тако да смо чак разматрали и 



проблем дневног временског оптерећења ученика на нивоу Наставничког већа. Рад у 

секцијама допринео је и већој заинтересованости ученика за такмичења, на којима 

постижемо запажене успехе. 

Након иновативних часова, ученици су их процењивали, тако да је њихово 

задовољство иновацијама допринело томе да сами ученици траже од наставника и 

показују већу активност у новим облицима рада. 

  Како би се повећао степен мотивисаности ученика за учење и оспособљавање за 

самостално учење ученици су укључени у различите облике рада. Групе ученика 

истражују, учествују у експериментима , дискусијама ,користе интернет, литературу. 

Ученици масовније посећују секције, затим је повећан број ученика заинтересованих 

за посете изложбама , сајмовима , научним манифестацијама. Реализовани су угледни 

часови на којима присуствују диретор школе и психолог. Пролећне активности везане 

за упис првака су обављене у оквиру радионица, родитељског састанка са родитељима 

предшколаца вртића „Врапчић“, дана Отворених врата школе са пригодним програмом 

у оквиру приредбе у холу шкоиле, дељењем штампаних ,видео програма у ходнику 

школе, дељење спота о школи и „Девојка из снова“ на сајту школе и фејсбуку школе. 

Датумс 7.4.2022. су одржана „Отворена врата“ школе где су били позвани родитељи 

предшколаца. 

 

Ради се на подстицању пуног и усклађеног развоја сваког ученика упознавањем 

карактаристика узраста,развојних потреба и интересовања. Наставници и учитељи 

похађају различите облике стручног усавршавања везане за развојне потребе ученика. 

Одржавана су и различита предавања и радионице за ученике како би се они упознали 

са својим развојним потребама у раду са различитим организацијама („Шта знаш о 

пубертету?“).  

 

Предлози за унапређење рада: 

- Радити више на маркетингу школе што је један од кључних питања наше школе због 

уписа нових ђака. 

психолог школе 

Александра Милановић 

 

 



Стручно веће за језик и комуникацију  

● број чланова: 6 

● списак чланова и прусуство састанцима 

 Име и презиме 29.9. 29.10. 30.11. 30.12 28.2. 30.03 27.4. 2.06. 30.6 

1 Душица Митић              

2 Марина Јанковић              

3 Весна Булић     -  -      

4 Сандра Репац              

5 Соња Петрушић     -   - - 
- 

- 

6 Ивана Деспот       -  
  

 
 

 

- На седници Одељенског већа, одржаној 24.06.2022. године, констатован је успех 

ученика на крају другог полугодишта. Закључак је да наставници прилагођавају 

наставу индивидуалним потребама ученика и оним ученицима који прате наставу 

по ИОП-у и да је појачана подршка свим ученицима ради постизања што бољег 

успеха. 

 Преглед недовољних и неоцењених ученика: 

Недовољних оцена нема на крају другог полугодишта. 

Неоцењени ученици: 

          Ученици Леонора Бериша (2/1), Јован Савовић (4/1), Манујел Јовановић (4/1), 

Данијел Глишић (7/1) и Батиста Мифтарај (7/2) су неоцењени из француског језика. 

Ученици Аријан Таировски (7/2), Батиста Мифтарај (7/2) и Шпен Мифтарај (8/1) су 

неоцењени из енглеског језика, а Ученици Батиста Мифтарај (7/2), Данијел Глишић 

(7/1) су неоцењени из српског језика као и Шпен Мифтарај (8/1). Неоцењени ученици 

упућени су на полагање разредног испита. Ученик Шпен Мифтарај је положио разредне 

испите у јунском испитном року, али није изашао на завршни испит. Разредни испити 

за остале ученике су планирани по завршетку завршног испита за осми разред. Ученик 



Марко Јовановић (4/1) је у јунском испитном року дана 7.6.2022. положио разредни 

испит из енглеског језика (1.страни језик) оценом добар (3). Остали неоцењени 

ученици нису приступили полагању разредних испита у јунским испитном року и 

упућени су на августовски. Прелиминарни резултат са завршног испита из српског је 

10.67.  

разред српски језик француски језик енглески језик 

2-1   1  

3-1    

4-1   2  

5-1 - - 1 

5-2 - - - 

6-1 - - - 

6-2 - - - 

7-1 1 - 1 

7-2 1 2 1 

8-1 1 1 1 

Неоцењени ученици из сва три предмета je Батиста Мифтарај (7-2) . 

Успех ученика по одељењима и предметима на крају школске 2021-2022: 

Одељење Српски језик Француски језик Енглески језик 

    1. стр. 

језик 

2. стр. 

језик 

1. стр. 

језик 

2. стр. језик 

2/1 - 4.12 - - - 



3/1 - 3.95 - - - 

4/1 - 4.00 - 3.00 - 

5/1 3.56 3.56   - 3.81 

5/2 3.67 3.75 3.50 4.00 3.58 

6/1 3.58 3.58 - - 3.50 

6/2 3.40 3.70     3.90 

7/1 3.50 3.71     3.13 

7/2 3.15 4.00 5.00 4.00 3.89 

8/1 3.18 4.17 3.60 3.00 3.67 

 

Реализовани садржаји и активности које сматрате најзначајнијим за унапређење 

рада: 

Изузетна организација наставе и педагошке подршке ученицима у околностима 

пандемије. 

Успешно спровођење пројеката обогаћене једносменске наставе. 

Наставници су радили на избору уџбеника, планирању одржавања угледних часова, 

састављању плана набавке књига у сарадњи са наставницама српског језика и 

наставницама разредне наставе и педагошком асистенткињом, планирању контролних и 

писмених задатака, као и планирању индивидуализације. Учествовали су у 

организацији прослављања Цвијићевих дана у ванредним околностима. Ученици су 

писали литерарне радове, правили паное, с обзиром на то да због неповољних 

епидемиолошких услова није било могуће реализовати садржаје уобичајене за 

прославу Дана школе. Обележени су Вукови дани, Дани страних језика као и Дани 

школских библиотека. Значајно је истаћи проширење књишког фонда школске 



библиотеке избором публикација са листе коју је одобрило Министарство просвете и 

науке. 

Поносни смо на одличну сарадњу и колегијалност у оквиру Већа. 

Истакла бих посете: 

1. Гробљу ослободиоца Београда 10.09.2021. где је одржан угледни час из 

грађанског васпитања са ученицима  7. и 8. разреда 

2. музеју Јована Цвијића 08.10.2021. 

3. Народној скупштини 05.11.2021. 

4. бископцим представама 

5. Народном музеју 11.03.2022. где је одржана радионица са ученицима 

седмог и осмог разреда - функционално читање 

6. Храму Светог Саве 15.04 2022.  

7. Новом гробљу 17.06.2022. где је одржан угледни час у седмом разреду: 

Књижевно путовање кроз историју, утврђивање знања из књижевности. Све у 

организацији наставнице српског језика Весне Булић 

8. Наставнице стрпског језика Весна Булић и Марина Јанковић су обележиле 

Национални дан књиге 

9. Поводом Дана матерњег језика спроведен је онлајн изазов превођења 

црквенословенских речи у свим старијим разредима. 

Критеријуми оцењивања: Наставница математике Александра Јаковљевић је 

24.1.2022. године Наставничко веће упознала са Правилником о оцењивању ученика у 

основном образовању и васпитању (Формативно и сумативно оцењивање, Оцена ученика 

члан 4. и члан 5. Начин и поступак оцењивања, Распоред писмених задатака и распоред 

писмених провера, Писмене провере члан 12.). Наставнице српског, француског и 

енглеског језика су израдиле критеријуме оцењивања за своје предмете (приложено у 

два посебна документа уз јануарски извештај).  

 угледни часови: 

- Наставница Марина Јанковић је одржала планирани час у четвртом разреду 1.11.2021. 

Наставна јединица је: Бранко Ћопић - “Мјесец и његова бака” (обрада) 

- Марина Јанковић је 25.5. одржала угледни час са темом “Избирачица” у 6/1 разреду, 

часу присуствовале директорка, психолог и наставница српског језика Весна Булић 



- Весна Булић и Валентина Гагић: угледни час на Новом гробљу Књижевно путовање 

кроз историју- утврђивање знања из књижевности, 7. разред, 17. 6. 2022 

- Весна Булић је у априлу  одржала час у 4. разреду Моја бајка; 

- Наставница Ивана Деспот је одржала планирани час у четвртом разреду 12.4.2022. са 

темом Introduction - презентација. 

- Наставнице Душица Митић (француски) и Ивана Деспот (енглески) су одржале 

заједнички угледни час у 7/2, 25.5.2022. Радионица-Les adjecifs de personnalite/ 

Character adjectives; часу присуствовале директорка и психолог. 

 

● семинари: 

месец Назив обуке   

децембар `Обука за реализацију 

нових програма наставе 

оријентисане ка 

исходима учења`. 

ЗУОВ, 24 бода. 

Похађала Марина 

Јанковић 

децембар -Вебинар издавачке 

куће Klett - Уџбеници 

16. 12. 2021. 

Похађала Душица 

Митић 



јануар и фебруар -Обука за запослене - 

Стратегија у раду са 

ученицима који 

показују проблеме у 

понашању - 22.01.2022- 

онлајн обука - 

Платформа Чувам те- 

16 сати; 

-  Обука за запослене- 

Породично насиље - 

23.01.2022 - онлајн 

обука - платформа 

Чувам те - 16 сати;  

- Обука за запослене- 

Заштита деце са 

сметњама у развоју у 

случајевима 

занемаривања и 

дискриминације , 

злостављања и насиља 

- 22.2.2022- платформа 

- чувам те - 16 сати; 

- Обука за запослене: 

Улога установа 

образовања и 

васпитања у 

превенцији матрговине 

људима; 25.02.2022 - 

онлајн обука - 

платформа Чувам те - 

16 сати 

Похађале Весна 

Булић, Марина 

Јанковић, Душица 

Митић, Сандра Репац, 

Ивана Деспот  



март 24. марта - вебинар 

"Методе и начини 

учења на часу - како до 

квалитетног часа". 

Похађале наставнице 

српског језика Марина 

Јанковић и 

библиотекарка Сандра 

Репац 

  

Детаљнији увид у стручно усавршавање библиотекарке Сандре Репац, налази се у 

извештају о раду библиотеке за школску 2021-2022. у наставку документа. 

Библиотекарка Сандра Репац је присуствовала редовној скупштини Друштва школских 

библиотекара и трибини "Школски библиотекари - развијање партнерства и сарадње". 

Наставница српског језика Марина Јанковић је 4.4.2022. са ученицима петог разреда 

обележила Светски дан дечије књиге. 

У свим одељењима, у оквиру редовне наставе, 10.4. је обележен дан сећања на Доситеја 

Обрадовића, великог просветитеља и првог српског министра просвете. 

Дан словенске писмености обележен је презентацијом и квизом у уводном делу часа 

23. маја у седмом и осмом разреду. 

Деветнаестог маја, часови француског језика у млађим разредима одржани су у 

природи у оквиру акције ''С природом на ти''. 

Ученици су у току школске године израђивали паное и постављали их у кабинет и хол 

школе: мапа Велике Британије (5/2), How different are we? (6/2), новогодишње 

честитке на француском и енглеском језику (ученици свих разреда), осмомартовске 

честитке (ученици петих разреда), знаменитости Лондона (7/1, 7/2), пословице на 

француском језику (7/1), животиињски свет Аустралије (8/1) - енглески језик, 

мотивационе поруке на енглеском језику (8/1). 

Награђени учесници на конкурсима:  

-конкурс 'Мој љубимац' у оганизацији ГО Палилула освојили су прво место - ученица 

Дајана Бошковић (5/1) и  треће место ученик Коста Петровић  (5/1) за прозу 

(наставница Марина Јанковић);  



-литерарни конкурс 'Птице' ученици су освојили прво место - Тијана Богуновић (7/1) 

и треће место Нина Деспот (7/2) (наставница Весна Булић). 

Пробни завршни испит за српски језик је одржан 25.3.2022. године; резултати са 

испита су у извештају за март 2022. 

Завршни испит за српски језик је одржан 27.06.2022. године у учионицама најближе 

школе, у овом случају у просторијама школе Арчибалд Рајс због безбедности учениика 

услед недавних дојава о постављању бомби у образовне установе. 

● предлози за унапређење рада у наредној школској години: 

Предлог за унапређење у наредном периоду је рад на повећању броја ученика, 

развијање критичког мишљења код ученика и унапређивање функционалног знања. 

Наставити рад на корелацији међу предметима и размени искустава. 

Руководилац већа Ивана Деспот 

Стручно веће природних наука ( математика , билогија , хемија , физика , ТИО и 

технологија , и информатика и рачуноводсто ) 

                       

  У првом полугодишту одржано је шест  састанака Већа за образовну област природне 

науке и математике  ( 23.8.2021; 28.8.2021,23.9.2021. 21.10 .2021.; 25.11.2021. 27.12.2021 

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

Јаковљевић, професор математике и информатике Милена Миленковић   и  професор 

техниke и технологије Јовица Јелић , професор биологије Ивана Мартинов, професор 

физике и хемије Миријана Илић. 

У другом  полугодишту одржано је  пет   састанака Већа за образовну област природне 

науке  (21.2.2022 године , 21.3.2022 . 19.4.2022 , 25.5.2022 , 24.6.2022). 

Седнице су  одржане у присуству свих чланова Већа, кога чине: професор математике 

Александра Јаковљевић, професор математике и информатике Милена Миленковић   и  

професор техниke и технологије Јовица Јелић , професор биологије Ивана Мартинов 

, професор физике и хемије Миријана Илић. 

 

Сви садржаји планирани годишњим планом за шк.2021/22. год. су  реализовани уз 

поштовање епидемиолошких мера.  



По препоруци Министарства просвете да се на почетку године одраде иницијални 

тестови у свим разредима из свих предмета, то је и урађено  из математике  , физике и 

хемије почетком месеца септембра. 

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

индивидуално образовних планова и њиховој реализацији. 

Садржаји и активности које су реализоване :   

Угледни часови, јавни часови, квиз, такмичењa 

Активности које су одржане у току месеца октобра  

1. Месец здраве хране – презентација здраве хране  

-Презентација " Колика је PH вредност супстанци из свакодневног живота "  - 

наставница хемије - радионица 

 - Радионица – научи да прочиташ информацију на паковању хране  - 7.10.2021 – у 

одељењу  7/1 

Ученици седмог разреда су у оквиру радионице научили да прочитају протеине, угљене 

хидртате , масти са паковања хране , сазнали како су повезане калорије са килоџулима 

, научили су да прерачунају колико су калорије унели када поједу одређени призвод. 

 

3. Угледни час, 7.разред, Наставна тема: Питагорина теорема, наставна јединица 

Примена Питагорине теореме  - наставница Милена Миленковић је одржала угледни 

час. 

4. Извођење атрактивних демонстрационих огледа из хемије и физике(сарадња са 

ученицима четвртог разреда) – наставница Миријана Илић - демонстрациони  огледи 

ученицима трећег разреда - у оквиру програма једносменски рад. 



 

 

5. Наставнице Милена Миленковић и Александра Јаковљевић су ученицима 5. и 6. 

разреда подесиле и инсталирале апликацију Беотаблет на таблеима које су ученици 

добили од Града Београда. Помогле су и учитељима 3. и 4. разреда. Ученицима су 

отвориле гугл учионицу на таблетима и помогле да се ученици региструју на е-

учионицу.  

       Активности одржане у току месеца новембра су : 

1.Иницијални тестови из предмета математике су одржани у свим разредима , петаци 

су показали слабије резултате из области бројевни изрази и реоследа рачунских 

операција.  

2. Угледни час : Угљеник –   предмет хемија , наставница – Миријана Илић - одржан , 

18.11.2021 у одељењу 8/1.  

 

   

 

3. Угелдни час   - Питагорин полигон је одржан у  разреду – 7/1 , 24.11.2021 , извеле су 

га наставнице Милена Миленковић и Сања Јовић. 



 4.Ученици виших разреда су извршили  обуку Црвеног Крста са наставницом биологије  

, и у току новембра врши се обука нижих разреда. 

               Активности одржане у току месеца децембра су : 

1.Школско такмичење из математике је одржано 3.12.2021. Кординатори школског 

такмичења били су наставница математике Александра Јаковљевић ,дежурни 

наставници: наставница математике Милена Миленковић , учитељи Ивана Давинић ,  

Гордана Миловац , на општини су се пласирали два ученика из шестог разреда , и два 

ученика из трећег разреда.  

 2. Угледни час у  разреду 6-1, одржан је 7.12.2021 ,    одржали су настаници   Јовица 

Јелић  и  Алекснадра Јаковљевић   наставна јединица: Техничка и дигитална 

писменост.  Недовољних оцена нема на крају првог полугодишта нема . 

Неоцењени ученици: 

-физика : Шпен Мифтарај 8/1 , Батиста Мифтарај 7/2 , Аријан Таировски 7/2 

-хемија : Шпен Мифтарај 8/1 , Батиста Мифтарај 7/2 , Аријан Таировски 7/2 

-математика :пети разред 1 ученик ,  седми разред  Батиста Мифтарај , Аријана 

Таировски , осми разред Шпен Мифтарај 

-ТиТ :Батиста Мифтарај  7/2 , Аријан Таировски 7/2 ,  Шпен Мифатарај 8/1  

-информатика : Седми разред два неоцењена ученика (Батиста Мифтарај и Аријан 

Таировски) Осми разред два неоцењена ученика (Шпен Мифтарај и Анђелина 

Таировска) 

-Билогија : Шпен Мифтарај 8/2 , Батиста Мифтарај  7/2 , Аријан Таировски 7/2 , 

Данијел Глишић 7/1  

 Садржаји и активности који су значајни за унапређење наставе су: 

 

-Садржаји који су битни за унапређење рада школе су коришћење више савремених 

наставних метода , презентација ,након завршене области обновити градиво помоћу 

квиза   

 



-На крају полугодишта радити полугодишњи тест кроз квиз и истовремено урадити 

еваулацију граива по областима. 

- Укључивање деце у изради пројектних задатака 

 

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

-Упознати родитеље са распоредом одржавања припремне наставе за ученике осмог 

разреда  

- са распоредом одржавања допунске и додатне наставе као и са термином одржавања 

једносменског рада из математике, биологије и занимљиве науке    

 

У другом  полугодишту одржано је  пет   састанака Већа за образовну област природне 

науке  ( 21.2.2022 године , 21.3.2022 . 19.4.2022 , 25.5.2022 , 24.6.2022  ) 

Седнице су  одржане у присуству свих чланова Већа, кога чине: професор математике 

Александра Јаковљевић, професор математике и информатике Милена Миленковић   и  

професор техниke и технологије Јовица Јелић , професор биологије Ивана Мартинов 

, професор физике и хемије Миријана Илић 

  

Активности које су одржане у току месеца фебруара су: Општинско такмичење из 

физике  -  5.2.2022 , општинско такмичење из математике – 20.2.2022  , критеријуми 

оцењивања за област природне науке 

1.Општинско такмичење из физике на општини Палилула је одржано у нашој школи – 

Јован Цвијић , 5.2.2022 . Организатори такмичења су били дирекотрка школе 

Валентина Пађаитан , наставница физике Миријана Илић  .Учествовали су ученици 

шестог , седмог и осмог разреда . Ученици су били  распоређени у пет учионица , а 

дежурни наставници су били  , психолог Александра , учитељица Тања Ђорђевић , 

наставници Ивана Деспот , Владанка Клипа , Валентина Гагић , Марина Потежица, 

Милена Миленковић  

2.На општинском такмичењу  из математике које је одржано 20.2.2022. године нашу 

школу су  представљала  два ученика трећег и два ученика шестог разреда. Нико од 

ученика се није пласирао на градско такмичење. 



3.Критеријуми оцењивања Наставница математике Александра Јаковљевић је 

24.1.2022. године  Наставничко веће упознала са Правилником о оцењивању ученика у 

основном образовању и васпитању ( Формативно и сумативно оцењивање, Оцена 

ученика члан 4. и члан 5. Начин и поступак оцењивања, Распоред писмених задатака и 

распоред писмених провера, Писмене провере члан 12.).  

Активности које су одржане у току месеца марта су : 

1.      Избор Уџбеника  за  8 разред – природне науке -наставици природних наука су се 

договорили да не мењају издаваче за уџбенике 8. разреда , за предмете математика , 

биологија , физика , хемија , техника и технологија  остаје исти  издавач Клет  који су 

предметни наставници изабрали прошле године  ,  а из предмета  информатика и 

рачунарство  остаје Бигз , који је такође изабран прошле године 

2.      Такмичење мислиша је одржано 10.3.2022 у школи  

3.     Школско такмичење из хемије је одржано 24.2.2022 , на општинском такмичењу су 

се пласирале ученице седмог разреда Нина Деспот и Адријана Стевић . Општинско 

такмичење из хемије је одржано 5.3.2022 у школи Старина Новак .Учествовало је 70 

ученика седмог разреда , Нина Деспот је освојила 63,5 поена  , Андријана Стевић 64 , 5 

поена  и   нису оствариле пласман за градско такмичење 

4. Пробни завршни за ученике осмог разреда је одржан 25. и 26. марта : анализа 

Ученици су из предмета физике су имали задатке  , и то први задатак из равномерног 

правлонијског кретања , други из области мерења , трећи из силе потиска , четври из 

кинетичке и потенцијалне енергије . Најбоље резултате су постигли из области 

мерења ,и равномерног праволинијског кретања , а слабије из силе потиска и 

кинетичке и поттенцијалне енегрије . наставник ће појачати припрему из слабије 

урађених области 

 Ученици си из хемије имали питања  , прво из смеша , друго из рекације оксидације , 

треће из биолошки важна органска једињења . најбоље резултате су показали из 

рекације оксидације , док су најслабије урадили биролошки важна органска једињења , 

наставник ће појачати припрему из слабије урађених области  

Активности које су одржане у току месеца априла  су 

1.Национално математичко такмичење „ МИСЛИША 2022“ одржано је 10.марта 2022. 

године. 



Учествовало је укупно 46 626 ученика из 586 школа са подручја Републике Србије. 

Криреријуми – број бодова за поједина признања 

Основна школа       макс.бодова      

    I  награда                II награда              III награда         Похвала 

   1-2.разред                   60                          60                             54-57                       

 51-53                                                                                    45-50 

   3-8. разред                100                     100                                  94-97                       

 87-93                                                                                           75-86 

Нашу школу је представљало 40 ученика од 1-8.разреда. 

Награђени и похваљени ученици: 

1.      Ана Гаковић              (2.разред)     I  награда; 

2.      Марија Ђурић           (2.разред)   III награда; 

3.      Зоран Марјановић (2.разред)   Похвала; 

4.      Андрија Радовановић (3. разред ) Похвала; 

5.      Петра Блешић                    ( 5.разред) Похвала; 

6.      Богдан Вујашанин             ( 5.разред) Похвала; 

7.      Јана Штрбац                       ( 5.разред) Похвала; 

8.      Душан Чакармиш              ( 6.разред) Похвала. 

Координатор такмичења Александра Јаковљевић, наставница математике. Чланови 

радног тима су Милена Миленковић, наставница математике и информатике и 

учитељице  Ивана Давинић, Тамара Рашић, Гордана Миловац и Гордана Миладинов. 

2. Aнaлизa успeхa учeниka нa kрajу трeћeг kлaсифиkaциoнoг пeриoдa- на крају трећег 

класификационог периода неоцењени ученици из области природних наука су ученци 

седмог разреда :  Јован Грујић , Данијел Глишић , Аријан Таировски , Батиста 

Мифтарај  , ученик осмог разреда Шпен Мифтарај 



  

3.Наставник технике и технологије – Јовица Јелић је 18.4. 2022 одржао ,ученицима 

четвртог разреда и упознао их са предметом техника и технологија  

  

4.Уређивање дворишта – ученици биолошке секције су  започели уређивање задњег 

дела школског дворишта  , које ће се наставити током месеца маја и јуна 

 5. Огледни час  -наставница математике Александра Јаковљевић је одржала огледни 

час „Рачунске операције у скупу рационалних бројева“ у 6.разреду. Час је реализован у 

апликацији кахут, ученици су били у различитим учионицама а питања и резултате су 

видели преко таблета или мобилног телефона.  Ученици су час оценили као веома 

интересантан и врло радо би поново учествовали.  Часу је била присутна Александра 

Милановић, психолог школе и наставник ликовне културе Вук Перић. 

  

 

 

 



Активности које су одржане у току месеца маја  су 

1.Ученици виших разреда су освојили прву награду на општинском такмичењу из 

црвеног крста  одржаног  9.5.2022 

2. Праћење напретка ученика који похађају  припремну наставу за завршни испит – 

ученици  осмог разреда похађају припремну наству из предмета математике , хемије , 

физике , биологије у терминима пречаса .Ученици израђују задатке из збирке задатака 

за завршни испит 21/22 . 

3. Наставница Миријана Илић је  30.5.2022  четвртацима одржала час физике , и 

упознала ученике са садржајем  предмета 

4.Наставница математике Александра је учестовала у изради  радионица са   

студентима  ПМФ из Новог Сада. Теме су биле Израда тестова и ИОП. 

 

 

 

 

 



Активности које су одржане у току месеца јуна   су : 

1. Ученици виших разреда су освојили  друго место на градском такмичењу  – 

црвени крст – 4. јун, и пласирали се на републичко , које се одржава у септембру  

2.Наставница биологије , Ивана Мартинов је одржала угледни час 1.6.2022   ученицима 

осмог разреда , тема угледног часа -   in corpose sano  , часу  присуствовала директорка 

школе 

3.Посета музеја хемијског факултета  - Ученици седмог разреда су са наставницом 

хемије , 2.6.2022 посетили музеј хемијског факултета , и изложбу кроз призму хемије 

. Кустос музеја је седмацима показао музеј , библиотеку факултета и лабораторију 

 

 

4.     Наставница математика Александра Јаковљевић је  у мају одржала реализацију 

стручне праксе студенту математике  , 4. године 

5.     Наставница математика Александра  Јаковљевић је  у фебруару одређена за ментора 

наставници Милени Миленковић 

 6. Неоцењени ученици из области природниха наука су : Шпен Мифтарај - осми разред   

- упућен  на разредни исипит у јунском испитном року  , на којем је успешно положио 

предмете  природних наука  

Батиста Мифтарај и Аријан Таировски - седми разред- неоцењени из природниха наука 

, упућују се на разредни испит у јунском року  

Руководилац  актива  

              Миријана Илић 

 



         

 

Стручно веће друштвених наука 

 број чланова - 5 

 датуми одржавања састанака 

 Име и презиме 13.10.2021. 5.11.2021.. 30.12.2021. 

1. Владанка Клипа + + + 

2. Валентина Гагић + + + 

3. Тијана Вуловић + - + 

4. Весна Булић + + + 

5. Елза Хаџић + + + 

-Састанак 13.10.2021. одржан је преко вајбера због рада наставника у више школа. 

 

Реализовани садржаји и активности: 

- Сарадња на нивоу Ст. Већа 

-Анализа успеха ученика и уједначавање критеријума. 

 - Одржан час из географије: у  4/1  разреду  – „Воде Србије“, 26.10.2021.    Упознавање 

предмета и наставника- В.Клипа; 

- Израда паноа посвећених животу и делу Јована Цвијића. 

-Израда модела Сунчевог система, вулкана, рељефа. 

-Посета Спомен парку “Ослободиоци Београда”- 10.9.2021.  В.Клипа, В. Булић, Тијана 

Вуловић, Валентина Гагић (грађанско васпитање , српски језик, историја, верска 

настава) 

- Верска настава- израда паноа поводом празника и Новогодишњи вашар. 

- Посета музеју Јована Цвијића- 8.10.2021.В.Клипа и В. Булић. 

-Посета Народној скупштини Србије, у склопу Грађанског васпитања,5.11. 2021. 

  - Одржан је  угледни час  из Грађанског васпитања ( 10. 9. 2021.) у разредима 5-8. на  

Спомен гробљу ослободилаца Београда 1944.  Час је одржан у корелацији са Верском 

наставом, а осмислиле су га и спровеле наставнице Весна Булић, Владанка Клипа и 

Тијана Вуловић – вероучитељица. Наставна јединица: Карактеристике људских права / 

припадност држави и нацији. 

                                            

-  В. Гагић је одржала презентацију „ Хигијена кроз историју“  

Планирани садржаји који нису реализовани: 

- Састанци општинских Актива историје и географије. 



- Угледни час “Ђердап” у корелацији историја - географија- биологија, 

пролонгиран је за друго полугодиште, због епидемиолошке ситуације и већег 

броја изостанака ученика. 

- Међусобне посете часовима. 

 

Предлог за унапређење рада већа: 

- Боља презентација урађених активности. 

- Сарадња у Ст. већу је конструктивна и на високом нивоу. 

 

 Руководилац  В.КЛИПА 

 

  

Стручно веће из области уметности и физичког васпитања 2021/22. 

Чланови Сања Улман, Александра Миловановић, Вук Перић 

 

     Током првог полугодишта школске 21/22. године стручно веће горе поменутих 

предмета спроводило је своје активности у складу са одредбама Министарстава 

просвете а у вези са пандемијом Ковида 19.  

Часови су усклађени и успешно реализовани према упутствима Министраства, строго 

се водило рачуна о поштовању мера предострожности и прилагођавању редовних 

активности новонасталој ситуацији. 

Током првог полугодишта у складу са ситуацијом сва такмичења како у области 

Физичке тако и Музичке културе нису одржана, односно привремено су одложена. 

 

       На самом почетку другог полугодишта на састанку од 18.фебруара 2022. донета је 

одлука да све установе пређу на први модел организације рада од 21.фебруара 2022. У 

питању је остваривање непосредног образовно васпитног рада. Реализација наставе у нашој 

школи се и пре тога одвијала по овом моделу.  Није било потребе за доношењем посебних 

мера у нашој школи и настава се одвијала по плану тако да ова одлука није целоисходније  

променила већ утврђени начин остваривања образовно васпитног рада. 

- У другом  полугодишту школске 21./22. године стручно веће бележи редовно 

планиране састанке  у пуном саставу чланова већа, бележим датуме реализовања 

састанака: 



-  17.09.2021., 13.10.2021. 15.11.2021. 24.11. 2021., 14.12.2021., 26.01.2022., 

24.02.2022., 06.04.2022., 09.05.2022. 30.06.2022.  

- У првом полугодишту,одржан је угледни јавни час, у реализацији кроз 

корелацију наставнице физичке културе Сање Јовић и нааставнице Информатике 

Милене Миленковић. Полигон је одржан у  разреду – 7/1 , 24.11.2021  

 

- У области ликовне културе, ученици су узели учешће на више жирираних како 

домаћих тако и међународних жирираних конкурса.  

 

Наводим награђене ученике за 2021./22. школску годину 

- Током октобра 2021. Ученица 5./2 разреда Андреа Вујовић, својим веома 

успешним и интересантним радом освојила је прво прво  место у категорији 

старијих разреда на  ликовном конкурсу “ 

 

,,Мој Београд 2021" у организацији П.Д.Б.О.П. 

- Током Априла 2022. На конкурсу ,, Кад се ласте врате с југа” у  

организацији П.Д.Б.О.П. 

У категорији узраста 5.,6 разред 

Ученик Мартин Добројевић VI1, освојио је прво прво место 

У категорији узраста 7.,8 разред 

 

Ученица Тијна Богуновић VII 1. заузела је Прво - друго место 

Ученица Лара Перић VII2 заузела је Треће - друго место на истоименом конкурсу. у  

организацији П.Д.Б.О.П. 

Почетак маја месеца 2022.,ликовни рад ученице одељења V1 Јане Грујић, ушао је у 

ужи избор радова увршћених за излагање на конкурсу Народног музеја Србије у 

Београду ,, Да ли ме чујете” рад је био изложен у просторијама музеја током трајања 

изложбе. 

-  Крајем маја на конкурсу ,, УПОЗНАЈМО ПТИЦЕ”  

Ленa Милев V1 Прво место у категорији 5.,6 разред 

Нину Деспот VII2 Прво место у категорији 7.,8 разред 

 



 
 

- Андреа Вујовић V2 Првонаграђени рад узрааст 5.,6 разред,, MОЈ БЕОГРАД 

2022” 



 
 

- Мартин Добројевић VII1 Првонаграђени рад - узраст ( 5.,6 разред) ,, КАД СЕ 

ЛАСТЕ ВРАТЕ С’ ЈУГА” 



 
 

 

- Тијана Богуновић VII1  - ( узраст 7.,8разред ) ,, КАД СЕ ЛАСТЕ ВРАТЕ С’ 

ЈУГА” 

 

 
 

 

 



- Лара Перић VII1 - ( узраст 7.,8 разред) ,, ,, КАД СЕ ЛАСТЕ ВРАТЕ С’ ЈУГА” 

 

 

Лена Милев V1 Првонаграђени рад - ( узраст 5.,6 ) ,, УПОЗНАЈМО  

ПТИЦЕ” 

 

 



 



 

- Нина Деспот VII2 првонаграђени рад ( узраст 7.,8) ,, УПОЗНАЈМО ПТИЦЕ” 

 

 

- Током полугодишта, чланови већа редовно су се стручно усавршавали како 

посредно у оквиру семинара одржаних у оквиру установе тако и посредно у 

едукативним online - семинарима. 

         

                                                Руководилац    Сања Улман 

Стручно веће учитеља 

број чланова 5      .  

списак чланова и прусуство састанцима 

 

                                      датуми одржавања састанака 

Име и презиме 21.9. 

 2021. 

05.10. 

2021. 

17.11. 

2021. 

30.12. 

2021. 

1.2. 

2022. 

7.2. 

2022. 

2.3. 

2022. 

7.4. 

2022. 

24.06. 

2022. 

Ивана Давинић + + + + + + + + + 

Гордана Миловац + + + + + + + + + 

Тамара Рашић + + + + + + + + + 

Гордана Миладинов + + + + + + + + + 

Татјана Ђорђевић + + + + + + + + + 

 

Реализовани садржаји и активности: 

-Угледни часови: Тамара Рашић 1-1 математика “ Број седам” обрада. 

   

Јавни час: Гордана Миладинов 2-1 јавни час свет око нас утврђивање 



Наставница Тамара Рашић је са наставницама информатике и математике, Миленом 

Миленковић и Александром Јаковљевић(преко видео позива)  одржала одељењским 

старешинама обуку за рад у електронском дневнику који се односи на задужења 

одељењских старешина,30.8.2021. 

- Наставнице Тамара Рашић и Ивана Давинић су ученицима 4. и 3. разреда подесиле и 

инсталирале апликацију Беотаблет на таблеима које су ученици добили од Града 

Београда. Наставнице Гордана Миловац и Ивана Давинић су ученицима отвориле гугл 

учионицу на таблетима и помогле да се ученици региструју на е-учионицу. 

Радионице :  

Штафетне игре- Тамара Рашић и Гордана Миловац- представљање предшколцима; 

 Маштаоница-читање књиге- радионица са предшколцима- Татјана Ђорђевић 

Приредба- Да вам се представимо- одржана је 7.4.2022. припрема и организација 

тачака је од стране учитеља и драмски текст “ Биберче”-ученици 5-1 са наставницом 

српског језика Марином Јанковић. 

-Акције са ученицима:  

-Мини излижбе у школи, Конкурс”Моја соба”-за ученике првог разреда у организацији 

Форма идеале, Крос РТС-а, 

-Дечија недеља - Од 4.10.2021. до 10.10.2021. траје Дечија недеља. Ученици су имали 

следеће активности: 

понедељак-читање дечијих права и разговор о њима( Буквар дечијих права) 

уторак-цртање порука мира у школском дворишту 

среда-певање песама о другарству, караоке 

четвртак-сликање другова и другарства 

петак-маскенбал -присуствовала је представница општине Елена Билић),  

 



                    

- Новогодишњи вашар, маскенбал и дружење у оквиру новогодишњих празника; 

Уређење ходника кроз активности једносменског рада (уметничка радионица и вредне 

руке)- осликавање зидова у ходнику;  

        

   

-Ликовни комкурси општинско такмичење:  



“Моја звезда”-2. место Лана Остојић 2-1 , специјална награда за ликовни израз Уна 

Стефановић 1-1 у категорији 1.и2.разред ; 

     

 “ Васкршње радости” - 2.место Лена Мијатовић 2-1 у категорији 1. и 2. разред, 

 

 “ Упознајмо птице”- 1.место Лав Урошевић 1-1 у категорији 1.и2.разред; 1.место 

Анастасија Таировска 4-1 у категорији 3. и 4.разред; 



  
(учитељи су организовале и реализовале изложбе на теме понуђене у конкурсу након 

сваког конкурса),  

-Школско и општинско такмичење рецитатора- Страхиња Милановић 1. место на 

школском такмичењу, 3. место на општинском такмичењу; 

- Мислиша- такмичење из математике: Ана Гаковић - 1. место-2/1, Мариј Ђурић 

3.место- 2/1, Зоран Марјановић- похвалница-2/1 

 -Ускршњи вашар- приређен у холу школе. 

 

-Београдска разгледница је организована почетком јуна на релацији Милошев конак-

тропикаријум, јавни акваријум; 



  - 

-посета звездарске шуме у оквиру акције “Са природом на ти”.  

         

 

Планирани садржаји који нису реализовани: 

- Посете биоскопу и позоришту због неповољне епидемиолошке ситуације на 

почетку школске године. 

 

Семинаре, стручни скупови које су похађали чланови  стручног већа 

 

Тамара Рашић 

- Дигитални свет 1 - обука за наставнике у првом разреду осноцне школе, 

онлајн,15.9.2021.(две недеље) 16 бодова, К1; 

- Употреба драмске едукације у грађанском васпитању - семинар на енглеском 

језику - 15. и 16.10.2021., уживо, 12 бодова;  

- Дигиталне приче и бајке- онлајн -К2,П1, 05.11..-9.12.2021. - 40 бодова; 

- Дидактичке игре за децу паметнице, К3,П3, 19.03.2022.г. - 8 бодова; 

- Нек лутка игра као чигра- стручни скуп- 23.03.2022.- 1 бод; 



- Методе и начини учења на часу - како до квалитетног часа, 24.3.2022.- вебинар- 4 

бода; 

- Народне игре у настави и ваннаставним активностима од 1. - 4. разреда, 9.- 

10.04.2022.г.- К3, П4 - 16 бодова; 

- Исправка уноса података у ЈИСП-у, 01.06.2022.- стручни скуп-2 бода; 

- Стручни скупови Савеза учитеља Србије- вебинари-: 

 - Настава физичког и здравственог васпитања-Подршка реализацији и практични 

примери(  9.2.2022.)- 1 бод; 

- Настава природе и друштва-Подршка реализацији и практични 

примери(23.2.2022.)- 1 бод;  

-Настава музичке културе-Подршка реализацији и практични примери(9.3.2022.)- 

1 бод;  

-Настава ликовне културе-Подршка реализацији и практични 

примери(23.3.2022.)- 1 бод;  

-Интердисциплинарна настава(6.4.2022.) - 1 бод;  

-Превенција насиља у школама(19.4.2022.)- 1 бод. 

Стручно усавршавање унутар установе: 

- Платформа “ Чувам те” - онлајн обуке - стручно усавршавање унутар установе : - 

Обуке за запослене- породично насиље-16 бодова, 15.9.2021.; 

- Стратегија у раду са ученицима који показују промене у   понашању- 16 бодова, 

15,09,2021 

 Гордана Миладинов 

- Савез учитеља Србије:  

 Настава физичког и здравственог васпитања-Подршка реализацији и практични 

примери(  9.2.2022.)- 1 бод; 

- Настава природе и друштва-Подршка реализацији и практични 

примери(23.2.2022.)- 1 бод;  

-Настава музичке културе-Подршка реализацији и практични примери(9.3.2022.)- 

1 бод;  

-Настава ликовне културе-Подршка реализацији и практични 

примери(23.3.2022.)- 1 бод;  

          -Интердисциплинарна настава(6.4.2022.) - 1 бод;  

-Превенција насиља у школама(19.4.2022.)- 1 бод. 

- Образовна академија: Формативно оцењивање-методе, технике, инструменти, 

Јасмина Ђелић(2.2.2022.)- 1 бод; 



- Знати своје границе је пола добре комуникације, Јелена Марушић(29.3.2022.)-1 

бод; 

- Мапа ума-начин да учење буде игра, Марина Панић(11.5.2022.)- 1 бод; -Ко се 

боји медијске писмености још?, Светлана Б. Гостимир(25.5.2022.)- 1 бод 

- Завод за унапређивање образовања и васпитања: Обука за дежурне наставнике на 

Завршном испиту ученика осмог разреда(23,6,2022,)- 8 бодова; 

 

Гордана Миловац 

- Савез учитеља Србије:   

-  Настава физичког и здравственог васпитања-Подршка реализацији и практични 

примери(  9.2.2022.)- 1 бод; 

- Настава природе и друштва-Подршка реализацији и практични 

примери(23.2.2022.)- 1 бод;  

-Настава музичке културе-Подршка реализацији и практични примери(9.3.2022.)- 

1 бод;  

-Настава ликовне културе-Подршка реализацији и практични 

примери(23.3.2022.)- 1 бод;  

-Интердисциплинарна настава(6.4.2022.) - 1 бод;  

-Превенција насиља у школама(19.4.2022.)- 1 бод. 

- Народне игре у настави и ваннаставним активностима од 1. - 4. разреда, 9.- 

10.04.2022.г.- К3, П4 - 16 бодова; 

- Завод за унапређивање образовања и васпитања: Обука за дежурне наставнике на 

Завршном испиту ученика осмог разреда(23,6,2022,)- 8 бодова; 

 

Ивана Давинић 

Савез учитеља Србије:   

- Настава физичког и здравственог васпитања-Подршка реализацији и практични 

примери(  9.2.2022.)- 1 бод; 

- Настава природе и друштва-Подршка реализацији и практични 

примери(23.2.2022.)- 1 бод;  

-Настава музичке културе-Подршка реализацији и практични примери(9.3.2022.)- 

1 бод;  

-Настава ликовне културе-Подршка реализацији и практични 

примери(23.3.2022.)- 1 бод;  

-Интердисциплинарна настава(6.4.2022.) - 1 бод;  

-Превенција насиља у школама(19.4.2022.)- 1 бод. 



- Завод за унапређивање образовања и васпитања: Обука за дежурне наставнике на 

Завршном испиту ученика осмог разреда(23,6,2022,)-  

8 бодова; 

Татјана Ђорђевић 

      Савез учитеља Србије:   

- Настава физичког и здравственог васпитања-Подршка реализацији и практични 

примери(  9.2.2022.)- 1 бод; 

- Настава природе и друштва-Подршка реализацији и практични 

примери(23.2.2022.)- 1 бод;  

-Настава музичке културе-Подршка реализацији и практични примери(9.3.2022.)- 

1 бод;  

-Настава ликовне културе-Подршка реализацији и практични 

примери(23.3.2022.)- 1 бод;  

-Превенција насиља у школама(19.4.2022.)- 1 бод. 

- Завод за унапређивање образовања и васпитања: Обука за супервизоре на 

Завршном испиту ученика осмог разреда(23,6,2022,)- 8 бодова; 

Предлози за унапређење рада: 

-   боља сарадња са другим активима 

-   појачати сарадњу са локалном заједницом 

-   појачати сарадњу са родитељима                   

 Руководилац  Тамара Рашић 

6.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 првог полугодишта ученици од 1-8.разреда учествовали су у свим акцијама 

и oбукама  које је између осталих  организовао Црвени крст Палилулe. Важан  пројекат 

„Ромски програм, помоћ ученицима из маргинализованих група“ настављен је и ове 

године на обострано задовољство. Црвени крст је ученицима ромске популације 

обезбедио пакетиће за Нову годину. 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 социјализацији.                                        

                                         Руководилац комисије              

                                            Светлана Илић 

Комисија за културну и јавну делатност школе 

Због епидемиолошке ситуације активности нису могле бити реализоване у 

потпуности. За Дан школе, наставнице Весна Булић и Владанка Клипа су 

традиционално водиле ученике у обилазак Музеја Јована Цвијића. У оквиру часова 

Грађанско васпитања и Ликовне културе, наставници Весна Булић, Владанка Клипа, Вук 

Перић и Марина Јанковић су водили ученике од петог до осмог разреда у посету 

Народној скупштини ( петак, 5.11.2021.) 

Наставнице В. Булић, В. Клипа, Т. Вуловић, В. Гагић и М. Миленковић водиле су 

ученике на Гробље ослободилаца Београда у оквиру часова Грађанског васпитања и 

Верске наставе. 

 Руководилац комисије     Татјана Ђорђевић  

               Комисија за дечије ст варалашт во 

У првом полугодишту школске 2021/2021. године ученици од 1-8.разреда  учествовали 

су  у обележавању Дечје недеље,  ликовном конкурсу “Мој Београд 2021.”), Песничким 

сусретима, литерарном конкурсу “Мостови”. 

 I 

 Од 4. до 11. октобра 2020.г. одржана је Дечија недеља. Ученици од 1. до 4. разреда су 

имали више активности. Понедељак - читање дечијих права и разговор о њима; уторак- 

цртање порука мира у школском дворишту, среда- певање песама о другарству, четвртак 

- сликање другова и другарства; петак - маскенбал. Ученици су продефиловали у 

својим маскама, а свечаности је присуствовала представница општине Елена Билић.                                                                        

 

II Дружења одељењских заједница:  



- ученици нису учествовали у заједничким међуодељењским активностима због 

неповољне епидемиолошке ситуације 

III такмичења: 

У првом полугодишту ученици су учествовали: 

- на ликовном конкурсу Општине Палилула и града Београда:  

“Мој Београд 2021.” 

освојено прво место: Андреа Вујовић, ученица 5.2 одељења 

-на општинском такмичењу “Песнички сусрети”;  

          освојено 1. место: Тијана Богуновић, ученица 7.1 одељења 

          освојено 3. место: Страхиња Милановић, ученик 1.1 одељења 

-на литерарном конкурсу “Мостови”; 

          освојено 2. место; Марија Стојкоски, ученица 6.1 одељења. 

 

I Посете установама културе 

-Учитељи и наставници наше школе трудили су се да поведу ђаке на излете, у 

посете установама културе и да осавремене наставне и ваннаставне активности и учине 

их што занимљивијим за ђаке. 

-Традиционално је одржан Ускршњи вашар у коме су учествовали ученици млађих 

разреда. 

-И млађи и старији ученици су са својим учитељицама и наставницима у биоскопу 

гледали филм „Лето кад сам научила да летим“ по истоименој књизи. Ученици млађих 

разреда ишли су организовано у Тропикаријум. 

-Са наставницом хемије Миријаном Илић посетили Музеј Хемијског факултета и 

изложбу „Кроз призму хемије“. 

-Група ученика 7. и 8. разреда, у склопу часова Верске наставе и Грађанског васпитања, 

посетила је Храм Светог Саве са наставницама Т. Вуловић и В. Булић и библиотекарком 

С. Репац. 

- У реализацији наставница Весне Булић и Валентине Гагић организован је за ученике 

7. и 8. разреда час на Новом гробљу, као на званичном музеју на отвореном. Тема часа 

била је “Књижевно путовање кроз историју”. 

 II Успеси ученика  

Друго полугодиште обележили су успеси ученика на литерарним и ликовним 

конкурсима, а забалежен је и успех наших ученика на Националном такмичењу 

“Мислиша 2022” 

Литерарни конкурси: 



- освојено 1. место: Дајана Бошковић, ученица 5.1 одељења на литерарном 

конкурсу “Мој љубимац” за прозу; 

- освојено 3.место: Коста Петровић, ученик 5.1 одељења на литерарном конкурсу 

“Мој љубимац” у организацији ГО Палилула за прозу; 

- освојено 1. место: Тијана Богуновић, ученица 7.1 одељења на литерарном 

конкурсу “Птице”; 

- освојено 3.место: Нина Деспот, ученица 7.2одељења на литерарном конкурсу 

“Птице”. 

Ликовни конкурси: 

1. место на ликовном конкурсу “Птице” у организације ГО Палилула освојили 

су:  

- Лав Урошевић, ученик 1.1 одељења (категорија 1-2. разред); 

- Анастасија Таировска, ученица 4.1 одељења (категорија 3-4. разред); 

- Лена Милев, ученица 5.1 одељења (категорија 5-6. разред); 

- Нина Деспот, ученица 7.2 одељења (категорија 7-8. разред). 

 

1. место на ликовном конкурсу “Кад се ласте врате с југа” освојили су: 

Тијана Богуновић, 7.1 одељење; 

Лара Перић, 7.1 одељење и 

Мартин Добривојевић 6.1 одељење. 

 

Ликовни рад Јане Грујић увршћен је у ужи избор радова на ликовном конкурсу 

“Да ли ме чујете” у организацији Народног музеја у Београду. 

 

Национално математичко такмичење “Мислиша”: 

Награђени и похваљени ученици: 

1. Ана Гаковић (2. разред) 1. награда 

2. Марија Ђурић (2. разред) 3. награда 

3. Зоран Марјановић (2. разред) Похвала; 

4. Андрија Радовановић (3. разред) Похвала; 

5. Петра Блешић (5. разред) Похвала; 

6. Богдан Вујашанин (5. разред) Похвала; 

7. Јана Штрбац (5. разред) Похвала; 

8. Душан Чакармиш (6. разред) Похвала. 

- На општинском такмичењу иѕ прве помоћи, ученице наше школе Нина Деспот, 

Мила Вукановић, Тара Цвијић и Емилија Бобичић освојиле су прво место, док су 



на градском такмичењу биле другопласиране. У септрмбру их очекује такмичење 

на републичком нивоу. 

 

- Посебно треба истаћи дело ученика трећег разреда и учитељице Иване Давинић 

који су организовали хуманитарну акцију израде уметничких предмета и продаје 

како би сакупили средства за помоћ Алекси Милићу, брату ученика наше школе, 

коме је потребан третман матичним ћелијама. 

 

  Руководилац комисије              

                      Марина Јанковић                               

 

     Еко комисија је била активна и остварила низ активности: обележили су значајне 

датуме, учествовали у уређењу школског дворишта, одржавању зелених површина. 

Сарађивали су са Градским зеленилом.                                                           

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

обухвата ученике старијих разреда и чијим залагањем је уређен велики број паноа 

са различитим темама. Посебно су се истакли у уређивању улаза у школско 

двориште, уређење школе за Дан школе иако смо га обележили електронски, а 

млађи ученици су се истакли у уређењу спрата на коме су њихове учионице у време 

пре Новогодишњих празника, као и у осликавању зидова у активностима по пројекту 

Једносменски рад. 

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

Сви излети и екзкурзије су због епидемиолошке ситуације одложени и нису се могли 

одржати. 

Комисија за здравст вено-превент ивни рад: 2021/22.   

Информисање ученика и родитеља о превентивним здравственим поступцима током 

епидемије. Правила превентивног понашања у учионица и на одморима, појачана 

хигијена руку и правилно ношење маске. 

Реализатори активности првог полугодишта  

Сања Јовић и сви ученици и ОС, психолог 



Реализоване активности првог полугодишта: Понашање у току епидемије Ковид 

19,хигијена руку и ношење маске, 

 Реализоване активности другог полугодишта:Пojaм здрaвљa и здрaви стилoви живoтa. 

Реаализација паноа са темом ,, У здравом телу здрав дух”, ,, Пушење”,  

Реализоване презентације,, Наркоманија”, ,, Алкохол”, ,, Женски месечни циклус”, ,, 

Пубертет”, ,, Прва помоћ”. 

-  Koнсултaциje сa стручним сaрaдницимa,Прoмeнe у пубeртeту    

У рад комисије за здравствено превентивни рад су током другог полугодишта 

били укључени сви ученици и наставници. 

руководилац комисије Сања Улман                                 

                     

7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМОВА   

7.1.Тим за развојно планирање     

- број чланова Тима: 6 

Чланови  за ову школску 2021/2022. годину су: 

● Павле Билић, ученик 7/2, члан испред Ученичког парламента 

● Aлександра Остојић, члан испред Савета родитеља 

● Валентина Панђаитан, директор школе,члан 

● Валентина Гагић, професор историје, члан 

● Татјана Ђорђевић, наставник разредне наставе, члан 

● Невена Раичевић Шајкаш, психолог, руководилац 

 

Реализоване активности током првог полугодишта школске 2021/2022. 

године: 

 

У првом полугодишту су одржана два састанка: 10.9.2021.,25.11.2021. На састанцима смо 

разговарали о примени Развојног плана у ситуацији измењеног начина реализације 

наставе:  

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

- план промоције рада школе је саставни део Годишњег плана школе; 



- направљен је план заједничких Отворених врата у месецима када немамо родитељске 

састанке; 

- С обзиром да постоје значајна ограничења у начину реализације активности, велики 

број активности које подразумевају већи број ученика и група деце мораће да буде 

модификован. Радионице које су биле планиране за родитеље и децу предшколаца су 

реализоване само са децом. 

- сви планова рада завршени су и предати на време; :  

- прилагођавање рада на часу васпитно образовним потребама ученика кроз едукације 

наставника и интензивнију размену искустава наставника,  

- побољшање поступака вредновања кроз едукацију наставника у области формативног 

оцењивања и истицање критеријума оцењивања и давање јасне повратне информације и 

препорука,  

-увођење иновативних метода кроз подстицање хоризонталног учења и ИКТ 

компетенција наставника.  

- Измењени су обрасци месечних оперативних планова рада наставника у складу са 

препорукама просветних саветника. 

-  Направљена је емисија о нашој школи као добром примеру инклузивне праксе у 

оквиру пројекра Save the children. 

-  Дан школе је прослављен кроз израду паноа, песама, ликовних радова на тему 

Јована Цвијића. 

- Идентификовани су ученици којима је потребна додатна подршка у образовању, 

послани су захтеви за интересорну комисију. 

Активности који нису могле бити реализоване су пребачене за наредно 

полугодиште – Ревија кућних љубимаца. 

Активности којима је измењен начин реализације-Дан школе је организован кроз 

активности у оквиру одељења, постављање паноа и Свечану седницу Наставничког већа 

која је због бројности одржана у две групе. 

Дан отворених врата за родитеље се реализује кроз интензивнију комуникацију 

родитеља и наставника преко средстава комуникације (телефонски, вибер групе). 

 

 

Реализоване активности током другог полугодишта школске 2021/2022.године: 

21.02.2022,21.04.2022., 11.05.2022. 

 

Унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика на 

завршном испиту. Анализа резултата је обављена користећи извештаје о реализацији и 



резултатима завршних испита по наставним предметима, остварености стандарда у 

оквиру предмета, поређења закључних оцена и постигнућа на ЗИ по наставним 

предметима и одељењима. Како би се побољшала постигнућа ученика на завршном 

испиту припремна настава је правовремена и обухватна. За ученике завршних разреда 

се организује припремна настава из свих предмета који се полажу на завршном испиту. 

Ученицима су за пружање додатне подршке омогућени бројни термини пре и после 

наставе о којима су они праовремено обавештени. У школи се реализује допунска и 

додатна настава, као и велики број секција. 

- Рад на оспособљавању ученика за доношење ваљаних одлука о избору даљег 

образовања и занимања, сопственог развоја и будућег живота кроз разнолике 

активности у области професионалне оријентације. Спроведена је професионлана 

оријентација у сарадњи са Националном службом за запошљавање. Тестирани су сви 

ученици осмог разреда. Идентификовани су ученици којима би могла бити потребна 

детаљнија професионлна оријентација и психолошко тестирање. Одржавале су се 

посете из средењих школа ученицима осмог разреда. 

- Промовисање инклузивног образовања се врши кроз активности са свим актерима 

школског живота. Ученици су укључени у рад Ученичког парламента и радионице 

вршњачког тима. Код нас у школи ради велики број ученика по ИОП-у за које су 

урађени индивидуални планови и редовно се врши евалуација. У току је предлагање 

ученика који ће од наредне школске године прећи на индивидуализацију, са 

индивидуализације на ИОП1, или са ИОП-а 1 на ИОП2. 

 

Школа за већину ових ученика успешно пружа подршку у остваривању постигнућа. 

Оснаживање наставника за примену инклузивног образовања је остварено кроз 

програме стручног усавршавања и обучавање наставника за примену стечених знања. 

Постоји план едукације који се и спроводи, већина наставника је учествовала на 

организованим семинарима. Сваки наставник и стручни сарадник има урађен лични 

план професионалног усавршавања. 

 

- Сигурност ученика је побољшања утврђивањем школских правила у превенцији 

насиља. Сви ученици школе су детаљно упознати са Протоколом. Реализована 

су предавања и радионице како од психолога, тако и од стране учитеља/наставника. 

Радионице се реализују превентивно у циљу спречавања било каквог вида насиља у 

школи, али и додатно по потреби уколико до неког вида насиља пак дође. Ученици 

имају осећање сигурности и безбедности у школи што потврђују и добијени податаци 



из анкета у оквиру самовредновања. Школа поседује и Тим за заштиту од насиља који 

предузима све неоходне мере. 

- Ради се на подстицању пуног и усклађеног развоја сваког ученика упознавањем 

карактаристика узраста,развојних потреба и интересовања. Наставници и учитељи 

похађају различите облике стручног усавршавања везане за развојне потребе ученика. 

Одржавана су и различита предавања и радионице за ученике како би се они упознали 

са својим развојним потребама у раду са различитим организацијама („Шта знаш о 

пубертету?“). 

- Како би се повећао степен мотивисаности ученика за учење и оспособљавање за 

самостално учење ученици су укључени у различите облике рада. Групе ученика 

истражују, учествују у експериментима , дискусијама ,користе интернет, литературу. 

Ученици масовније посећују секције, затим је повећан број ученика заинтересованих 

за посете изложбама , сајмовима , научним манифестацијама. Планирају се и 

реализују угледни часови на којима присуствују диретор школе и психолог. Пролећне 

активности везане за упис првака су обављене у оквиру радионица, родитељског 

састанка са родитељима предшколаца вртића „Врапчић“, дана Отворених врата школе 

са пригодним програмом у оквиру приредбе у холу шкоиле, дељењем штампаних 

,видео програма у ходнику школе, дељење спота о школи и „Девојка из снова“ на сајту 

школе и фејсбуку школе. Датумс 7.4.2022. су одржана „Отворена врата“ школе 

где су били позвани родитељи предшколаца. 

Установе са којима је Тим сарађивао: 

- Дом здравља "Милутин Ивковић", Црвени крст Палилула, Центар за социјлни рад 

Палилула, МУП Палилула, Друштво учитеља Београд, ПУ "Врапчић" Палилула, ЦИМ. 

Предлози за унапређење рада: 

- Радити више на маркетингу школе што је један од кључних питања наше школе због 

уписа нових ђака. 

                                                                          РуководилацТима                                                                                

Невена Ричевић Шајкаш 

Александра Милановић (замена) 

 

 

 

 

 

 

 



7.2.Тим за самовредновање рада школе 

КЉУЧНА ОБЛАСТ 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Чланови  за ову школску 2021/2022. годину су: 

7. Павле Билић, ученик 7/2, члан испред Ученичког парламента 

8. Aлександра Остојић, члан испред Савета родитеља 

9. Валентина Панђаитан, директор школе,члан 

10. Валентина Гагић, професор историје, члан 

11. Татјана Ђорђевић, наставник разредне наставе, члан 

12. Невена Раичевић Шајкаш, психолог, руководилац (Александра Милановић-

замена) 

Мет одологија самовредновања: 

Технике прикупљања података: задавање упиника наставницима и ученицима. 

Инструмент самовредновања: образац за посматрање и вредновање школског час, 

упитник за ученике и упитник за наставнике, увид у школску документацију (ЕС 

Дневник)  

Време самовредновања: током школске 2022/2022. године. 

Одговорна особа: Невена Раичевић Шајкаш, психолог стручни сарадник (Александра 

Милановић, заменик). 

Циљ самовредновања: испитивање остварености стандарда квалитета у области 

Постигнућа ученика. 

Задаци:  

• Задавање упитника ученицимаса циљем испитивања њиховог мишљења о 

настави на даљину. 



• Задавање упитника наставницима и представницима родитеља из области 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

• Анализа остварености стандарда у области ЕТОС 

• Резултати самовредновања 

Самопроцена наст авника  

Подручје вредновања: 

1. Квалитет школских постигнућа (квалитет знања; мотивисаност ученика; 

вредности код ученика) 

Упитник је резултат сажимања три упитника која се налазе у Приручнику за 

самовредновањеи вредновање рада школе на страни 54, 57 и 59.   

ТВРДЊЕ/ИСКАЗ ниво 

остварености 

1.Знања стечена на мојим часовима помажу ученицима да се 

боље сналазе у садашњости и будућим (непознатим) 

ситуацијама 

3,8 

2.Ученици користе знања стечена у различитим наставним 

предметима 

3.55 

3.Школска знања ученицима омогућавају да одговоре на захтеве 

наставника 

3.7 

4.Пријемни испит за средњу школу могу да положе са знањем 

која стекну у школи у оквиру мог часа/предмета 

3.5 

5.Школска знања са часова и додатне наставе обезбеђју 

ученицима довољно знања да се могу такмичити на школском и 

општинском такмичењу. 

3,6 

6.Подстичем ученике на мисаону активност 3,8 

7.Употребљавам различите облике и методе рада 3,8 



8.Континуирано пратим и вреднујем напредовање ученика 3,75 

9.Користим очигледне методе у настави како би им час учинио 

занимљивијим 

3,75 

10.Подстичем ученике да буду активнији на часу и постављају 

питања 

3,75 

11.Подстичем ученика да развија и разрађује своју идеју 3,6 

12.Похваљујем и награђујем самостално стицањедодатних 

знања и вештина 

3,8 

13.Дајем додатна објашњења на захтев ученика 3,8 

14.Подстичем ученике са самоиницијативност у учењу 3,55 

15.Ученике упућујем на рад у пару и групи 3,4 

16.Код ученика подстичем поштовање личности и бригу о 

другима 

3,85 

17.Ученицима указујем на правила понашања у школи и ван 

школе 

3,8 

18.Ученике упознајем са правима из Повеље о дечијим правима 

УН 

3,65 

19.Код ученика подстичем солидарност, толеранцију и 

недискриминацију 

3,9 

20.Ученицима указујем на значај одржавања личне хигијене и 

чувања здравља 

3,65 

21.Ученике подстичем на разлику између безбедних и опасних 

облика понашања једних према другима 

3,8 

22.Ученике подстичем да задовољавају своје потребе не 

угрожавајући друге 

3,8 



23.Ученике упућујем да спознају властите способности и 

способности других 

3,85 

24.Ученике подстићем на развијање критичког расуђивања и 

вештине аргументовања ставова 

3,8 

  

Утврђени ниво остварености је 3,72. 

Упитнике је попуњавало 20 наставника и учитеља.  

Запослени у школи су давали високе оцене о присутности показатеља у области 

постигнућа ученика. Само једно је оцењено оценам испод 3,5. 

Први део питања (1-4) се односе на подручје вредновања у квалитету знања и ниво 

остварености у овом делу износи 3,63. Наставници и учитељи су усмерени ка томе да 

садржај градива који предају, има примесе животно – практичних лекција које могу 

деци да буду врло корисне и практичне. То ће им омогућити боље сналажење у 

реалности, како у садашњим, тако и у новим, непознатим ситуацијама. Развијаће 

вештине сналажења као и сам приступ и начин решавања проблема.  Како би све ово 

било ефикасно и корисно за ученике, они уз помоћ наставника, развијају своје 

способности да интегришу знања из различитих наставних предмета и адекватно их 

примењују. Дакле, настваници и учитељи своје градиво презентују на начин који је 

разумљив деци и који они самим тим могу да савладају и одговоре на захтеве који се 

пред њих постављају. Наставници су увек доступни за било какву консултацију која је 

ученицима потребна, тj. додатно објашњење. Како је према проценама наставника 

градиво у току наставног предмета у задовољавајућој мери усвојено, они даље 

сматрају да је довољно за полагање пријемног испита за средњу школу (3,6), тј. за 

освајање великог броја поена на истом.    . Наставници се увек труде да укажу на 

важност образовања, врло свесни капацитета сваког детета, и сходно томе увек су ту да 

их усмере и изведу на прави пут.   

Наставак упитника (5-13) се односи на мотивисаност ученика са нивоом остварености 

од 3,73.  Како би ученици били што ефикаснији у усвајању знања, поред 

индивидуалног приступа  ученику, постоје одређене активности и  стилови учења које 

треба развијати код све деце. Тако су се наставници изјаснили да се увек труде да 

подстичу ученике на мисаону активност (3,8). Различите технике и методе треба 



комбиновати, а не држати се искључиво једне, јер неће сваком детету помоћи истим 

приступ и третман због њихових индивидуалних разлика у погледу способности, 

искуства, мотивисаности за учење и сл.. Праћење и вредновање деце је битно, јер 

омогућава наставницима јасан увид у сопствени рад, те омогућава планско увођење 

промена где има простора за побољшање и развој. Услед потешкоћа да пажња код деце 

буде континуирана, наставник често мора да прибегава неким креативним и 

занимљивим задацима или самом току часа.  Тако креативни и занимљиви начини 

одржавања часа, могу подстаћи децу да буду активнији и да постављају више питања. 

Наставници настоје да буду респонзивни на сва питања од стране ученика, као и 

отклањање нејасноћа уз додатни рад или објашњење. Рад у пару је учесталији јер 

омогућава да ученици са бољим успехом помажу ученицима који има потешкоћа у 

савладавању градива. Са друге стране, рад у групама би ометао динамику часа, односно 

код деце то не би изазвало продуктивност у раду, већ би била немирнија и стварала 

буку. Зато рад у пару омогућава наставнику да неометано спроводи час, расподељујући 

деци различите улоге, где јача односе међу децом и омогућава транзицију.  

Последњи део упитника (14-24) испитију вредност код ученика. Наставници се труде 

да код ученика негују међусобно поштовање, али и самопоштовање. То постижу тако 

што раде са децом на прихватању других, на разумевању и прихватању различитости. 

Овакав приступ деци повећава њихов праг толеранције и смањује склоност ка 

дискриминацији. Деца се истовремено уче и о томе која су то понашања  којих треба 

да се придржавају у школи, али и ван школе. Већина наставника сматра да у довољној 

мери код деце развија толеранцију и солидарност. Деца су често у ситуацијама да се 

међусобно помажу (као што је ситуација када напреднији ученици помажу слабијим) 

које доприносе у великој мери у развоју свих споменутих особина. Да би додатно 

научили да самоприхватају и негују себе, важно је да у то укључимо и  бригу о свом 

здрављу, значају здравља и одржавање хигијене, као и обављање спортских активности.  

 Подручје вредновања: 

1. Квалитет школских постигнућа (мотивисаност ученика и квалитет знања) 

Упитник је резултат сажимања два упитника која се налазе у Приручнику за 

самовредновањеи вредновање рада школе на страни 53 и 56.  

 

  



ТВРДЊЕ/ИСКАЗ ниво 

остварености  

1.Знања стечена у школи ми помажу да се боље сналазим у 

садашњости и будућим (непознатим) ситуацијама 

3,27 

2.Школска знања користим у свакодневним животним 

ситуацијама 

3,1 

3.Повезујем знања стечена у различитим наставним предметима 3,47 

4.Школска знања ми омогућавају да одговорим на захтеве 

наставника 

3,49 

5.Упознат сам ваннаставним активностима које организује школа 3,19 

6.Школа редовно похваљује успех у ваннаставним активностима 2,86 

7.Знам корист од учешћа у школским секцијама 3 

8.Часови додатне наставе су ми занимљиви 2,69 

9.Часови додатне наставе ми помажу да обогатим и усавршим 

своја знања 

3,38 

10.Наставник ме охрабрује да учествујем на такмичењу 3,33 

11.Наставник ми помаже да се адекватно припремим за 

такмичење 

3,33 

12..Ваннаставне активности одговарају мојим интересовањима 3,06 

13.Поштујем правила понашања у школи 3,42 

14.Прихватам различита мишљења 3,2 

15.Анализирам сопствене и туђе идеје и решења у групном и 

тимском раду 

3,17 

16.Поштујем правила рада у групи и тиму 3,49 



17.Задовољавам своје потребе без угрожавања других 3,5 

18..Поштујем и негујем традицију и културу свог народа и 

других народа и држава 

3,47 

19.Предрасуде о себи и другима могу негативно утицати на 

односе међу људима 

3,29 

20.Знам да сам за своје здравље искључиво ја одговоран 3,49 

21.Умем да уочим и истакнем сопствене способности и 

способности других 

3,44 

Постигнут ниво остварености је 3,81 

Упитнике је попуњавало 59 ученик виших разреда.  

Ученици сматрају да су знања која стичу у школи сврсисходна тј. помажу им да се 

боље снађу у свакодневном животу. Овај позитиван став према настави је пожељан и 

основни је покретач за даљи рад и залагање на часовима, односно, мотивишуће делује 

на њихово даље учење и понашање, како у школи тако и ван ње. Функционалност 

усвојених знања тј. њихова применљивост у реалном животном оквиру последица је 

повезивања и трансфера знања међу предметима. Ученици су у стању да знања из 

једног предмета, примене у оквиру другог када је то потребно и у стању су да одговоре 

на захтеве наставника. Ученици сматрају да са знањима стеченим у школи могу да 

положе завршни испит и упишу се у жељену средњу школу.   

Ученици сматрају да поштују правила понашања у школи. Свакако да постоје 

изоловани случајеви који својим понашањем тј. недисциплином ремете наставни 

процес. Може се рећи да благовременим реаговањем наставничког особља и стручних 

сарадника такви покушаји ометања наставе бивају веома брзо прекинути и на адекватан 

начин санкционисани.  

Наши ученици  сматрају да поштују различита мишљења (3,2). Може се рећи да је ово 

у доброј мери тачно, јер да није тако не би успешно функционисали у оквиру својих 

одељења и школи уопште. Имајући у виду разлике које постоје у погледу њихове 

национлности, вероисповести, социјалном и економском статусу, узрасту, образовању 

и искуству свако непоштовање разлика у схватању и мишљењу негативно би утицало на 



одвијање наставе. Овакав став према различитости у погледу на свет и толеранцији 

истог, може бити резултат континуираног рада са ученицима, у оквиру часова, 

предавањима или на психолошким радионицама у оквиру којих је нагласак био на 

решавању конфликтних ситуација и асертивној комуникацији.   

 

У нашој школи се негује мултикултуралност, јер ученици потичу из различитих 

културалних миљеа.   Они сматрају да се у школи поштује и негује традиција и 

култура њиховог народа и других народа и држава (3,47). Мислимо да је ово добар 

показатељ нашег континуираног рада са њима у вези са развијањем толеранције и 

недискриминације према другима који се разликују у погледу националне и верске 

припадности. 

У погледу одговорности за сопствено здравље ученици сматрају да је то до пре свега 

њихов задатак (3,49). Осим едукације у погледу конфликата и комуникације, са 

ученицима се доста радило и на стицању здравих навика и стилова живота. У сарадњи 

са црвеним крстом, невладиним организацијама и студентима друштвено-

хуманистичких факултета претходних година смо организовали бројна предавања и 

радионице на тему унапређења здравља (менталног и физичког), важности бављења 

спортом и рекреацијом, усвајање здравих навика у исхрани и сл. Са нешто нижим 

оценама су тврдње  Школл редовно похваљује успех у ваннаставним активностима 

(2,86) и Часови додатне наставе су ми занимљиви (2,69). Ово оставља простор за даљи 

рад и предузимање мера ради унапређења истих.  

Подручје вредновања:  

1. Квалитет школских постигнућа    

Овај упитник је намењен родитељима наших ученика. Представља редуковану верзију 

анкете из Приручника са 55 стране. Само један родитељ је попунио упитник, тако да те 

податке нећемо узети у разматрање, јер су статистички непоуздани.  

ТВРДЊЕ/ИСКАЗ  

1.Знања стечена у школи помажу мом детету да се боље 

сналази у садашњости и будућим (непознатим) ситуацијама 

3,5

8 

2.Моје дете је оспособљено да повезује знања стечена у 3,41 



различитим наставним предметима 

3.Школска знања мом детету омогућавају да одговори на 

захтеве наставника 

3,9

6 

4.Моје дете може да положи испит за средњу школу са 

знањима које стекне у школи 

3,5

4 

 

Родитељи су позитивно и са високим оценама оценили понуђене твртдње.  

Подручје вредновања:  

1. Квалитет школских постигнућа    

Овај упитник је намењен родитељима наших ученика. Представља редуковану верзију 

анкете из Приручника са 55 стране. Само један родитељ је попунио упитник, тако да те 

податке нећемо узети у разматрање, јер су статистички непоуздани.  

ТВРДЊЕ/ИСКАЗ  

1.Знања стечена у школи помажу мом детету да се боље сналази 

у садашњости и будућим (непознатим) ситуацијама 

3,58 

2.Моје дете је оспособљено да повезује знања стечена у 

различитим наставним предметима 

3,41 

3.Школска знања мом детету омогућавају да одговори на захтеве 

наставника 

3,96 

4.Моје дете може да положи испит за средњу школу са знањима 

које стекне у школи 

3,54 

Подручје вредновања:   

1. Квалитет школских постигнућа (мотивисаност и вредност код ученика) 

Упитник је резултат сажимања два упитника која се налазе у Приручнику на странама 

49 и 50.  



ДОКУМЕНТАЦИЈА - ДОКАЗИ ДА -НЕ 

Досије ученика  ДА 

Ученички продукти ДА 

Евиденција о коришћеним наставним средствима, примерима и 

задацима  

ДА 

Евиденција о праћењу и вредновању напредовања ученика ДА 

Програми школских ваннаставних активности  ДА 

Правилник о понашању ученика и особља школе  ДА 

Евиденција о реализованим акцијама за подстицање 

одговорности код ученика 

НЕ 

Евиденција о начину промовисања позитивног понашања ученика ДА 

Евиденција о начину реаговања и мерама  за сузбијања  

неприхватљивог понашања ученика  

ДА 

Евиденција о укључивању ученика у локалну заједницу ДА 

Евиденција о реализованим културним активностима у школи и 

посетама ученика институцијама културе  

ДА 

Евиденција о ваннаставним активностима ДА 

Правилник о безбедности ученика ДА 

Процедуре за спречавање и реаговање на случајеве вршњачког 

насиља 

ДА 

Панои, едукативни постери и евиденција о 

планираним/реализованик акцијама ради промовисања стила 

„здравог живота" 

ДА 

Евиденција сарадње школе са здравственом службом ДА 



Евиденција организационих акција за помоћ ученицима ДА 

Евиденција контаката са родитељима ДА 

 

Упитник су попуњавали директор, стручни сарадници и представници стручних актива. 

 

За сваког ученика постоје досијеи који се чувају у Управи школе. Сваки наставник у 

својој педагошкој свесци води евиденцију о долазности и постигнућима сваког 

ученика појединачно. Ученички продукти постоје у виду паноа који су прављени у вези 

са неком темом. Тиме се углавном учитељи баве како би анимирали млађе ученике да 

активније учествују у настави.    

Евиденција о коришћеним наставним средствима, примерима и задацима постоји у 

припремама за час које воде сви наставници. 

Евиденција о праћењу и вредновању напредовања ученика постоји. Она се може 

видети у ес Дневнику као и у педагошкој свесци наставника, као и кроз документацију 

Тима за инклузивно образовање. 

Програм школских ваннаставних активности је изложен у Годишњем плану рада 

школе.  

Правилник о понашању ученика и особља школе постоји и изложен је на огласној 

табли школе.  

Евиденција о реализованим акцијама за подстицање одговорности код ученика 

постоји. На часовима ЧОС-а обрађују се ове теме као и на психолошким радионицама 

које се повремено организују.  

Евиденција о начину промовисања позитивног понашања ученика је видљива у 

записницима одељењских и наставничких већа са полугодишта и краја школске 

године.  



Евиденција о начину реаговања и мерама за сузбијање неприхватљивог понашања 

ученика води се у свесци инцидената, подагошкој свесци сваког наставника као и на 

састанцима одељењског и наставничког већа.  

Евиденција о укључивању ученика у локалну заједницу постоји. Реализована је кроз 

сарадњу са Црвеним крстом општине Палилула, пре свега, као и са Свратиштем за 

децу.  

Евиденција о реализованим културним активностима у школи и посетама ученика 

институцијама културе води се пре свега у летопису школе.  

Правилник о безбедности ученика постоји и чува га психолог школе. 

Процедуре за спречавање и реаговање на случајеве вршњачког насиља постоје. 

Ослањамо се на Правилник и у складу са њим поступамо. Недавно је почела са радом 

платформа „Чувам те“, те се овој платформи прилагођавамо. 

Панои, едукативни постери и евиденција о планираним/реализованим акцијама су 

наставници/учитељи радили заједно са својим ученицима и изложени су у 

просторијама школе. 

Евиденција сарадње школе са здравственом службом се води повремено када наши 

ученици имају здравствених проблема у току наставе. Тада, обично у пратњи 

психолога школе или неког наставника одлазе у најближу здравствену установу да би 

добили неопходну помоћ.  

Евиденција организационих акција за помоћ ученицима у виду одеће, обуће, средстава 

за хигијену, као и помоћи у учењу од стране студената друштвених факултета је 

вођена. У последње време, због сложене епидемиолошке ситуације, таквих акција није 

било.  

Евиденција контаката са родитељима се води свакодневно. Сваки наставник у својој 

педагошкој свесци води евиденцију о успостављеном контакту са 

родитељима/старатељима ученика како би се они мотивисали да редовно похађају 

школу и више уче.  

 

 



 Приказ успеха ученика за школску 2019/20, 2020/21 и 2021/22 годину 

 

 

 

Успех ученика на крају II полугодишта шк.2019/20. (од1до8) 
             

 
I II III IV 

I-

IV 
V VI VII 

VII

I 

V-

VIII 

Укупн

о 
% 

Број ученика 
2

0 
18 31 25 94 28 18 20 38 104 198   

Са 

позитивним 

успехом 

2

0 
17 31 23 91 28 17 20 37 102 193 97% 

Са 

недовољним 

оценама 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Неоцењени   0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 1% 

Непохађачи   1 0 2 3 0 0 0 0 0 3 2% 

Средња оцена   4,51 
4,2

4 
4,21 

4,3

2 

3,8

9 
3,91 

3,6

5 
3,77 

3,80

5 
4,0625   

             



 

Успех ученика на крају II полугодишта 

шк.2020/21. (од1до8) 

       

             

  I II III IV 
I-

IV 
V VI VII VIII 

V-

VIII 

Укупн

о 
% 

Број ученика 26 21 17 32 96 23 30 17 21 91 187   

Са позитивним 

успехом 
26 21 15 31 93 22 28 17 21 88 181 

 96.7

% 

Са недовољним 

оценама 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Неоцењени 0 0 2 1 3 1 2 0 0 3 6  3,2% 

Непохађачи 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 3  1.6% 

Средња оцена 0 4,31 
4,3

4 

4,2

4 
  

3,9

9 
3,8 3,87 3,78 3,86    

На даљину/род 2 1 0 2 5 1 0 0 1 2 7 
 3.74

% 

Успех ученика на крају II полугодишта шк.2021/22. (од1до8) 
             

  I II III IV 
I-

IV 
V VI VII 

VII

I 

V-

VIII 

Укупн

о 
% 

Број ученика 20 26 19 17 82 31 22 29 17 99 181   

Са 

позитивним 

успехом 

20 25 19 15 79 31 22 25 17 95 174 
96

% 

Са 

недовољним 

оценама 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 



ЗАКЉУЧАК 

На основу извештаја о спољашњем вредновању квалитета рада утврђено је да у школи 

добро функционише систем подршке ученицима који се односи на додатну и допунску 

наставу, припремне и ваннаставне активности.  Ученицима су за пружање додатне 

подршке омогућени бројни термини пре и после наставе о којима су они праовремено 

обавештени. Школа сарађује са родитељима и релевантним институцијама ради 

пружања подршке у учењу и у великој мери се и постижу очекивани ефекти у области 

образовних постигнућа. Додатно, школа успешно сарађује са релевантним 

институцијама у пружању подршке ученицима: Центар за социјални рад, Центар за 

интеграцију младих, Дом здравља. У школи се негује и подстиче лични, 

професионлани и социјални развој ученика. 

Понуда ваннаставних активности је у функцији задовољавања различитих потреба и 

интересовања ученика и у складу је са ресурсима школе. Већина активности су успешно 

спроведене у школи, затим у спортским, културно-уметничким, иторијским објектима и 

институцијама у граду. У односу на предходне године, реализације неких од 

активности ниси биле изводљиве услед ситуације изазване пандемијом  COVID 19. 

Активности ученичких организација су важне јер доприносе развоју социјалних 

вештина, хуманих вредности. еколошких вредности и ставова, бриге за природу и 

здравље и исхрану. У школи се промовишу здрави стилови живота и заштите човекове 

околине.  

Подршка даровитој деци је у виду препрема за такмичења, додатне наставе и подршке 

у редовној настави.  

Практикује се и подршка ученицима из осетљивих група. Води се рачуна о 

редовитости похађања наставе и школском постигнућу. У школи добро функционише 

такав систем подршке уз улогу педагошког асистента.  

Неоцењени   0 0 2 2 0 0 4 0 4 6 3% 

Непохађачи   1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1% 

Средња оцена   
3,9

3 

4,2

2 

4,2

5 
4,13 

3,8

7 

3,9

7 
3,81 3,98 3,91 4,02   

             



Све процедуре у израду ИОП-а се поштују. Сачињен је велики број индивидуалних 

образовних планова. Школа  за већину ових ученика успешно пружа подршку у 

остваривању постигнућа.  

Невена Раичевић Шајкаш, психолог 

Александра Милановић (замена) 

7.3.  Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

                      

Број чланова: 7   . 

Списак чланова и присутво на састанцима 

                                      Датуми одржавања састанака 

Име и презиме 20.9. 

2021. 

16.11. 

2021. 

30.12. 

2021. 

31.1. 

2022. 

8.4. 

2022. 

25.5.

2022. 

30.6. 

2022. 

Валентина Панђаитан + + + + + + + 

Тамара Рашић + + + + + + + 

Невена Раичевић Шајкаш 

Александра Милановић 

(замена) 

+ + + + + + + 

Гордана Милвац + + + + + + + 

Валентина Гагић + + + + + + + 

Александра Јаковљевић + + + + + + + 

Душица Митић + + + + + + + 

Реализовани садржаји и активности: 

-Пројекти 

_-Акције са ученицима: Пројектна настава , тематски дани, радионице, 

једносменски рад, израда средњовековних двораца,припреме новогодишњег 

вашара 

- Реализација једносменског рада: 

-У овој школској години кроз активности једносменског рада - на трећем спрату кроз 

активности: вредне руке и уметничка радионица уређен је ходник, прављени су 

предмети за новогодишњи вашара који је од почетка децембра организован на два 

спрата са по једним штандом; кроз активност примењене уметничке радионице уређена 

је учионица језика. Активности везане за наставне предмете имале су различите 

огледе и занимљовости. 

- У оквиру тематског дана „Пролеће“,аkциje »Зeлeни kутak« и »Kултурa живљeњa“, а 

поводом Дана учионице на отвореном, са слоганом „Са природом на ти“ – учитељи су 



ђаке од првог до четвртог разреда, уз пратњу наставнице француског, одржали часове у 

оближњој Звездарској шуми. 

 

- Пројектна настава се реализује по потреби и на основу процене ученичких потреба. 

Наставница математике Александра Јаковљевић је осмислила три пројекта са 

ученицима од 5.-8.разреда: 

-      Симетрија око нас- 5.разред 

-      У свету интересовања- 6.разред 

-      Здрава исхрана – 7.разред 

У трећем и четвртом разреду реализовани су пројекти везани за обичаје, заштиту деце 

на интернету и саобраћај. 

 

Активности кроз које се развијају међупредметне компетенције и предузетништво:   

Кроз активности и прирему учионица, паноа, слагалица и материјала за час 

одељењског старешине, свет око нас или природу и друштво- 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, 

биљкама),рад са подацима и информацијама(прикупљање неопходних информација), 

решавање проблема,дигитална компетенција(коришћење ИКТ-а) и сарадња(договори). 

Велики допринос имају активности које се спроводе у оквиру једносменског рада. 

Професионална оријентација као допринос развоју пресузетништва и међупредметних 

компетенција: 

-Март је био месец презентације средњих школа за ученике осмог разреда. 23. марта у 

посету школи долазили су представници средње школе Оксфорд. Они су се ученицима 

представили једноставно, у виду кратког квиза. Ученицима су постављана питања, а за 

сваки тачан одговор ученика уследила би награда (комад школског  прибора). 

-Такође 23. марта ученици осмог разреда су присуствовали предавању у Центру за културу 

„Влада Дивљан“. Тема је била везана за дигитално насиље, предавање је трајало два 

школска часа. Предавању су присуствовала три ученика наше школе у пратњи школског 

психолога. Предавачи су се смењивали (било је и у пауза, а и послужење за присутне). 

-У априлу је група ученика седмог и осмог разреда је са наставницама Весном 



Булић и наставницом верске наставе Тијаном Вуловић, као и школским библиотекаром 

Сандром Репац у априлу посетила Храм Светог Саве. Ученике је кроз Храм водио кустос, 

где су сазнали многе корисне информације везане за 

изградњу храма и његову историју. 

-У месецу мају Трговачка школа одржала је дан отворених врата за све будуће ученике. О 

томе су информисани ученици наше школе преко разредног старешине. Ученици су имали 

прилику да се упознају са подручјима рада ове школе, а то су трговина, туризам, 

угоститељство и економија. 

 

-20. маја организован је реални сусрет.  У петак, у школи се ученицима седмог и осмог 

разреда представио златар Вучковић. Представио је своје занимање кроз презентацију, 

ученици су пажљиво слушали и постављали питања. Састанку су 

присуствовале разредни старешна осмог разреда и наставница информатике. 

1. јуна ученицима осмог разреда предтсвљена је Пољопривредна школа са домом ученика 

ПК „Београд“. То је образовно-васпитна установа у којој се стиче средње стручно 

образовање из подручја пољопривреде, производње и прераде хране. 

Представили су се на занимљив начин. Ученици су имали прилику да постављају питања, 

а са представницима ове средње школе су садили и цвеће. Састанку је присуствовала и 

директорка наше школе. 

-Ученицима је преко разредних старешина прослеђена информација о одржавању Сајма 

средњих школа под паролом „Одлучи и заблистај“ у организацији општине Палилула. 

Сајам се одржао 15. јуна. 

-Разредне старешине седмих разреда су на часовима одељенског старешине спровеле 

радионице везане за професионалну оријентацију. 

Предлози за унапређивање рада у наредној школској години : 

- боља сарадња са другим активима 

- појачати сарадњу са локалном заједницом 

- појачати сарадњу са родитељима 

                                          

 

                                                                   Руководилац Тима 

                                                                      Тамара Рашић 

 

 

 

 



7.4.Тим за обезбеђивање квалитета и развоја  установе 

 

Изабрани чланови тима за школску 2021/2022. годину су: 

професор разредне наставе, члан, Тамара Рашић, професор разредне наставе, 

члан, Александра Јаковљевић, професор математике, члан, Валентина 

Панђаитан, директор школе, члан, Невена Раичевић Шајкаш, психолог школе, 

члан, Валентина Гагић, професор историје, руководилац Тима  за обезбеђивање 

квалитета и развоја установе, Павле Билић, ученик 7/1, члан испред Ученичког 

парламента, члан и Александра Остојић, родитељ, члан испред Савета 

родитеља. 

   -  На основу одговарајућег стручног упутства Педагошки колегијум и Тимa за 

обезбеђивање квалитета и развој установе, постављају основе за израду оперативног 

рада установе за почетак школске 2021/2022. године. Оперативни план је донет 

27.августа 2021. Школа се определила  за непосредни рад- МОДЕЛ 1.  

    -Према ПРОСЕЧНОМ ПОСТИГНУЋУ НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ УЧЕНИКА 

ОСНОВНИХ ШКОЛА ПАЛИЛУЛЕ 2020/21, наша школа налази се на 8.месту, док је 

претходне године била на 11.месту. Општина Палилула има 18.основних школа. Већина 

ученика је распоређена на  један од прва 2 жељена профила(87%).  По 1 ученик је 

уписао 4, 7, 8. жељени профил.  

     -   Ове школске године Тим за самовредновање вреднује област постигнуће 

ученика. Према Правилнику о стандардима квалитета рада установе вредноваће се 

резултати ученика на завршном испиту који показују оствареност стандарда постигнућа 

наставних предмета., односно оствареност постављених индивидуалних циљева учења.  

  - Израда  плана посетама угледним и огледним часовима направљени су у 

оквиру стручних актива. Сви предметни наставници на нивоу својих актива предлажу 

тему  и време реализације угледних часова. 

                   -  Реализацију наставе   по посебном програму за рад и у посебним условима 

пратиће новоформирани Тим за праћење и координисање примене мера у школама. 



Чланови тима су: психолог школе Невена Шајкаш Раичевић, директор Вања Панђаитан, 

Душица Митић као представник  предметне наставе и Гордана Миловац, представник 

разредне наставе.  

      - Развијање међупредметне компетенције и одговорног односа према здрављу је 

једна од активности која је спроведена на нивоу школе.   Материјал и радионице са 

семинара Развијање компетенције и одговорног односа према здрављу подељени су 

члановима већа од стране психолога школе Невене Раичевић Шајкаш. Часови су 

реализовани, а припреме са часова прослеђени су психологу школе. 

        -  Град Београд поделио је таблете ђацима на територији града који иду у трећи, 

четврти, пети и шести разред ОШ. Општина Палилула добила је уређаје крајем септембра. 

Таблети се на три године додељују родитељима, а после истека тог периода постају 

њихово власништво. 

          -   У школи је одржан је семинар: HEART тренинг од 21.9. до 24.9.2021. у 

организацији Save the Children. 

                -  Платформа „Чувам те“   је увршћена у школске акте за ову школску годину. 

Линкови су прослеђени родитељима, а ученици су упућени у постојање платформе на 

одељењским заједницама. Циљ је координицију и јачање сарадње свих надлежних 

институција у борби против насиља. 

         -Директор школе Валентина Панђаитан и координатор тима Весна Булић 

подносиле су периодичне извештаје- наративни и финансијски. Одржане су 

ваннаставне активности на тему толеранције, ненасилне комуникације и разбијања 

предрасуда (радионице на ЧОС), купљена ИКТ опрема, израђени наставни планови и 

материјали из Географије. Ментор на пројекту је обавестила координатора Тима да 

нема потребе за даљим слањем месечних извештаја јер школу ове године не похађају 

ученици мигранти. 

-С обзиром да имамо око 40 ученика којима је неиопходна додатна подршка у виду 

ИОП1 и ИОП2 програма  реновиране су просторије у којима  се тим ученицима пружа 

подршка од стране педагошког асистента и по потреби психолога школе. 

- Континуирано се  прати евиденције у ЕС дневнику (реализација часова присутност 

ученика) и разлога одсутности ученика. Врши се увид у оперативне планове наставника 



, директор и психолог су посећивале редовне и  угледне часове, активности у оквиру 

једносменског рада,... 

- на састанку од 18.фебруара 2022. донета је одлука да све установе пређу на први 

модел организације рада од 21.фебруара 2022. У питању је остваривање непосредног 

образовно васпитног рада. Реализација наставе у нашој школи се и пре тога одвијала 

по овом моделу.  Није било потребе за доношењем посебних мера у нашој школи и 

настава се одвијала по плану тако да ова одлука није променила начин остваривања 

образовно васпитног рада. 

- Реализована су следећа такмичења у другом полугодишту: 

- Mатематичко такмичење Мислиша  одржано је  10.3.2022. године . 

-  Општинско такмичење из историје одржано је 20.3.2022. у ОШ“Стеван Дукић“. 

- Општинско такмичење из географије је одржано 19.3. 2022. у ОШ“ Олга Петров“ у 

Падинској Скели 

- Општинско такмичење из физике на општини Палилула је одржано у нашој школи –

Јован Цвијић 

- Општинско такмичење из хемије је одржано 5.3.2022 у школи Старина Новак 

- Ученици виших разреда су освојили прву награду на општинском такмичењу из 

Црвеног крста одржаног 9.5.2022,пласирали су се на државно такмичење 

- Ученици су били најуспешнији на ликовним (нпр.Птице-Пријатељи деце Палилула) 

и литерарним конкурсима (нпр.Мој љубимац, Птице) где су освојили запажена места. 

- Одржано је неколико угледних часова ове године у школи. 

- Одржан је и  угледни час ван школе, у корелацији предмета српски језик и историја 

на Новом гробљу 

-  Ученици су ове године имали прилику и да посете Народни музеј, Тропикаријум, 

Факултет за хемију,.. 

-    Пробни завршни испит за ученике 8 разреда из свих предмета одржао се  18.3.2022. 

и 19.марта 2022. 



- Пробни завршни тест из комбинованог теста одржан је у среду,15.јуна 2022. 

-Општина Палилула снимила је филм који промовише и представља нашу школу. 

Представник општине Елена Билић нас је посетила и са својим сарадницима 

забележила промо материјал о нашој школи, који је објављен путем локалних 

медија,одржана приредба за будуће прваке из четири вртића са Карабурме,одржано је 

више  радионица нпр.„ Маштоградске приче“, такође за предшколце,путем видео 

пројекције поставњен је видео материјал у којима је представљен рад ученика и 

наставника,... 

-детањније о Обогаћеном једносменском раду у извештају 

Руководилац тима: 

Валентина Гагић 

7.5.Тим за инклузивно образовање 

 

       У току првог полугодишта школске 2021/ 2022.године одржано је четири , а у 

другом полугодишту три састанка Тима за инклузивно образовање и више састанака 

малих тимова. Састанцима су присуствовали чланови Тима: Ивана Давинић-учитељица 

и руководилац Тима, Невена Раичевић Шајкаш и Александра Милановић школски 

психолози, Весна Булић-професор српског језика и Светлана Илић- педагошки 

асистент .   

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 и 2 и ИНД) за 49 ученика.У млађим разредима је 

_17_ученика који раде   по ИОП-у1 и 2 ученика који раде по ИОП-у 2, а у старијим 

_13_ученика ради по ИОП-у 1. 12  ученика ради по ИОП-у2. По  индивидуализацији 

ради  5 ученика у млађим разредима. За два ученика ја дат предлог да се пошаље 

захтев интерресорној комисији за рад  ученика по ИОПу 2,за једног ученика за рад по 

ИОПу1 и дат је предлог да два ученика првог разреда крену да раде по 

индивидуализацији. Ови ученици су похађали допунску наставу код својих учитеља и 

наставника и педагошког асистента. Током првог полугодишта  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. Одржани су састанци и са родитељима 

чија деца користе  ИОП. Одређени  број ИОП-а  није потписан од стране родитеља, те 

је са тим ученицима рађено по индивидуализацији.Праћено је и вредновано 

спровођење ИОП-а. Пројекат „Весело позориштанце“ је активиран у мери у  млађим  и 

старијим  разредима . Тренутна епидемиолошка ситуација изазвана ковид вирусом није 

дозволила да се ученици представе јавности у пуној мери. Ученици којима је потребна 

подршка у раду похађају допунску наставу код предметних наставника и учитеља,а 

помоћ у учењу им пружају и педагошки асистент и школски психолог. Са ученицима 

петог разреда раде студенти разних факултета који сарађују са ЦИМ-ом. У току 2. 

полугодишта рађена је  ревизија списка ученика којима је потребна подршка у учењу 

.Коначни број ученика којима је потребна подршка у раду је 57. У млађим разредима 14 

ученика ради по индивидуализацији, 17 ученика по ИОПу1 и 4 ученика по ИОПу2. У 

старијим разредима 1 ученик је радио по индивидуализацији, 14 ученика је радило по 

ИОПу 1 и 12 ученика је радило по ИОПу2.  Ученик осмог разреда који је имао потребу 

за додатном подршком, није приступио полагању Пробног завршног испита и Завршног 

испита у јуну месецу.Остварена је сарадња са Црвеним крстом Палилуле,   Центром за 

социјални рад Палилуле и интерресорном комисијомПалилуле, Центром за 

интеграцију младих. .                                        

  Руководилац Тима :  Ивана Давинић 

7.6.Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања                                                                                    

                                                                                     

Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

именовало је Наставничко веће и радио је у саставу: 

1. Ивана Мартинов, наставница биологије, руководилац Тима 

2. Александра Mилановић , психолог, члан Тима 

3. Бојана Митић, секретар школе, члан Тима 

4. Душица Митић, наставник француског језика, члан Тима 

5. Гордана Миловац, наставник разредне наставе, члан Тима 

6. Владанка Клипа, наставник географије, члан тима 

7. Даница Грујовић, ученица 8/1 разреда, представник Ученичког парламента и  

Вршњачког тима  

8. Aлександра Младеновић, родитељ представник савета родитеља, члан Тима 



Тим се састајао планираном динамиком и по потреби. 

Током другог полугодишта, одржана су четири састанка, чија евиденција се начази код 

директора и психолога школе. 

РЕАЛИЗОВАНЕ  АКТИВНОСТИ 

А)припремне активности: 

    -анализа постојећих аката у вези са проблематиком од стране Тима и измена 

Правилника 

    -договор о раду за текућу школску годину у условима реализације Оперативног рада 

школе у епидемији корона вируса 

Б)превентивне активности: 

    -информисање о Посебном протоколу за заштиту деце: запослених у школи, 

родитеља, ученика и јавног мњења 

                -  Усмено-на или на даљину на седницама Наставничког већа,Савета 

родитеља, родитељским састанцима и часовима одељенског старешине 

                   - Писмено, путем електронске комуникације и Гугл учионица путем паноа 

у зборници и школском холу 

    -дефинисање улога и одговорности у примени процедура и поступака у заштити. 

- Наставничко веће је од стране директора и психолога, 31.08.2021. упознато са 

Оперативним планом рада школе у измењеним околностима. Промена које се односе 

на правила понашања ученика и запослених у ситуацији епидемије. 

- Активности Тима су фокусиране на Промовисање ношења маски и примене 

појачаних хигијенских мера међу ученицима и запосленима. 

- на снази остаје  одлука да се неношење маске од стране ученика третира као лакша 

повреда, а уколико се понавља и поред упозорења и појачаног васпитног рада као 

тежа. 

- ученици су упознати са правилима безбедног коришћења интернета и дигиталним 

насиљем. 



- Имали смо три насилна инцидента у којима су морали бити укључени чланови тима, 

као и појачан педагошки рад са ученицима и родитељима (записници код директора 

школе).  

- Појачана су дежурства на малим и великим одморима и пре и после школе, због  

одржавања дистанце и обавезе ношења маски.  

-рад у једној смени нам омогућава да током  дана неко од чланова Тима  увек буде  у 

школи. 

  -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. Ученици су на општинском такмичењу у 

пружању прве помоћи освојили прво место на општини, а потом и друго место на 

градском такмичењу.  

- У школи су организована предавања   саобраћајне полиције о познавању 

саобраћајних правила и побољшању безбедности деце у саобраћају за ученике  1. 

разреда. 

- активности интервенције. 

  -о случајевима насиља постоји евиденција у Књизи дежурства и евиденцији 

психолога, oдељенских старешина и Тима. 

    -са ученицима саветодавни рад су најчешће обављале одељенске старешине у 

ситацијама првог нивоа насиља, а у старијим разредима и  чланови Тима и Вршњачког 

тима. 

- у случајевима насиља 2. и 3. нивоа прављени су планови заштите уз учешће 

родитеља и других битних актера у зависности од ситуације(ОС, ОЗ, родитеља друге 

деце и Вршњачког тима) по потреби у сарадњи са Тимом за инклузију. 



- редовно се примењује и друштвено користан и хуманитарни рад у третману ученика 

починилаца насиља. 

    -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 

                                                                                        Ивана Мартинов 

 

7.7.Тим за професионалну оријентацију ученика 

Тим за професионалну оријентацију именовало је Наставничко веће и радио је у 

саставу: 

Душица Митић, наставница француског језика и одељ.старешина 8.1 

Весна Булић, наставница српског језика и књижевности и одељ.старешина 7.1 

Ивана Мартинов, наставница биологије и одељенски старешина 7.2 

Невена Раичевић Шајкаш, психолог школе 

Марина Јанковић, наставница српског језика и књижевности 

 

Одржане су три седнице тима током првог полугодишта 13.10, 01.11. и 22.12. 

Тим се састајао планираном динамиком и по потреби. 

 

Број укључених ученик: 

-ученици 7. и 8.разреда  

Реализоване активности   

     



Прво полугодиште: 

 

-Током првог полугодишта одељењске старешине су одрадиле радионице које су биле 

предвиђене планом рада. 

-Материјал за радионице преузет је из Пројектне канцеларије Професионална 

оријентација ГИЗ БОСС,а чији је издавач Министарство просвете и науке Републике 

Србије. На почетку школске године одељенске старешине су обавештене о материјалу 

за радионице професоналне оријентације.  

-Поред разговора на часу одељењског старешине и одељењске заједнице, ученици су 

додатне информације могли да пронађу и на паноу за Професионалну оријентацију 

(да сазнају шта је то професионална оријентација и чему она служи).  

- У октобру су ученици посетили “Музеј Јована Цвијића” где су се могли упознати са 

занимањем кустоса и појмом научног рада. 

- Новембар је био месец за посету Народној скупштини, где су ученици могли да 

сазнају више информација о раду народних посланика и Народне скупштине. 

 -На паноу за Професионалну оријентацију  истакнути су радови ученика осмог разреда 

које су ученици урадили на ЧОС у или на часовима информатике. Задатак је био да  

ученици представе средњу школу за коју су заинтересовани. До података ученици су 

дошли самосталним истраживањем. Кратки описи служе приближавању ученика 

коначном избору за даљи наставак школовања. 

 Активности које су планиране, а нису реализоване: 

- све активности су одрађене у складу са могућностима и епидемиолошком ситуацијом 

-одељењске старешине ће у другом полугодишту сарађивати приликом организације 

реалних сусрета 

·         наведите установе и организације са којима је комисија сарађивала: 

·         - активнија сарадња са средњим школама предвиђена је за друго полугодиште, као и 

активности везане за Националну службу за запошљавање 

 



Одржане су две седнице Тима за професионалну оријентацију током другог полугодишта 

20. 04. и 15. 06. Тим је радио у истом саставу, само са новим психологом Александром 

Миловановић. 

-Март је био месец презентације средњих школа за ученике осмог разреда. 23. марта у 

посету школи долазили су представници средње школе Оксфорд. Они су се ученицима 

представили једноставно, у виду кратког квиза. Ученицима су постављана питања, а за 

сваки тачан одговор ученика уследила би награда (комад школског  прибора). 

-Такође 23. марта ученици осмог разреда су присуствовали предавању у Центру за културу 

„Влада Дивљан“. Тема је била везана за дигитално насиље, предавање је трајало два 

школска часа. Предавању су присуствовала три ученика наше школе у пратњи школског 

психолога. Предавачи су се смењивали (било је и у пауза, а и послужење за присутне). 

-У априлу је група ученика седмог и осмог разреда је са наставницама Весном 

Булић и наставницом верске наставе Тијаном Вуловић, као и школским библиотекаром 

Сандром Репац у априлу посетила Храм Светог Саве. Ученике је кроз Храм водио кустос, 

где су сазнали многе корисне информације везане за 

изградњу храма и његову историју. 

-У месецу мају Трговачка школа одржала је дан отворених врата за све будуће ученике. О 

томе су информисани ученици наше школе преко разредног старешине. Ученици су имали 

прилику да се упознају са подручјима рада ове школе, а то су трговина, туризам, 

угоститељство и економија. 

 

-20. маја организован је реални сусрет.  У петак, у школи се ученицима седмог и осмог 

разреда представио златар Вучковић. Представио је своје занимање кроз презентацију, 

ученици су пажљиво слушали и постављали питања. Састанку су 

присуствовале разредни старешна осмог разреда и наставница информатике. 

1. јуна ученицима осмог разреда предтсвљена је Пољопривредна школа са домом ученика 

ПК „Београд“. То је образовно-васпитна установа у којој се стиче средње стручно 

образовање из подручја пољопривреде, производње и прераде хране. 

Представили су се на занимљив начин. Ученици су имали прилику да постављају питања, 

а са представницима ове средње школе су садили и цвеће. Састанку је присуствовала и 

директорка наше школе. 

-Ученицима је преко разредних старешина прослеђена информација о одржавању Сајма 

средњих школа под паролом „Одлучи и заблистај“ у организацији општине Палилула. 

Сајам се одржао 15. јуна. 

-Разредне старешине седмих разреда су на часовима одељенског старешине спровеле 

радионице везане за професионалну оријентацију. 



-У школи су се према утврђеном распореду одвијали припремни часови за завршни испит 

осмака. 

 

                                                                                                    Руководилац Тима        

   Марина Јанковић 

7.8. Tим за промоцију рада школе 

Активности Тима су биле ограничене због епидемиолошке ситуације, а све које су се 

изводиле су биле у складу са препорукама Министарства. 

Током школске године сва дешавања и активности које су се дешавале у школи и ван 

ње а везане за наше бивше и садашње ученике, аудиторијум је могао пропратити на 

сајту и FB школе. 

Од 1.12. учитељи су организовали Зимски вашар у ходницима школе. На два изложбена 

места, новогодишњи украси су били постављени и продаја је била омогућена током 

целог месеца децембра. 

-        Наставник Марина Потежица је јавно презентовала декст Љубише Ђокића „ Биберче“, 

за костиме и маске је био задужен наставник ликовне културе Вук Перић. 26.01.2022. 

-        2-        07.04.2022. у холу школе је одржана приредба за будуће прваке из четири вртића са 

Карабурме. Приредбу су организовали учитељи и наставник српског језика Марина 

Потежица са својим ученицима; 

-         Од марта месеца у ходнику школе је презентован, путем видео пројекције, видео 

материјал у којима је представљен рад ученика и наставника наше школе. 

9.03.2022. учитељице Гордана Миловац  и Тамара Рашић су одржале                     са 

предшколцима, у дворишту школе; 

-        31.03. у боравку је одржана радионица „ Маштоградске приче“, такође за предшколце 

са учитељицом Тањом Ђорђевић; 

-        07.04.2022. у холу школе је одржана приредба за будуће прваке из четири вртића са 

Карабурме. Приредбу су организовали учитељи и наставник српског језика Марина 

Потежица са својим ученицима; 

-        31.03. у боравку је одржана радионица „ Маштоградске приче“, такође за предшколце 

са учитељицом Тањом Ђорђевић; 



- На нивоу општине Палила, извршена је промоција свих школа. Представник општине 

Елена Билић нас је посетила и са својим сарадницима забележила промо материјал о 

нашој школи, који је објављен путем локалних медија.                                                                                                                

Татјана Ђорђевић 

7.9. Тим за подршку у образовању ученика-миграната  

број укључених ученика  и наставника: 0 ученика-миграната, сви ученици у школи и 

чланови Тима:Валентина Панђаитан,директорка школе, Ивана Давинић, испред Тима за 

инклузију,Весна Булић, руководилац Тима, Светлана Илић,пед.асистент, Ивана 

Мартинов, члан Тима, Милена Миленковић, члан,Елза Хаџић, вероучитељ. 

Како се ове школске године у нашој школи нису образовани ученици мигранти, а 

пројектне активности су завршене, Тим је спровео само завршне активности.                                          

Руководилац Тима   Весна Булић 

8.Полугодишњи извештај о реализацији плана УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА и 

Вршњачког тима: 

Чланови ученичког парламента : 

1.      Ана Стаменић 8/1 

2.      Ива Перић 8/1 

3.      Андрија Пејић 8/1 

4.      Анђела Кашић 7/1 

5.      Милица Вучковић 7/1 

6.      Радомир Васић 7/1 

7.      Павле Билић7/2 

8.      Ива Петковић 7/2 

9.      Нина Деспот 7/2 

10.  Марија Стојкоски 6/1 

11.  Љубиша Королејић 6/1 

12.  Емилија Бобићић 6/2 

13.  Ђорђе Крнета 6/2 

На предлог чланова парламента, већином од укупног броја чланова, тајним гласањем 

за председника је изабран Андрија Пејић 8/1, заменик председника –Ива Петковић– 

7/2, записничар – Ива Перић – 8/1, члан школског одбора – Ана Стаменић 8/1, члан 

савета родитеља – Нина Деспот 7/2, члан тима за самовредновање – Павле Билић 7/, 



члан тима за професионалну орјентацију – Нина Деспот 7/2, члан тима за обезбеђење 

квалитета установе – Анђела Кашић 7/1, члан тима за развој међупредметних 

компетенција – Ива Петковић 7/2,  Председник Вршњачког тима – Љубиша Королејић 

6/1 

Остали чланови вршњачког тима су још и: Лена Милев 5/1, Коста Петрови 5/1, Вук 

Растовић 5/2 и Јана Штрбац 5/2. 

У току  шк. 2021-22.године одржано је 9 седница Ученичког парламента. 

 Садржаји одржаних седница Ученичког парламента: 

врeм

e 

    СAДРЖAJ РAДA 

 IX - Конституисање Парламента – избор чланова и избор председника, 

заменика председника и записничара 

- Упознавање са програмом рада Ученичког парламента у посебним 

здравственим условима, избор тема. 

  X - Утврђивање начина одлучивања, постављање правила понашања 

везаних за начин комуникације у шк.парламенту, утврђивање 

динамике рада 

-Предлог тема за шк.годину , Утврђивање динамике рада 

- Решавање актуелних питања 

 XI - Планирање активности чланова парламента за нову област Етос 

-Обележавање Међународног дана толаранције  

-Поруке о равноправности  

-Здравствена епидемиолошка ситуација, анкетирање учени 



XII - Шта сам пропустио/пропустила да мој успех буде бољи 

-Светски дан борбе против  

- Решавање актуелних питања 

 

   

II -Пубертет и адослесценција - дебата   

-Обележавање Дана безбедности на интернету 

- Решавање актуелних питања 

III -Договор око уређења паноа за професионалну оријентацију 

- Решавање актуелних питања 

IV -Учење на даљину 

-Решавање актуелних питања 

V -Предлог тема – планирање квиза знања за ученике виших разреда 

-Решавање актуелних питања и разговор о теми којом су 

предложили да се баве 

VI -Упознавање са смерницама за полагање завршног испита 

-Давање мишљења о предлозима за Ученика генерације на 

Наставничком већу 



-Решавање актуелних питања 

Вршњачки тим: 

1.  Током септембра је промовисано Ношење маски и појачана хигијена, разматрано 

је да ли је ученицима тешко и зашто да се придржавају мера у току епидемије 

2.  Етос позитивна клима у школи се споводи свакодневно од стране психолога 

школе , и вршњачког тима 

3. Вршњачки тим је у сарадњи са  психологом школе и члановима вршњачког тима 

учествовао у спровођењу позитивне климе у школи , и реаговању на тренутне 

пробелеме  ученика у што краћем року. 

Координатор Школског парламента 

Милена Миленковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9. РАД РУКОВОДЕЋИХ И УПРАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

9.1.Извештај о раду Школског одбора 

1.   XXIII седница Школског одбора, одржана 09.09.2021. године.  

Чланови одбора усвојили су записник са претходне седнице. 

Усвојен је Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе, за школску 

2020/2021. годину. 

Директорка је присутне упознала да је школа укључена у много нових пројеката, 

међу којима су „Подршка Европске Уније управљању миграцијама у Републици 

Србији“, затим „Борба против осипања из система образовања“ организације Save 

the children, „Обогаћен једносменски рад“у сарадњи са Министарством  просвете, 

као и да је закључен Споразум о сарадњи са НАРНС, који су школи донирали 18 

таблета. 

Усвојен је извештај о раду директора за школску 2020/2021.годину. 

Присутни су упознати са захтевом ШООО „Браће Стаменковић“да јој се уступи на 

коришћење школске просторије, директор је дозволила коришћење у поподневним 

часовима. 

Представљен је Годишњи план рада школе за шк.2021-22.год. који садржи план 

рада комисија, тимова, стручних већа, Наст.већа, одељ.већа, а посебно је размотрен 

и усвојен план рада Шк.одбора.Чланови су упознати са планом  организације наставе  

за време пандемије заразне болести Ковид 19, као и са три постојећа модела 

организације образовно-васпитног рада. 

Усвојен Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. годину. 

Директорка је упознала и Школски одбор да нам није одобрено формирање још 

једног одељења садашњег 2.раз., па је учитељица која је избодована у јуну месецу, 

од стране комисије,  технолошки вишак, али да  је преузела школа са наше 

Општине. 

Школски одбор је донео и одлуку да се фискултурна сала и даље издаје истим 

клубовима јер смо остварили добру сарадњу и велики број ученика наше школе 



тренира у њима, “Ас” и “Аванти”, а како није ништа учињено по питању ШОО “Браћа 

Стаменковић”и с њима ћемо наставити даљу сарадњу. 

2. XXIV седница Школског одбора, одржана је 25.11.2021.године.  

Чланови одбора су једногласно усвојили Записник са претходне седнице. 

Представљен је Извештај о успеху и владању ученика у првом квалификационом 

периоду за школску 2021/2022. Директорка је присутне упознала да је мали број 

ученика са недовољним успехом, али да има ученика који су неоцењени јер су 

нередовно похађали наставу. 

Анализирана су постигнућа ученика који се образују по плану подршке. Представљен 

је Измењен финансијски план и план јавних набавки. Како је у претходниом периоду 

дошло до поскупљења појединих услуга, првобитни буџет је прекорачен. 

План набавке везано за осугурање ученика, запослених, исхрану ученика и набавку 

електричне енергије спроводи агенција КГБ. 

Донета је одлука којим се усваја измењен финанскијски план и план јавних набавки за 

2021/2022. годину. 

Директорка је известила чланове Школског одбора о именовању комисије за попис 

нефинанскијске имовине. Школски одбор је именовао Комисију и  чине је Јовица 

Јелић, председник, Маја Филиповић, члан, Душица Митић, члан. 

Док су за чланови комисије  за попис финансијске имовине и обавеза именовани 

Гордана Миловац, председник, Ивана Давинић, члан и Тања Арсић, члан. Одлуке о 

именовању Комисија су једногласно усвојене од стране чланова Школског одбора. 

3.   XXV седница Школског одбора, одржана је 28. децембра 2021.године. 

 Усвојен је Записник са претходне седнице Школског одбора. 

Чланови Школског одбора су размотрили и усвојили Извештај о извршеном попису 

имовине и обавеза на дан 31. децембра 2021. године (Дел број Одлуке 582/2 од 28. 

децембра 2021.године) 

Потом је разматран и прочитан  Финансијски план, и донета је  Одлука о усвајању 

Финансијског плана ОШ „Јован Цвијић“ за 2022. годину (Дел. број Одлуке 582/3 од 28. 

децембра 2021. године). 



4. XXVI одржана 24.02.2022. и усвојили смо Завршни рачун за 2021., План јавних 

набавки и финанс.план за 2022., Извештај о архиви школе, Полугод.извештаје о 

реализацији ГПРШ и раду директорке школе. 

5. XXVII одржана је 12.04.2022. електронским путем јер смо размотрили и усвојили 

измену Финанс.плана и  Плана јавних набавки због поскупљења струје, и 

обавестили чланове Шк.одбора о истеку мандата чланова Наст.ваћа и Савета 

родитеља и о избору нових представника за Шк.одбор 

6. XXVIII одржана је 21.06.2022 када су чланови размотрили и усвојили измену 

Аката усклађених са новим ЗОСОВ, Статут. Правилник о раду, Правилник о матер. 

и дисц.одговорности ученика, Пословник о раду Шк.одбора, Савета и Наст.већа, 

размотрен је успех ученика на крају шк.године, формирана комисија за издавање 

сале, комисија за тех.вишкове и размотрен и усвојен Шк.програм од 1-8.раз. за 

период од 2022-2026. год. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.2.Савет родитеља 

 Годишњи извештај Савета родитеља за школску 2021/2022. 

Чланови Савета родитеља су: 

 1/1-Наташа Урошевић 

2/1-Марија Лазић 

3/1- Невена Радовановић 

4/1-Јасна Бондеровић 

5/1- Ивана Петровић 

5/2-Мирко Вујовић 

6/1-Сандра Јовановић Королејић 

6/2- Катарина Бојовић 

7/1- Сузана Петровић 

7/2-Александра Остојић 

8/1-Моника Томић 

У  току школске 2021/2022. године одржано је шест састанка: 9.9., 25.11.,  28.12.2021. , 

3.2.2022.,7.4.2022. и 21.6.2022.Састанцима је увек присуствовала већина родитеља и 

ученик који је задужен испред Ученичког парламента. 

Родитељи су детаљно упознати са извештајем рада директора школе,  са новим 

Годишњим планом рад школе за 2021/2022. школску годину, са новим школским 

програмом који ће важити од септембра, па наредне 4 године.За председника Савета 

родитеља једногласно је изабрана Јасна Бондеровић, а за заменика Сандра Јовановић 

Королејић. Наставља се Једносменски рад са промењеним начином рада због 

епидемиолошке ситуације. Сви наши ученици ће ићи сваки дан у школу од 8 часова.У 

првој половини месеца октобра, одељење 2/1 је радило у две групе, 10 дана( од 8 до 

13:15 сати) због  истовремено два заражена ученика у одељењу.Подршку у реализацији 



наставе пружају педагошки асистент и психолог школе.Сви у школи-наставници, 

ученици и помоћно особље су у обавези да носе маске, држе одстојање, перу руке.У 

школи ради продужени боравак за мешовиту групу( први и други разред) само за 

ученике који донесу потврде од оба родитеља да су запослени и иду на посао 

свакоднео. Боравак почиње са радом после часова 10 часова( највише 15 ученика) и 

ради до 17 часова.Ове школске године није расписиван тендер за екскурзије и 

рекреативну наставу због епидемиолошке ситуације.Бесплатни уџбеници(издавачких 

кућа Клет и Логос) су  подељени ученицима којима су намењени-први и други разред, 

а таблете су добили ученици од трећег до седмог разреда.Школској управи смо 

редовно слали извештај о броју позитивних ученика и запослених, о броју ученика и 

запослених који су у изолацији.Ове школске године Општина Палилула је донирала 

школи сређивање приземља( глетовање и крећење ходника и фарбање 

радијатора).Организација Сејф д чилдрен су реновирали просторију у приземљу школе 

у којој подршку у учењу , углавном ромским ученицима, пружа педагошки асистент. 

Изменама календара образовно-васпитног  рада за основну школу прописано је да се 

зимски распуст завршава 21.јануара 2022.године, а да друго полугодиште почиње 

24.јануара 2022.године на целој територији Републике Србије.Начин реализације 

наставе ће се прилагодити у складу са препорукама Кризног штаба и одлукама Владе 

Решублике Србије које су условљене епидемиолошком ситуацијом,ученици од 1-4.раз. 

похађају наставу непосредно, а од 5-8.раз. комбиновано, али како су наша одељења 

мала, сви похађају непосредно, без поделе, тако да се настава организује  на основу 

модела  који је изабран и организован у нашој школи од 1.септембра, уз доследну 

примену свих епидемиолошких мера.Настава се одвија непосредно, применом  

основног модела. Сваку просторију/учионицу користите исти ученици без потребе 

дељења одељења у две групе.Одељење се дели у групе уколико их је 17 и мање а 2 

оболела на 2 групе, комбиновани модел, а уколико их је 16 а 3 оболела прелазе на 

3.модел, електронски. Деца која су у изолацији,  након 5 дана изолације или 10 дана 

враћају се на наставу, а од наставника могу да добију само задатке и препоруке за рад, 

настава се за њих не држи електронски.Због ванредних здравствених околности и 

прославу Дана Светог Саве ове године смо обележили скромно, уз колач и свећу, а 

видео снимак  поставили га на сајт школе.Град финансира уџбенике за 1.и 2. 

раз.Ученици у нашој школи остварују права и на бесплатне уџбенике (3.дете у 

породици и свако наредно, они који се образују по ИОП-у и они који примају 

социјалну помоћ) и наслеђују уџбенике од старијих ученика.Ове године смо бирали 

уџбенике за 4. и 8.раз., а с обзиром да смо извршили прошле год.избор за ове разреде на 



годину дана сада се потврђује избор или усвајају измене за наредне 4 године.                                

        

На  основу члана 61. Статута Основне школе „Јован Цвијић“ (дел. бр. 142 од 19.03.2018. 

године) на седници Савета родитеља , чланови Савета родитеља су предложили 4 

члана за сазив новог Школског одбора, гласање је тајно и од 4 предложена члана 

бирају се 3 члана који имају највише бодова. То су: Наташа Урошевић, Невена 

Радовановић и Сандра Королејић. 

Пробни завршни испит сва 3 теста је радило 15 ученика. 

 На последњем састанку Савет родитеља, родитељи су упознати са успехом ученика 

осмог разреда. Број ученика у одељењу: 17 ученика, 9 дечака, 8 девојчица. Општи успех 

ученика:одличних 6, врло добрих 5, добрих 4, довољних 2.Средња оцена одељења 

(3,99).Ученик са свим петицама-ученик генерације је Јован Даниловић. 

Завршни испит за ученике осмог разреда  ће се одржати 27-29.06.2022. од 9сати.Из 

безбедносних разлога, број школа у којима ће се полагати ЗИ биће смањен.  Наши 

ученици ће полагати у суседној шклои  ОШ,, Арчибалд Рајс“. 

Бесплатни уџбеници су стигли за 1. и 2. разред и биће подељени у време када и ђачке 

књижице  30.06.2022. у поподневним часовима. 

                      Записник написала: Гордана Миладинов 

  

 

 

 

 

 

 

 



10.РАД СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

10.1.Годишњи извештај о раду психолога 

           У области планирања и програмирања образовно-васпитног рада и праћења и 

вредновања психолог је водила евиденцију о месечном планирању рада наставника, 

израђивала је и месечне планове рада психолога,  учествовала у раду Стручног актива 

за развојно планирање, Тима за самовредновање рада школе, 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. Психолог је у току првог 

полугодишта посећивала часове редовне наставе и угледне часове и  анализирала их 

узимајући у обзир све стандарде за вредновање квалитета наставе, укупно је посетила 4 

угледна часа и 4 часа праћења понашања деце у првом и другом разреду. Израдила је 

план Оперативни план рада школе условима епидемије корона вируса, угледних 

часова за шк. 2021/2022., као и план посете часовима.  Учествовала у евалуацији и 

давању мишљења у области подршке ученицима, релизације друштвено корисног рада 

и планова подршке и заштите. Редовно учествовала у извештавању реализације 

оперативног плана рада школе на недељном и месечном нивоу. 

 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 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 и специфичностима у ситуацији епидемије вируса и измењеног начина рада. 

Континуирана сарадња са наставницима остварена је у изради индивидуалних 

образових планова и индивидуализоване наставе за ученике, као и у евалуацији истих. 

Такође је постојала комуникација између одељењских старешина и психолога у вези 

са појачаним васпитним радом са ученицма који су упућени код психолога. Укупно је 

израђено 2 плана заштите и више планова друштвено корисног рада у којима је 

учествовала у релизацији, праћењу и вредновању ефеката истих. У области стручног 

усавршавања наставника, психолог је водила базу података о стручном усавршавању 

наставника и сарадника. Одељењским старешинама је пружана помоћ у вођењу 



педагошке документације, планирању. Одржала је две радионице на различите теме 

ученицима осмог, шестог и првог разреда. 

У области непосредног рада са ученицима, у току полугодишта шк. 2021/2022. 

год., психолог је првенствено пружала подршку у реализацији наставе ученицима од 

5- 8 разреда. Обављала индивидуалне и групне разговоре са ученицима, о чијим је 

садржајима и предузетим интервенцијама свакодневно вођен дневник.  Психолог је 

реализовала психолошке радионице, предавања, садржаје посебних програма 

васпитно-образовног рада. 

       Психолог је водила разговоре са ученицима на теме епидемије и менталног 

здравља, вршњачког насиља у школи, ометања наставе, другарства, проблема у 

понашању, тешкоћа у учењу и савладавању школског градива, односа са родитељима и 

наставницима. 

  

     У оквиру рада са родитељима обављани су саветодавни разговори са родитељима 

ученика (индивидуални односно у присуству одељењског старешине, директора школе). 

Као доминантне теме разговора издвајају се проблеми адаптације ученика 1. И 5. 

Разреда, адаптације на епидемију корона вируса,  непримереног понашања ученика у 

школи, насилничког понашања, 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. Начин 

комуникације је углавном био непосредан уз праћење препорука у условима 

епидемије, а по потреби и телефонски. 

  Психолог је током првог полугодишта остваривала континуирани тимски 

рад и сарадњу са директором школе, стручним сарадницима, педагошким асистентом и 

дефектологом у свим сферама рада - организација рада, идентификовање ученика 

којима је потребна помоћ психолога, реаговање на насиље, покретање васпитно-

дисциплинских поступака, припрема различитих докумената и остало. 

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 Центром за социјални рад, Општином Палилула 

(Интерресорна комисија), МУП-ом, Центром за интеграцију младих, Министарством 

просвете, Центром за едукацију Рома и етничких заједница и Центром за интерактивну 

педагогију. Сопствено стручно усавршавање психолога одвијало се кроз праћење 

стручне литературе и присуство на семинарима. 

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. Вођена је документација о појачаном васпитном раду са ученицима, као 

и извештаји на класификационим периодима.  

 10.2. Извештај о раду библиотекара 

I    Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

   Ове школске године је одлучено да се Сајам књига не одржи. Издавачке куће су у 

време када се традиционално одржава Сајам књига одобриле сајамски попуст. 

   Састављен је план набавке књига у сарадњи са професоркама српског језика и 

књижевности, пошто су у програм  уврштене нове лектире.  Наручене су књиге  од 

разних издавача као што су: Пчелица,  Вулкан,   Креативни центар, Чаробна књига . 

Школа је књиге купила новцем из сопствених средстава. Уложено је 22.004,00 динара. 

Купљене су 52 књиге. 

   Министарство просвете је одобрило средства за набавку књига  у вредности од 

22.500,00 динара за све школе. Избор публикација извршен је у сарадњи са учитељима,  

са Листе коју је одобрило Министарство просвете. Купљено је 55 књига. Овим новцем 

је обновљен фонд за ученике нижих разреда. На Листи  се налазе публикације које 

доприносе унапређивању образовања и васпитања као и додатна наставна средства за 

ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом. 

   Ревизија (попис) је завршена у првом полугодишту. Обављена је у периоду од 

2.6.2022 до 30.12.2022 године. Записник, Извештај и спискови књига за расход су 

састављени по завршетку ревизије. Школски одбор је донео Одлуку о ревизији 

библиотечке грађе. Отписују се следеће јединице библиотечке грађе : 



1.   Јединице које нису нађене на лицу места ...............143  ком. 

2.   Невраћене јединице ..................................................30   ком. 

3.   Физички дотрајале и неупотребљивр јединице..........745  ком. 

4.   Неактуелне јединице...................................................321 ком. 

Расходује се укупно 1239 јединица библиотечке грађе. Стварно стање фонда износи 

7555 јединица библиотечке грађе. 

II   Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

  Редовно се води статистика коришћења монографских и серијских публикација од 

стране наставника и ученика. 

   У новембру је попуњен Извештај о библиотечком пословању и послат  у Библиотеку 

града београда. 

III  Рад са наставницима 

 По потреби часови из појединих предмета се одржавају у библиотеци. 

  Активна је сарадња са наставницима по питању набавке књига и  промоције 

читања. 

IV   Рад са ученицима 

   Уз свакодневни рад са ученицима као што су узимање и враћање књига, разговор о 

прочитаним књигама, организују се и посете библиотеци. 

   Дана 13.10.2021. године ученици  првог разреда су са учитељицом Тамаром Рашић  

посетили библиотеку. Ученици су се упознали са радом библиотеке, како се узимају и 

враћају књиге. После тога смо читали одломке из књиге "Од читања се расте" од 

Јасминке Петровић. Након тога ученици су позајмили сликовнице. Час је протекао у 

веселој атмосфери. 

   Обележен је Међународни месец школских библиотека са ученицима првог и другог 

разреда и са учитељицим Тањом Ђорђевић. Ученицима је прочитана прича "Сунчев 

певач" од Бранка Ћопића, а затим је уследио практични део часа. Бојили су свој лик и 



исписивали наслове својих омиљених књига. Час је протекао у опуштеној и веселој 

атмосфери. 

   Обележен је Дан Светог Саве са ученицима из продуженог боравка и учитељицом 

Татјаном Ђорђевић. 

   Наставници и учитељи су се прикључили акцији "Читајмо гласно", коју организује 

Друштва школских библиотекара Србије, поводом обележавања Националног дана 

књиге (28.02.). Циљ ове активности је подстицање читања, промовисање књига и 

културе читања. 

  Ученици VII и VIII разреда су са наставницом српског језика Весном Булић читали 

одломке из књиге "Лето кад сам научила да летим" коју је написала јасминка 

Петровић. 

  Ученици из продуженог боравка су са учитељицом Татјаном Ђорђевић читали 

омиљене сликовнице,  а након тога су добили задатак да илуструју своју омиљену 

сликовницу. 

   Обележен је Светски дан дечје књиге у одељењима V/1 и V/2. Одржана су два часа у 

библиотеци са Марином Јанковић, наставницом српског језика и књижевности. 

   Библиотеку су посетили и предшколци са васпитачицом Миленом Вукомановић. 

Водио се разговор о библиотеци, читању и деца су показала заинтересованост за посете 

библиотеци, сликовнице и књиге. 

  Посета Храму Светог Саве са ученицима VII и VIII разреда, у склопу верске наставе и 

грађанског васпитања, са наставницом веронауке Тијаном Вуловић и наставницом 

српског језика и књижевности Весном Булић. 

 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 и психологом школе у вези са набавком књига 

и свих осталих питања којa су везана за рад библиотеке. 



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 

    Школа aктивно сарађује са Библиотеком града Београда. 

    Настављена је и сарадња са Библиотеком „Милутин Бојић“. Ученици првог разреда 

су бесплатно учлањени у Bиблиотеку. 

IX   Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

  - Остварена је сарадња са Активом школских библиотекра Палилуле преко Вибер 

групе и одржан је састанак у Пољопривредној школи 11.05.2022. 

  -Похађање online предавања "Емоције наставника у контексту променљивости модела 

рада", "Медијска писменост" и "Како направити електронски часопис ?", преко 

Института за модерно образовање. Свако предавање носи по три бода стручног 

усавршавања унутар установе. 

- Присуствовање семинару "Мултисензорна библиотека – библиотека за све". Семинар 

носи 8 бодова стручног усавршавања ван установе. (27.10.2021.) 

- Похађање обуке "Обука запослених у основним и средњим школама за примену 

инструмента за самовредновање и процену дигиталних капацитета школе - Селфи". 

Носи 8 сати стручног усавршавања ван установе 

- Присуствовање на угледном часу код Милене Миленковић из математике и Сање 

Улман из физичког и здравственог васпитања.   ( 24.11.2021.) 

   Преко платформе “Чувам те” савладане су обуке "Заштита деце са сметњама у развоју 

у случајевима занемаривања и дискриминације, злостављања и насиља" и "Улога 

установа образовања и васпитања у борби против трговине људима". Свака обука носи 

по 16 бодова стручног усавршавања унутар установе. 

   Учествовање на вебинару "Методе и начини учења на часу – како до квалитетног часа". 

Вебинар носи 4 сата стручног усавршавања у установи. 



  Учешће на Скупштини Друштва школских библиотекара Србије носи 8 сати стручног 

усавршавањауустанови.                                                                                   

БИБЛИОТЕКАР      Репац Сандра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

10.3. Извештај о раду педагошког асистента 

На почетку школске године, вршено је праћење уписа ромске деце у први разред, као  и   

упознавање са одитељима и ученицима првог разреда којима ће бити потребна додатна 

подршка у учењу од стране педагошког асистента. У први разред је уписано укупно 9 

роских ученика. Према процени психолога седморо ће користити подршку педагошког 

асистента. 

У току месеца септембра, вршила се провера уписаности деце у школу, обављали су се 

индивидуални и групни  разговори са родитељима у вези дисциплине ученика у школи,  

редовност похађања, потписивање индивидуалних образовних планова. 

Поред учешћа  у редовној настави, као и сваке школске године организована је редовна 

допунска настава за ученике који  користе подршку и помоћ у учењу од стране  

педагошког асистента, а у договору са наставницима, учитељима  и родитељима. 

Ученици на допунској настави раде домаће задатке, утврђију научено  градиво, вежбају 

потребне задатке. Уз сарадњу са наставницима и учитељима осмишљава се начин 

пружања поершке и савладавања градива. 

Ученици од првог до четвртог разреда добијали су подршку у оквиру једносменског 

рада, четвртком, у току шестог часа. Подршка у оквиру једносменског рада има за циљ 

да  ученици науче како да уче и развију  технике учења, развију  способност  

самоучења, стицања и допуњавање занања из наставних предмета, подршку у раду. 

У договору са учитељима, ученици на једносменском раду – подршци,  утврђију 

научено  градиво, вежбају потребне задатке из математике из српског језика. 

Активност коју смо наставили из предходне школске године, а која се показала као 

веома интересантна и продуктивна  јесу радионице са ученицима на тему осипања из 

школе, раних бракова, насиља, толеранције, разумевања и прихватања 

различитости.Радионице су реализоване два пута месечно, са девочицама из ромске 

заједнице,  6, 7, и 8 разреда. 



Пројекат против осипања ученика из система образовања који финансира ирганизација 

Save the Children, допринео је реновирању учионице у којој се пружају часови 

подршке. Ученицима су подељени новогодишњи пакетићи и школски пробор 

На крају школске 2021/2022 године праћен је упис ромских ученика у први разред. 

Њиховим родитељима је пружена подршка око уписа и набављања потребне 

документације. 

Остале  активности  које су се одвијале у првом полугодишту су:  

● активно учешћеу наставном и ваннаставном образовном процесу 

● присуство на састанцима стручних органа школе 

● помоћ наставнику при избору одговарајућих метода, средстава и материјала за 

извођење наставе   

● сарадња са учитељима и наставницима у подстицању развоја ученика и његових 

могућности  на основу индивидуалних планова 

● сарадња са наставницима у утврђивању  узрока  изостајања ученика  и  

савладававања градива 

● сарадња  са родитељима ученика ромске националности везано за постигнућа, 

редовности похађања  и понашања  њихове деце у школи. 

                                                                                        педагошки асистент 

                                                                                        Светлана Илић 

 

 

 

 

 

 

 



11. Извештај о реализацији ваннаставних активности 

 

НТЦ-секција 4.разред                              

 

број одржаних часова:  _36___ 

број ученика укључених у рад секције: 

 

  I  II II

I 

 

IV 

 V VI VII VII

I 

укупно 

број ученика / / / 8 / / / / 8 

        

Реализоване су све планиране  активности  

                     Руководилац                                                                                         

                                                 Гордана Миловац 

 

НТЦ - играрије- секција  

 

Број одржаних часова:  __35___ 

Број ученика укључених у рад секције: 

 

  I  II III  IV  V VI VII VII

I 

укупно 

Број ученика 12  3  /    /   /   /   /   / 15 

       Реализоване активности( број укључених ученика) 

Симболи - аутомобили-државе -заставе _________________   (_15_) 

Полигони                     _____________________________     (_15_) 

Песме                           _____________________________     (  15  ) 

Уводни час , изложбе и уређивање паноа_________                  (_15_) 

Садржаји за које су ученици били највише заинтересовани: 

Сви садржаји 

Предлози за унапређивање рада: 

 -Више средстава и материјала за израду предмета. 

Сарадња и презентација: 

 -Са свим секцијама у школи 

                                                                                                           Руководилац 

                                                                                                         Тамара Рашић 



 

Уметничка секција 

 

број одржаних часова:  __17___ 

број ученика укључених у рад секције: 

 

  I  II II

I 

 

IV 

 V VI VII VII

I 

укупн

о 

број ученика 2 6 1 / / / / / 9 

        

реализоване активности (број укључених ученика) 

 Израда паноа, изложбе_______________________________ (___8__) 

       Колаж__________________________________________    (___8__) 

       Рад са разним материјалима ____________________________( 6   ) 

       Израда накита___________________________________    (___6__) 

       Украси за Нову годину, Ускрс_________________________ (__4___) 

       Рад са тестом и глином_____________________________(__4___) 

 

Активности за које су ученици били највише заинетересовани: 

- украси за Нову годину, израда накита 

Предлози за унапређење рада у наредној школској години: 

-Потребно је да се пријаве ученици који воле овакав рад и имају талента 

На који начин би се свим ученицима школе могао презентовати рад и постигнуће 

секције: 

-Изложбе у школи и ван ње( Сталне поставке у школи) 

Са којим другим секцијама би се могла направити заједничка презентација: _са 

осталим креативним секцијама у школи 

Уметничка секција је даровала радове за хуманитарну продају( средства од 

продаје су намењана брату ученика 3, разреда) 

 

                                      Руководилац: Гордана Миладинов 

 

 

 

 



Весело позориштанце(Драмска секција у млађим 

разредима)                             

●    Број одржаних часова:  __36__ 

● Број ученика укључених у рад секције: 

Разред II III 

Број 

ученик

а 

5 14 

 

   *По потреби су учествовали и остали  заинтересовани ученици. 

Реализација активности (број укључених ученика) је ове школске године 

специфична због епидемиолошке ситуације.Активности се реализују онлајн,или 

у школи и  измењене су у односу како је планирано. 

          - Позоришне представе - гледање снимака (14) 

          - Филмске пројекције-(14) 

          -_Драмске вежбе_______     (__14___) 

- Припрема драмских игара___     (_14____) 

- Припрема музике, костима и сценографије__    (_14___) 

 

Садржаји/активности за које су ученици били највише 

заинетересовани:_Припремање преставе и драмских игара,гледање представа и 

филмова 

    *предлози за унапређење рада у наредној школској години: 

_Посета позориштима и упознавање са глумцима и другим запосленима у 

позоришту( сценографи, реквизитери, гардеробери,...)уколико тренутна ситуација 

то буде дозвољавала. 

 

 

                                                         Руководилац 

                                                        Ивана Давинић 

 

 

 

 



 

Слободне акт ивност и – секције у другом циклусу 

 

Због епидемиолошке ситуације и на осносву препорука Министарства просвете током 

првог полугодишта није било услова за реализацију слободних активности. Приоритет 

је била реализација редовних активности и пружање подршке ученицима. Током 

другог полугодишта слободне активности, услед побољшања епидемиоплошке 

ситуације, реализација слободних активности је реализована непосредно. 

 

Литерарна секција- годишњи извештај 

      број одржаних часова:  21,број ученика укључених у рад секције:15  

   I  II III  IV  V VI VII VIII укупно 

број ученика             15   10 

    

● реализоване активности (навести број укључених ученика) 

Пројекат: Поносим се својим прецима- посета Гробљу ослободилаца Београда                                                                                   

(6) 

Литерарни конкурс „Мој свет чаробан и леп“                  (4) 

Дан школе- Музеј Јована Цвијића                                      (4) 

Прослава Дана школе                                                         (_19) 

Одлазак у биоскоп. Филм по избору ученика                    (_10) 

Литерарни конкурс "Мој Београд"                                       (2) 

Песничка сусретања                                                             (2) 

Посета Народној скупштини: библиотека, Славеносерпски магазин (1)  

Драматизација приче Св. Сава и правда (15) 



Дан матерњег језика (15) 

Међународни дан књиге (15) 

Посета Народног музеја- вежба функционалног читања (15) 

Литерарни конкурс Св. Сава кроз векове гледа (1) 

Посета Храма Св. Саве (15) 

Литерарни конкурс Мој љубимац (1) 

Литерарни конкурс Птице (2) 

Први св. рат у књижевним делима (15) 

Биографије писаца (15) 

● издвојте садржаје/активности за које су ученици били највише 

заинтересовани:литерарни конурси и посете установама културе 

● предлози за унапређење рада: пројекти са истраживачким задацима, реалним 

сусретима и посетама установама културе 

● на који начин би се свим ученицима школе могао презентовати рад и постигнуће 

секције:зидне и електронске новине, тј. пано и сајт школе; јавнапохвала ученика 

који су били успешни на литерарним конкурсима; 

● са којим другим секцијама би се могла направити заједничка презентација: 

са свим секцијама јер се теме радова тичу знања из свих области 

       Руководилац   Весна Булић 

 

 

 

 

 



Музичка  секција – ХОР 

● број одржаних часова:  36  ( 2. полугодиште ) 

● број ученика укључених у рад секције:12  

   I  II III  IV  V VI VII VIII укупно 

број ученика        2  2  4 4   12 

   реализоване активности (навести број укључених ученика) 

Дан школе - снимак певања Химне Јовану Цвијићу (2) 

Припреме за прославу Школске славе- снимак певања песме Растко  и Химне светом 

Сави                наставник музичке културе : Александра Миловановић                                      

Фудбал секција 
Редовно су спроведене све планиране активности у оквиру фудбалске секције.  

Настава се одвијала уредно, према плану и програму рада секције у за то предвиђеним 

терминима.  

У првом полугодишту одржано је тринаест часова секције: 06.09.,13.09., 27.09., 

04.10.,11.10., 18.10., 25.10., 15.11., 22.11.,06.12.,13.12.,20.12. 27.12. 

У другом полугодишту бележим следеће термине одржавања 

10.01., 17.01., 24.01., 31.01., 07.02., 14.02., 21.02., 28.02., 07.03., 14.03., 21.03., 04.04., 

11,04., 18.04., 09.05., 16.05., 23.05., 30.05.,13.06. 

Настава се одвија у одвојеним групама, повољне временске прилике дозволиле су да 

се часови у континуитету одржавају на отвореном спортском терену. Предузете су све 

превентивне мере, а то су држање дистанце и дезинфиковање руку и обуће.  

На часовима секције, спречавали смо  појаву насиљаи заштиту животне средине. 

Часови секције реализовани су редовно према унапред утврђеном плану. 

Реализатор секције Сања Улман 

                           Биолошка секција                      



 -број одржаних часова:  _18_број ученика укључених у рад секције:  

   I  II III  IV  V VI VII VIII укупно 

број ученика          7   3   4 0 14 

    реализоване активности (навести број укључених ученика) 

_Уређење кабинета, баште___ (__07_) 

 _ Израда тематских паноа_     (_05_) 

_Прва помоћ ___              (_02_) 

_Биолошки квизови___         (_ 04_)  

● издвојите садржаје/активности за које су ученици били највише 

заинетересовани:Уређење баште и простора, израда тематских паноа  

● предлози за унапређење рада у наредној школској години:Боља сарадња са 

осталим предметним наставницима и члановима осталих секција. Уколико 

епидемиолошка ситуација дозволи, потребно је обићи зоо врт, ботаничку башту и 

јавни акваријум  

● на који начин би се свим ученицима школе могао презентовати рад и постигнуће 

секције:Кроз више изложби ревијалног типа, већу заступљеност паноа са 

тематиком секције 

● са којим другим секцијама би се могла направити заједничка презентација: 

Ликовно, музичко, техничко и информатичко образовање, литерарна секција                                                       

  

Руководилац 

                                                Ивана Мартинов 

 



 

12. Програми и активности у оквиру реализације пројекта 

Једносменски рад школе 

                                          Годишњи извештај за 2021/2022 

 

Реализација активности је била без већих одступања. Оформљене су мање групе па је 

на тај начин обезбеђено функционисање и рад у складу са препорукама Министарства 

просвете, науке и спорта. 

Следи табеларни приказ активности и броја ученика по групама у једносменском раду. 

 

  

ЈЕДНОСМЕНСКОГ РАДА 2021/22. 

Модел/активно

ст 

Особа 

задужена за 

реализацију 

Време одржавања 

активности 

Разред- 

ученици број 

пријавњених 

Подршка у 

учењу за млађе 

разреде 

Ивана 

Давинић 

среда   13:30-

14:30(1.и 2.раз.) 

среда  14:30-

15:30(3.и 4.раз.) 

33 (две групе 

16+17) 

Вредне руке Гордана 

Милoвац 

  

уторак 13:30-14:30 20 

Дечије игре среда  14:30-15:30 20 



Уметничка 

радионице 

Тамара 

Рашић 

понедељак 13:30-

15:30 

25 

Ритмичке игре уторак     14:30-

15:30 

16  

Спорт Сања Улман петак          14:30 - 

15:30       

50 (две мање 

групе) 

Млади 

математичари 

Александра 

Јаковљевић 

четвртак            

12:40-14:40 

18 

Занимљива 

наука (физика 

и хемија) 

Мирјана 

Илић 

четвртак     

 13:30-14:30 

16 

Маштаоница 

(драмска 

радионица) 

Марина 

Јанковић 

среда         13:30-

14:30 

16 

Дигитална 

писменост 

  

Милена 

Миленковић 

петак 13:30-14:30   

(5.-8.раз) 

 петак 14:30-15:30 

 (1.-4. раз) 

35 (15 + 20) 

Млади Ивана среда 13:30-14:30 15 



биолози Мартинов 

Примењене 

уметничке 

радионице 

Вук Перић понедељак 

13:30-14:30 

уторак 

13:30-14:30 

19 

Учионица за 

све 

Светлана 

Илић 

четвртак   13:30-

14:30     

15 

Правимо 

вртове 

Татјана 

Ђорђевић 

четвртак 14:30 - 

15:30       

16 

 

Подршка у учењу за ученике 1. и 2.  разреда 

број одржаних часова:  __36___ 

број ученика укључених у активност: 

 

  I  II II

I 

 

IV 

укупн

о 

број ученика 8 10   18 

 

реализоване активности (навести број укључених ученика) 

_-подршка у настави српског језика(израда домаћих задатака,правопис, 

граматика,почетно читање и писање)______________      (_18____) 

_-подршка у настави математике( Израда домаћих задатака, природни бројеви , 

геометрија,мерење и мере)________________________     (__18___) 

_-подршка у настави света око нас_/ природа и друштво(израда домаћих задатака, веза 

живе и неживе природе, својства воде, ваздуха, 

земљишта,...)________________________   (__18___)  активности за које су ученици 

били највише заинетересовани:_Занимљиви задаци из математике,текстови из српског 



језика, занимљивости из света око нас(особине воде, ваздуха,...)предлози за 

унапређење рада у наредном полугодишту: 

_благовремени договор у вези области за коју је потребна подршка на који начин би се 

свим ученицима школе могао презентовати рад и постигнуће:                                      

                   

 Подршка у учењу за ученике 3. и 4.  разреда 

број одржаних часова:  __36___ 

број ученика укључених у активност: 

 

  I  II II

I 

 

IV 

укупн

о 

број ученика   15  15 

 

_-подршка у настави српског језика(израда домаћих задатака,правопис, 

граматика,почетно читање и писање)______________      (_15____). 

_-подршка у настави математике( Израда домаћих задатака, природни бројеви , 

геометрија,мерење и мере)________________________     (__15___). 

_-подршка у настави света око нас_/ природа и друштво(израда домаћих задатака, веза 

живе и неживе природе, својства воде, ваздуха, 

земљишта,...)________________________   (__15___). 

Активности за које су ученици били највише заинетересовани:_Занимљиви задаци из 

математике,текстови из српског језика, занимљивости из света око нас(особине воде, 

ваздуха,...) 

 

редлози за унапређење рада у наредном полугодишту: 

_благовремени договор у вези области за коју је потребна подршка 

На који начин би се свим ученицима школе могао презентовати рад и постигнуће: 

радионице и изложбе радова. 

 

Извођач активности 

Ивана Давинић 

                                                                 

 

 



Активност – Вредне руке 

 Извештај о једносменском раду на крају првог полугодишта школске 2021/2022. 

Активност се одржава уторком од 13,30- 14,30. Уписан је 21 ученик. 

У првом класификационом периоду одржано је 17 часова. 

Због тренутне епидемиолоке ситуације дешава се да неко дете изостане ,али у суштини 

долазе редовно и заинтересовани су за све активности које обављамо поготово када 

виде производ свог рада. 

Изведене активности: 

-  плакат под називом „Кад се мале руке сложе,све се може 

- Израда цветова за украшавање хола на 2. Спрату 

- Позадина за фотографисање(крила лептира 

-Новогодишња продајна изложба 

-Ускршња продајна изложба 

-Активности моторика руку 

       

                                                                                       Гордана Миловац 

 

 



Активност – Дечје игре 

Извештај о једносменском раду на крају првог полугодишта школске 2021/2022 

Активност се одржава средом од 15,30- 16,30. Уписано је 18 ученика. 

У првом полугодишту одржано је 17  часова. 

Због тренутне епидемиолоке ситуације дешава се да неко дете изостане ,али у суштини 

долазе редовно. Веома се радују када треба да дођу на активност. Деца воле да се 

играју,али и да смишљају и показују своје омиљене игре. 

Изведене активности: 

- Елементарне дечје игре  лоптом 

- Елементарне игре са поскоцима на једној и обема ногама 

- Полигони 

- Заборављене дечје игре 

- Предлажем своју игру…                                                 Гордана Миловац 

Млади математичари 

Подршка у учењу-математика број укључених ученика. 

          - укључени су ученици од петог до осмог разреда, пети разред 11  ученика,шести 

разред 11 ученика, седми разред 10 ученика и осми разред 4 ученика.  

Реализоване активности         

Све планиране активности су реализоване. Часови се одржавајунепосредно. Због 

тренутне епидемиолошке ситуације часови се одржавају по групама ( истог разреда) у 

договору са ученицима и њиховим потребама. Активности прате текуће градиво из 

математике а по потребии градиво нижих разреда. Часови се одржавају четвртком .Ове 

школске године сарађивали смо са вршњацима из других школа путем онлајн 

такмичења у апликацији кахут. Израђени дидактички материјали од стране ученика су 

били постављениу у холу школе, организоване су и изложбе у холу школе ( 

геометријска тела)  

                                        

                                         Наставник математике Александра Јаковљевић 



 

 

Уметност- уметничка радионица 

 

·        број одржаних часова:  72 

·        број ученика укључених у рад активности 

   I  II III  IV  V VI VII VIII укупно 

број 

ученика 

11 5 1 3 3 0 0 0 23 

 Реализоване активности: 

- Осликавање ограде на зиду на 2. спрату 

- Осликавање дрврћа и цвећа на зиду на 2. спрату 

- Осликавање места за фотографисање на зиду на 2. спрату 

- Квилинг 

- Израда предмета за новогодишњи вашар 

- Уређивање паноа и ходника 

- Израда предмета за ускршњи вашар 

- Израда лутака за луткарско позориште 

  -      Ученици су радо учествовали у поменутим активностима, радионице су биле 

веома посећене. 

-     Часови се одржавају понедељком од 13:30 до 15:30.                                                                       



      

  

 
Извођач активности Тамара Рашић  

 

 



Ритмичке игре 

 

·        број одржаних часова:  36 

·        број ученика укључених у рад активности 

   I  II III  IV  V VI VII VIII укупно 

број 

ученика 

10 6 0 4 3 0 0 0 23 

     

·        реализоване активности: 

- Извођење покрета уз музику 

- Заборављене музичке игре 

- Гледам и имитирам покрет 

- Елементи балета 

- Елементи хип хопа 

- Предлажем покрет уз музику 

  -      Ученици су радо учествовали у поменутим активностима, радионице су биле 

веома посећене. 

-     Часови се одржавају уторком од 14:30 до 15:30.                                                                       

 



                                                                                        
Извођач активности Тамара Рашић 

. 

Спорт - једносменски рад 2021./ 2022. 

број одржаних часова:  32 

број ученика укључених у активност: 

 

 I II III IV V VI VII VII

I 

укупно 

бројученика 9 5 0 0 5 1 3 1 34 

 

Реализоване активности  

Настава се одвија у одвојеним групама, повољне временске прилике дозволиле су да 

се часови у континуитету одржавају на отвореном спортском терену. Предузете су све 

превентивне мере, а то су држање дистанце и дезинфиковање руку и обуће. Реализоване 

су сл. Активности: вожња бицикле, школице,прескакање вијаче, исхрана, превентивне 

мере,вируси. Деца млађег узраста су била највише заинтересована за вожњу 

бициклом,полигон, прескакање вијачом. Деца старијег узраста су показала највише 

интересовање за вожнју бициклом, тенис, бадминтон и шетњу. Успешно су реализоване 

све планиране активности . часови су реализовани по предвиђеном распореду који је 

предат уз годишњи план.   

Одржани су сви планирани часови у оквиру активности једносменског рада, од трећег 

до четвртог разреда.  

Бележим датуме реализације радионица.  

Настава је одржавана посредно.  



Циљ радионице је корелација са другим предметима као и ширење свести о правима и 

обавезама детета.      

Радионица Спорта је реализована петком у термину  од 14:30-15:30.                                       

 

                                                                                  Извођач активности 

Сања Улман 

.                     

ПРАВИМО ВРТОВЕ 

Ове школске године, одржано је 34 часа ове једносменске групе. Група бројала 17 

чланова, који су углавном редовно долазили. Ово су активности, које су реализоване: 

Уређење и оплемењивање радне и животне околине 

Теренски рад: набавка, садња, узгој 

Сађење биљака из семена, расади; 

Пресађивање сезонских биљака 

Нега врта и презентација рада у виду израде паноа; 

Израда продајних аранжмана 

Практични радови ученика, брига и нега 

  

Међупредметних компетенција је било у облику корелације са предметима: Свет око 

нас, Чувари природе, Екологија, Грађанско васпитање, Ликовна култура... 

Због тренутне епидемиолошке ситуације, ученици су били уредно заштићени и 

третирани по свим правилима које ова ситуација налаже. 

Ученици су редовно учествовали и били ангажовани и осталим данима када је то било 

потребно, с обзиром да је био укључен рад са биљкама. 



У мају месцу је направљен ВРТ ЛЕТЊЕ ТЕРАСЕ, за одмор и уживање. 

  

Извештај написала наставник: Татјана Ђорђевић 

ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ 

У првом полугодишту одржано је 34 часова ове једносменске групе. До сада је група 

бројала 58. чланова, који су углавном редовно долазили. Ученици су подељени у две 

друпе од 1. до 4. разреда и од 5. до 8. разреда. 

Ово су активности, које су до сада реализоване: 

СЕПТЕМБАР · Електронски уређај, дигитални податак, рачунар, 

софтвер и хардвер 

· Делови рачунара и врсте рачунара 

· Укључивање рачунара, пријава на систем, безбедно 

искључивање 

· Руковање мишем 

ОКТОБАР Отварање документа 

· Прелазак између прозора, употреба алата за приказ 

и затварање прозора 

· Покретање програма са подразумеване локације, 

затварање програма 

· Чување документа на подразумеваној локацији · 

Обележавање документа, структура имена документа 



· Брисање документа, корпа за отпатке 

НОВЕМБАР ·Шта је интернет, садржаји на интернету 

· Повезивање на интернет · Приступање интернет 

страници на основу интернет адресе, адресирање на 

интернету 

ДЕЦЕМБАР - Електронска пошта и интернет 

- Структура адресе е-поште 

- Приступање постојећем налогу електронске 

поште 

 Друго полугодиште 

У другом полугодишту одржано је 38 часова ове једносменске групе. До сада је група 

бројала 58. чланова, који су углавном редовно долазили. Ученици су подељени у две 

друпе од 1. до 4. разреда и од 5. до 8. разреда. 

 

Јануар ·    Унос текста, избор језика за унос текста 

·    Кретање кроз текст 

·    Брисање, преписивање, исецање, 

пребацивање и копирање текста 



Фебруар ·    Одјава са система, поновно покретање 

система, присилно искључивање 

·    система 

·    Промена величине и позиције прозора 

·    Креирање документа на подразумеваној 

локацији 

Март ·    Напредни упит за претраживање на интернету 

·    Отварање придруженог документа поруке 

·    Подешавање величине, боје и облика текста 

·    Поравнање текста 

Април ·    Креирање фасцикле на подразумевној 

локацији - постављање, именовање, 

·    организација 

·    Размена података између спољне меморије и 

рачунара 

·    Пренос података са оптичког медија на 

рачунар 

·    Штампање документа 



Мај ·    Употреба скенера 

·    Безбедно преузимање програма и датотеке са 

интернета 

·    Штампање интернет странице 

·    Прослеђивање поруке и слање поруке на 

више адреса 

·    Придруживање документа поруци 

·    Чување и брисање поруке 

·    Прослеђивање поруке 

·    Креирање безбедне лозинке 

·    Штампање поруке 

·    Претраживање и организација порука 

Јун ·    Основно обликовање пасуса – поравнање, 

размак, нумерисање, набрајање 

·    Основно обликовање странице – формат, 

оријентација, маргина 

·    Креирање једноставне табеле у текстуалном 

документу 

·    Унос слике у текстуални документ и 

подешавање њене величине и положаја 

 

 



Међупредметних компетенција: 

‒ компетенциjа за учење 

‒ комуникациjа 

‒ рад са подацима и информациjама 

‒ сарадња 

‒ дигитална компетенциjа 

Извештај написала наставник: Милена Миленковић 

 

 

Занимљива наука  - једносменски рад 

  

Ученици шестог , седмог и  осмог разреда  су похађали занимљиву науку  у оквиру 

једносменског рада - четвртком - термин 13 часова  и 30мин - 14часова  и 30 мин  

1.   Занимљиву науку у првом полугодишту  су посећивали ученици трећег ,  шестог , 

седмог и осмог разреда , и пружена им је додатна подршка у раду  

  

2.   У току месеца септембра ученици трећег разреда су  у једноставним огледима  

испитали  својства супстанци  агрегатно стање, мирис, боју, магнетна својства, 

растворљивост  плавог камена , сумпора , гвожђа и да податке о супстанцама прикаже 

табеларно. Научили су молекуле кисеоника , водоника , и воде и њивову практичну 

примену . Ученици осмог разреда су обновили неметале , оксиде и њихову практичну 

примену 

 3.  У току месеца октобра ученици   седмог и осмог разреда   су обновили    брзину , 

пређени пут , време  и препознали врсте кретања према облику путање и према брзине 

,  препознали  убрзано кретање као последицу деловања силе константног интензитета;  

примењивали   математичку формулацију  II Њутновог закона . На конкретним 

примерима  и моделима молекула су  поновили оксиде и реакцију оксидације  

неметала и метала , и рекацију добијања киселина и хидроксида  и повезали са 

физичким и хемијским променама супстанци 

4. У новембру су ученици обновили Њутнове законе , и графичко престављање 

зависности брзине и пређеног пута од времена , док су  током месеца децембра 



ученици вежбали настајање јонске  везе у молекулима кухињске соли , и повезивали  

физичка и хемијска својства соли са њиховом праткичном применом,  прављењем 

модела  структурних  формулама молекула воде , водоника , азота одређивали  тип , 

врсту везе , слободне електроне  

5. У току месеца децембра ученици седмог разреда су израдили пано  који је окачен у 

кабинету физике и хемије  

Током првог полугодишта присуствовало је  16 ученика. У другом полугодишту 

занимљиву науку су посећивали ученици 6,7 и 8 разреда . 

 У току месеца јануара су обрадили осцилаторно и таласно кретање , у току фебруара 

електричну струју , и рекацију неутрализације , у току марта појмове и величине које 

описују кретање  ,током  априла  физичка својства угљених хидрата / прерачунавање 

енергије из калорије у џул и обрнуто  ,током  маја физичка својства угљених хидрата / 

прерачунавање енергије из калорије у џул и обрнуто , током   јуна кретање тела под 

дејством силе Земљине теже 

 Извођач активности:  Миријана Илић   

„МЛАДИ БИОЛОЗИ“ 

Наставник биологије: Ивана Мартинов 

 У току првог полугодишта школске 2021-22. године у термину од 13,30-14,30 часова, 

сваке среде у просторији биолошког кабинета одвијао се једносменски рад намењен 

деци заинтересованој за биолошке науке. Такође у том термину, ученицима којима је 

било потребно указати додатну подршку у раду, пружана је помоћ.Часови су 

конципирани као радионице у којима и ученици имају улогу креатора, а сваки наредни 

час може да буде посвећен теми коју сами изаберу и конципиран управо како они желе. 

Наставник је у улози водитеља.Током првог полугодишта, најчешће је долазило 16 

ученика пријављених за ову групу – 5-1 два ученика, 5-2- четири ученика, 6-1- четири 

ученика, 6-2- два ученика, 7-2- два ученика, 8-1- један ученик, 7-1- један ученик, али су 

и сви остали заинтересовани за рад добродошли без обзира на ширину списка а уз 

поштовање безбедносних мера због пандемије вируса. Закључно са 29.12. 

Одржано је 16 часова. 



 Током овог полугодишта посету часу је извршио и просветни саветник чије мишљење 

је забележено код директорке школе. 

У току другог полугодишта школске 2021-22. године у термину од 13,30-14,30 часова, 

сваке среде у просторији биолошког кабинета одвијао се једносменски рад намењен 

деци заинтересованој за биолошке науке. Такође у том термину, ученицима којима је 

било потребно указати додатну подршку у раду, пружана је помоћ.Часови су 

конципирани као радионице у којима и ученици имају улогу креатора, а сваки наредни 

час може да буде посвећен теми коју сами изаберу и осмишљен управо како они желе. 

Наставник је у улози водитеља. 

 Током другог полугодишта, најчешће је долазило 16 ученика пријављених за ову 

групу – 5-1 два ученика, 5-2- четири ученика, 6-1- четири ученика, 6-2- два ученика, 7-2- 

два ученика, 8-1- један ученик, 7-1- један ученик, али су и сви остали заинтересовани за 

рад добродошли без обзира на ширину списка. Закључно са 24.06. одржано је 19 часова. 

  У оквиру једносменског рада, започето је и уређење задњег дворишта школе. Ученици 

су заинтересовани да почетком следеће године наставе уређење и да реализују идеје 

које су изнели крајем ове школске године. Сви ученици који похађају групу, изнели су 

предлоге везано за тематику којом би се група евентуално бавила следеће школске 

године. 

Предметни наставник: Ивана Мартинов 

Маштаоница - драмска радионица 

Једносменски рад- Маштаоница 

број одржаних часова: 34 

број ученика укључених у рад активности: 15 

(динамика ученика који су присуствовали часовима се мењала) 

реализоване активности: 

У кабинету српског језика са почетком од месеца септембра почиње одвијање часова 

драмске радионице „Маштаоница”. У месецу септембру формирали смо секцију, 

одабрали чланове, ученици су упознати са даљим планом рада секције. Ученици су 

научили основне појмове о драми. Драматизовали смо текст Игора Коларова „Аги и 



Ема”. Ученицима су додељене улоге које су они са пажњом и усхићењем прихватили. 

Кренули смо са увежбавањем.У септембру је одржан и Велики дечији карневал, на ком 

су ученици Маштаонице имали учешће. 

Месец октобар био је посвећен рецитовању. Наш избор су биле песме Мирослава 

Антића. Ученици су рецитовли песме. Увежбавали смо дикцију, јасно и гласно 

говорење. Учили о савладавању треме пред публиком. Направили смо пано посвећен 

Јовану Цвијићу, а претходно спровели истраживање о његовом занимљивом животу. 

Вежбали смо приповедање са променом перспективе. 

Новембар је био месец посвећен увежбавању рецитовања, ученици су рецитовали 

песме песника по избору; а добили су задатак да припреме рецитале посвећене Светом 

Сави. 

Децембар је протекао у вежбању рецитовања, а радили смо на невербалној 

комуникацији путем игара пантомиме. 

Јануар - Снимили смо видео садржај поводом Савиндана који је постављен на сајт 

школе. 

Фебруар – посета установи културе, у биоскопу смо одгледали филм „Лето када сам 

научила да летим“, уследили су разговори и анализа филма. 

Март –Драмски текст Љубише Ђокића „Биберче“, подела улога и увежбавање за 

предстојећу приредбу поводом пријема предшколаца (будућих првака), при изради 

костима и маски помогао је наставник ликовног Вук Перић. 

Април – припрема и извођење представе „Биберче“ у школи. 

Мај- Месец који смо посветили Нушићевој „Избирачици“, али смо дело обрадили из 

перспективе ученика, одрадили сопствену драматизацију. Ученици су направили 

модерну верзију Избирачице (вежбали смо употребу жаргона, туђица, дијалектизама). 

Извођењу је присуствовала и директорка школе. 

Јун: Увежбавање драматизованог текста „Аги и Ема“, припрема за предстојећи дан 

школе у наредној школској години. Упутства ученицима за рад преко лета. 

-Часови су се одржавали уторком или средом у термину од 13:20 до14:05. 

 



Наставник Марина Јанковић 

            

 

 

Учионица за све - Подршка у раду са ИОП ом- педагошки асистент 

 

Подршка у учењу се одвија из обавезних предмета(српски језик, математика и природа 

и друштво). Ученици утврђују градиво које им је неопходно за савладавање даљих 

области учења. Ученици такође имају подршку око израде домаћих задатака. Подршка у 

учењу се реализје четвртком. 

У првом полигодишту одржано је 16 часова са 14 ученика који похађају први,други, 

трећи и четврти разред.  Показало се да је оваква подршка деци неопходна с обзиром  

да немају помоћ код куће за израду домаћих задатака и вежбање градива. 

У другом полугодишту настављено је са подршком ученицима истим интезитетом. 

Педагошки асистент Светлана Илић  

Л И К О В Н А   Р А Д И О Н И Ц А ,, П Р И М Е Њ Е Н А   У М Е Т Н О С Т“ 

 



             Током првог и другог полугодишта  полугодишта,  2021./ 2022. године према 

унапред утврђеном плану и распореду одржано 34 планираних часова примењене 

ликовне радионице.  

Часови ликовне радионице реализовани су редовно, у два термина, за ученике млађих и 

старијих разреда,  понедељком и уторком у периоду од 13:30 до  14:30  у трајању од 60 

минута. 

По анкетирању ученика, извршена је ревизија 

пријављених ученика и њихових долазака у оквиру 

ликовне радионице, ученици редовно похађају 

расположиве термине. Радионица  укпно бележи  18. 

редовних полазника. Термини радионице су 

расположиви и за све оне који желе да присуствују и 

учествују у раду, а нису редовно пријављени чланови.    

Радионица је предвиђена тако да одговара раду са 

децом, ученцима старијих разреда. Такође у 

зависности од теме и динамике активности се 

прилагођавају и учешћу  ученика млађих разреда. 

Остварена је планирана израда више  едукативних  

декоративних паноа намењених кабинету страних 

језика, као и јавним просторима у оквиру школске 

зграде,  планирана конзервације и рестаурације 

постојеће зидне слике са ликом Јована Цвијића рад 

академског сликара Ненада Грбића услед великих 

површинских оштећења, није реализована у 

потпуности и рад на овом пројекту биће продужен и у 

наредној школској години.  

Посебно истичем декоративни пано, групни рад полазника, изведен према мотивима 

слике Анрија Матиса током априла и маја месеца.  

 Као и до сада, циљ радионице, корелација са другим предметима као и ширење свести 

о правима и обавезама детета, спречавању појве насиља, заштити животне средине, 

спроведен је у потпуности. 



 Током реализације часова строго се водило рачуна о прмени свих потребних мера и 

поштовању препорука а у циљу боље безбедности ученика полазника радионице и 

поштовању здравствених превентивних мера. 

Предвиђена је могућност у случају преласка наставе на даљину, реализација 

радионице је била  прилагођена раду у  новонасталој ситуацији и реализована је 

посредним путем.  

Извештај о изведеним активностима у оквиру пројекта Обогаћени једносменски рад 

уредила Тамара Рашић 

 

Реализатори примењене ликовне радионице једносменског рада  

Вук Перић,наставник 

 

 

  13. ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Од посебних програма васпитно-образовног рада реализују се 

-  програм професионалне оријент ације -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 здравст вено-превент ивног 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. У првом и другом  полугодишту су обрађене следеће теме:Covid 19, 

хигијена, ношење маски, вакцинација, зубар, систематски преглед, У здравом телу 

здрав дух”, ,, Пушење”, Реализоване презентације,, Наркоманија”, ,, Алкохол”, ,, Женски 

месечни циклус”, ,, Пубертет”, ,, Прва помоћ”. 

 



Потрбно је у већој мери укључивање родитеља - здравствених радникаи пројектна 

настава која се дотиче здравствено-превентивног рада, када буде било услова за то. 

 - програм васпит ног 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 подстичу комуникативне способности, социјалне 

вештине, а на часовима од.заједнице решавају се дисцип.проблеми, похваљују успеси 

и уче решавању  индив.проблема и укључивање породице. 

-програм превенције малолет ничке 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..,)  школског психолога 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, у оквиру 

једносменског рада, ученици се кроз активности млади биолози и еколози, се упознају 

како и на који начин могу да допринесу заштити животне средине.  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  

-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 и одржан је и 

семинар у школи на тему асертивна комуникација . Укључени  смо  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( када се остваре епидемиолошки услови) захваљујући доброј 

сарадњи као и то 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.  

Црвени крст Палилула је донирао 50 новогодишњих пакетића за најугроженије 

ученике наше школе. Такође, ученицима је подељена нова гардероба. 

Центар за интеграцију младих упис ученика из социјално угрожених средина у школу 

и пружање подршке дефектолога ученицима који имају тешкоћа у праћењу наставе. 

    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 у 

организацији и реализацији наставе у време пандемије, даје нам потребне смернице и 

подршку, у реализацији ЗИ... 

Градска управа, поред обезбеђивања материјалних средстава, за текуће одржавање, 

ове године нам је помогла у реализацији наставе  електронским путем- подела 

таблета за ученике од 3-6 раз., рачунаре за наставнике…. 

Општина Палилула  нам је побољшала услове рада у школи, допринела је бољој и 

већој безбедности школе увођењем видео надзора, остварујемо много бољу сарадњу од 

када је за образовање представник управо особа из образовања која има слуха за наше 

проблеме и помаже нам у решавању као и у реализацији пројекта-подела и 

инсталирање таблета за ученике. Учествују и у нашим приредбама, важним 

активностима и пружају подршку. 

 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 и 

посебно сада у време пандемије. 

Директор школе                                           ВалентинаПанђаитан



ПРИЛОГ 1 

 

 

 

 

 

 

 

     
    

Раз/одељење М ж укупно 

I/1 8 12 20 

II/1 14 12 26 

III/1 9 10 19 

IV/1 8 9 17 

I - IV 39 43 82 

V/1 8 8 16 

V/2 6 9 15 

V 14 17 31 

VI1 6 6 12 

VI2 5 5 10 

VI 11 11 22 

VII/1 8 7 15 

VII/2 9 5 14 

VII 17 12 29 

VIII1 9 8 17 

V-VIII 51 48 99 

I-VIII 90 91 181 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

Ранг одељења по средњој оцени на крају II полугодишта шк. 2021/2022. 
  
  
  

Одељење Ср.оц.      

II/1 3,93    

III/1 4,22    

IV/1 4,25    

V/1 3,83    

V/2 3,91    

VI/1 3,88    

VI/2 4,07    

VII/1 3,85    

VII/2 3,78    

VIII/1 3,87    

 

     

 

        

            

  I II III IV 
I-
IV 

V VI VII VIII V-VIII Укупно 

Математика  18 18 18 18 72 15 23 37 19 94 166 

Српски 
језик 

18 18 18 18 72 34 24 27 15 100 172 

Француски 
језик 

         36 36 36 31 139 139 

Географија            0 16 15 31 31 

Историја           7  5  22 22 

Хемија               12   12  12 

Физика          0  12 0 12  12 
Енглески језик          29 29 0 0 58  58 

УКУПНО 36 36 36 36 144 121 112 145 80 458 320 



 

 

Поређење успеха на крају другог полугодишт а последњих 5 

година 

  шк.16/17 шк.17/18 шк.18/19 шк.19/20 шк.20/21 шк.21/22 

Број ученика од II до 

VIII 
189 191 200 178 

187 181 

Са позитивним успехом 182 167 175 173 181 174 

% 96,30% 87,43% 90% 97,00% 96,7% 96% 

Са недовољним оценама 0 4 0 0 0 0 

% 0 2.09% 0 0 0 0 

Неоцењени/неутврђен 7 20 19 5 6 6 

% 3,7 10.48% 9,50% 3,00% 3,2% 3% 

Одлични ученици 84 69 81 83 73 63 

% 44,44 41,32% 43,8 47% 45,34% 36% 

Бр. недовољних оцена 0 0 0 0 0 0 

% 0 0 0 0 0 0 

 

ПОХВАЉЕНИ УЧЕНИЦИ НА КРАЈУ ШК. 2021/2022. 

Први циклус Други циклус 
I/1 V/1 

Страхиња Милановић  Јана Грујић  

Лука Радовановић  Дајана Бошковић  

Јаков Маловић Хана Димитријевић  

Лав Урошевић  Лена Милев  

Јана Стајић  Дориан Незири  

Жива Јаковљевић  Коста Петровић  

Уна Стефановић V/2 

Дуња Незири Вук Растовић  

 Јана Штрбац  

II/1 Петра Блешин  

Ана Гаковић   Андреа Вујовић  

 Огњен Грубиша Искон Јаковљевић  

Марија Ђурић  Милица Кесић  

 Лена Мијатовић Михајло Шаргић  

 Лана Остојић   

 Драган Анђелковић VI/1 

 Вељко Бондеровић Љубиша Королејић  



 

 

 Бошко Лазић Арун Јаковљевић   

 Зоран Марјановић Мартин Добривојевић  

 Вера Мирковић Марија Стокојкоски  

 Растко Цвијић Вања Бондеровић 

 Луна Манојловић  

III/1 VI/2 

Александар Белобрђанин  Ђорђе Крнета 

 Теодора Веселиновић Душан Чакармиш 

 Исидора вујовић  

 Миа Петровић VII/1 

 Андријај Радовановић Андријана Стевић 

 Бранислав Витас Никола Димовски 

 Љуба Милић Лара Перић 

 Константин Николић Анђела Кашић 

 Михајло Стојкоски    

Валентина Ценић VII/2 

Штрбац Јана Никола Ракочевић 

IV/1 Нина Деспот 

Лара Дедовић   Марко Остојић 

  Теодора Живковић Павле Билић 

  Тамара Стевић  

Јован Бобичић   VIII/1 

  Виктор Бондеровић Јован Даниловић 

  Војин Бошковић Вукашин Грујовић 

  Софија Митић Анастасија Вучковић 

Теодора Живковић Кристина Кесић 

Тамара Стевић Теодора Пајовић 
Јован Бобичић Павле Билић 

Виктор Бондеровић  

Војин Бошковић  VIII/1 

Софија Митић  Јован Даниловић 

  Вукашин Грујовић 

  Анастасија Вучковић 

 Кристина Кесић 

 Теодора Пајовић 



 

 

 

 

Ученици са смањеном оценом из владања; изреченим васпитно 

дисциплинским мерама:  

Млађи разреди  Старији разреди 

Бошко Лазић (вр.добар 4) 

2/1 

Алија Демири (добар 3) 

5/2 

Матеа Савковић 

(бр.добар 4)  2/1 

Искон Јаковљевић (врло 

добар 4) 5/2 

 

Петар Манојловић ( укор) 

5/2 

 

Амела Рашити (врло 

добар 4) 7/1 

 

Елена Захири (врло добар 

4) 7/2 

 

 

 

Имена неоцењених ученика на крају 2. 

полугодишта 2021/2022. године 

  
Млађи разреди  Старији разреди 

Леонора Бериша 2/1  Данијел Глишић 7/1 

Манујел Јовановић 4/1 

(непохађач)  Амела Рашити 7/1 

Савовић Јован 4/1 

(непохађач) Аријан Таировски 7/2 

   Батиста Мифтарај 7/2 



 

 

Имена ученика са великим бројем изостанака на крају 2. 

полугодишта 2021/2022. године 

  
Млађи разреди  Старији разреди 

Рагип Костић 2/1   Аријана Бећај 5/2  (301) 

Мануел Османовић 2/1  Алија Демири 5/2 (236) 

 Елвира Мифтарај 3/1 (444) Анита Мифтарај  5/2  (411) 

Невзит Селими 3/1 (302) Јана Грујић 5/1 (352) 

 Љуба Милић  3/1 (304) Медина Рамадановић 5/1 ( 315) 

 Мимоза Шабанај  3/1 (325)  НемањаМладеновић 7/1 (573) 

 Кристафер Бећај 3/1 (293) Амела Рашити 7/1 (562) 

Бранислав Витас 3/1 (269) Данијел Глишић 7/1 (578) 

Анастасија Глишић 3/1 (291) Филип Бећај 7/1 (388) 

Мејди Тафи 3/1 (288) Давид Зорјани 7/2 (578) 

Анастасија Таировска  4/1 (461) Батиста Мифтарај 7/2 (1010) 

 Аријан Таировски 7/2 (912) 

 Шпен Мифтарај 8/1 (467) 

 Анђелина Тировска (373) 

 

ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ НА КРАЈУ НАСТАВНЕ ШК. 2021/2022.:Јован Даниловић 

  

 


