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I УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

1. УВОД 

На основу одредби Закона о систему образовања и васпитања Републике Србије ("Сл. 

Гласник РС" бр.72-2009. ) и статутарних одредби ОШ "Милан Ђ.Милићевић", директор 

школе је у обавези да поднесе извештај о полугодишњем раду школе као и на крају 

текуће школске године. 

Школска 2019/20. година је почела је у понедељак 2.септембра 2019. године. 

Свечани пријем првака обављен је у понедељак 2.септембра 2019. године. 

Први класификациони период трајао је од 2.9.-16.11.2019. године, а други од 

18.11.2019.-31.1.2020. године. Трећи класификациони период трајао је од 18.2.-

11.4.2020. године, а четврти од 21.4.-16.6.2020. године.  

Први део зимског распуста почео је 30.12.2019. и трајао до 7.1.2020. године, а други 

део зимског распуста почео је 3.2.2020. године трајао до 17.2.2020. године. Школска 

година је завршена 16.6.2020. године, са изузетком осмог разреда. 

У погледу услова школа је благовремено, пред почетак школске 2019/2020. године 

обезбедила услове у два правца: административне (сва потребна нормативна акта, 

планове и програме наставника, поделу одељењских старешинстава, посебни програми 

рада, распоред часова, распоред дежурстава, распоред јутарњег прихватања, распоред 

новоуписаних ученика, након анкетирања ученика број група за изборне предмете, 

коначан списак одобрених уџбеника, Годишњи план рада школе) и материјално – 

техничке.  

2. МАТЕРИЈАЛНО - ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ  

За обављање целокупног, васпитно образовног рада школе урађен је Годишњи план 

рада школе, као главни документ у коме се планирају све педагошке активности, 

програми, одређени задаци и циљеви, начини координирања свих делатности 

педагошких субјеката чиме се перманентно побољшава квалитет и пре свега, 

реализација образовно-васпитних активности. 

Целокупни школски простор је смештен у једном опремљеном, изгледном, 

функционалном и наменском објекту. Школа, као зграда има тридесет две учионице,од 

чега дванаест кабинета за предметну наставу и четири учионице за продужени боравак, 

има фискултурни блок са потпуним и неопходним просторима, кухињски блок са 

трпезаријом која је на високом нивоу потреба ученика, канцеларијско-зборнички део, 

канцеларије педагога, психолога, канцеларију социјалног радника, свечану салу, 

модерну библиотеку, кабинет информатике, стоматолошку ординацију, радионичке и 

подрумске просторе, простор са агрегатом и атомским склоништем. 

Дворишни простор школе је величине 1,5 хектар, а сама зграда има преко шест хиљада 

метара корисне површине. У школском дворишту постоји асфалтирани терен величине 

20 х 40 метара са мањим гледалиштем. 

Учионице су опремљене клупама које су прилагођене узрасту ученика. Свака учионица 

има потребну таблу, вешалице и паное, а већина кабинета и пројекторе и пројекциона 

платна, као и остала потребна наставна средства (таблете и лап-топове) која се 
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углавном, стално налазе у њима. Између учионица су опремљени припремни кабинети 

за наставнике. У целој школи учионице и кабинети имају подове од паркета, а ходници 

и степеништа су од мермера. У свим канцеларијама налазе се компјутери који имају 

своју функцију, свечана сала је доста добро опремљена, као и кабинет за информатику 

у којем се налази 30 умрежених компјутера. Школска кухиња има посебан значај за 

групу ученика у боравку која им, путем кетеринга, обезбеђује комплетне оброке за 

време њиховог дугосатног боравка у школи. Кухиња је опремљена за комплетно 

функционисање кухиње, која у дневном протоку може опслужити више од 700 

ученика. 

Фискултурна сала је савремена, велика са покретним трибинама у којој наши ученици 

и корисници имају максималне услове у развоју спорта и рекреације. Разгласна 

станица је у функцији за све потребе и значајне манифестације. Библиотека школе има 

простор и услове модерне библиотеке са пуно књижног фонда и читаоничког простора. 

То је један од најлепших простора школе у својој пуној функцији и лепом изгледу. 

Књижни фонд библиотеке је преко 17 000 књига.  

За максималну безбедност школе, поред редовних дежурстава наставника и помоћно - 

техничког особља, организовано је и постоји професионално обезбеђење од 15-23.00 

сата, као и школски полицајац. 

3.БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА  

Школску 2019/20. годину започели смо са 1483 ученика. Од првог до четвртог разреда 

има 759 ученика, од петог до осмог 724 ученика. Број одељења у школи је 51 од тога 26 

одељења у млађим /8 група продуженог боравка- 4 група првог и 4 група другог 

разреда/, 25 одељења у старијим разредима. Просечан број ученика по одељењу износи 

29,1  ученик, што је у складу са законским прописима. Број одељења по разредима је 6 

одељења првог, 7 другог разреда , 7 трећег, 6 четвртог, 7 петог, 6 шестог, 6 седмог и 6 

одељења осмог разреда. 

4. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА  

На основу великог броја ученика, разврстаних по разредима и одељењима, дневне 

артикулације радног времена, распореда рада и смена ученика, коришћења простора 

школе и других чинилаца, школа се припремила и организовала рад на почетку 

школске године. 

У циљу оптималног коришћења кабинета и наменских учионица као и осталог 

простора, школа је организовала рад по сменама. У првој смени су ученици I ,  I I I ,  V 

и VII разреда, у другој смени ученици I I ,  IV, VI и VIII разреда. Групе продуженог 

боравка су I - 1,2,3,4 и II - 1,2,3,4. Смене сви мењају једном седмично. Продужени 

боравак такође ради у две смене. Настава у преподневној смени почиње у 8 часова, а у 

поподневној у 14 часова за старије разреде, као и ученике трећег и четвртог разреда, 

док за ученике првог и другог  разреда пре подне почиње у 8 часова, а поподне у 13 

часова.  

Распоред свих активности (редовна настава, допунска, додатна, слободне активности, 

одељењске заједнице, изборна настава...) детаљно је разрађен и дат у распореду часова. 

Посебно истичемо да се водило рачуна о томе да се часови информатике, грађанског 

васпитања, веронауке слободних наставних активности и изборне наставе ускладе са 
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распоредом часова. Напомињемо да то није увек било могуће јер је велики број група и 

то нам је јако отежавало рад.  

Распоред дежурстава наставника, као и распоред јутарњих и поподневних прихватања 

ученика детаљно су урађени. У време оброка у кухињи - трпезарији, направљен је 

клизни распоред у циљу избегавања гужве. 

   У циљу функционисања и потреба ученика и школе прављен је и распоред рада 

стручних сарадника, радника у рачуноводству, помоћника директора, секретара и 

помоћно-техничког особља , стоматолога. 

5. КАЛЕНДАР ОСТВАРЕНИХ ЗАЈЕДНИЧКИХ САДРЖАЈА  

На почетку школске године усвојен је Годишњи план рада школе. Наставни план и 

програм за ученике од првог до осмог разреда остварио се у првом полугодишту у току 

22 наставне недеље, односно 101 наставном дану.  

Културне, хуманитарне и васпитне активности 

Приредба поводом Дана првака-поласка у школу одржана је 2.9.2019. године. У оквиру 

Дечје недеље одржаване су приредбе, маскенбали, ликовни радови и свечани пријем 

првака у Дечји савез. Носиоци приредбе били су учитељи и ученици четвртог разреда. 

У том периоду у оквиру манифестације Радост Европе били смо домаћини деци из 

Мађарске. Поред разноврсних активности и заједничког представљања на централној 

прослави у Сава Центру сви дани дружења обележени су пријатељством, разменом 

искуства и задовољством.   

Свечана академија поводом Дана школе одржана је 8.11.2019. године. Носиоци 

приредбе били су ученици седмог и осмог разреда.  

У сарадњи са МУП-ом  Вождовац реализован је пројекат:  

-  „Основи безбедности деце“ – пројекат у првом, четвртом и шестом разреду 

током целе године, 

 

Предавања Дома здравља Шумице такође су организована за ученике наше школе:  

- „Ја и моје здравље, алкохолизам и штетност пушења“ – шести разред 

- „Како препознати зависност и злоупотребу на интернету“ – шести разред  

- „Репродуктивно здравље“ – осми разред 

- „Шуга – болест прљавих руку“ – трећи и пети разред 

 

Црвени крст је организовао следећа предавања и радионице: 

- „Борба против трговине људима“- пети и шести разред,  

- „Дрога је нула – живот је један“- седми разред,  

- „Сида“- осми разред,  

- „Болести зависности“- седми и осми разред,  

- „За доброту сваки дан је добар дан“- промоција хуманих вредности  

- „Болести прљавих руку и хигијена руку“ – први и други разред. 

 

Поводом новогодишњих празника организована је приредба и додела пакетића за децу 

радника наше школе.  
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Хуманитарна акција „Један пакетић пуно љубави" спроведена је за децу Очне клинике, 

децу ОШ “Миодраг Матић“ - школа за децу са церебралном парализом и децу са 

Косова, као и акција за помоћ друговима наше школе који су изгубили родитеље. У 

свим хуманитарним акцијама, као и увек,  ученици су се масовно одазвали. 

 Свака културна манифестација је пропраћена и адекватном изложбом.  

Школа је била организатор општинског такмичења из математике за ученике млађих 

разреда. 

Организована је и промоција одобрених уџбеника ЗУНС-а, за трећи и седми разред, за 

школску 2020-21. годину.  

Стручно усавршавање се одвијало у неколико праваца. Ми смо школа домаћин за 

обуку, предавања и испите будућих фудбалских судија у оквиру школе суђења ФСС.  

 У школи су одржана три семинара:  

-  „Конфликти између наставника и родитеља и предлог стратегија за њихово 

решавање“, 

- „Предузетништво као међупредметна компетенција кроз целукупно 

школовање“ 

-  „Обука запослених у основним и средњим школама – развој дигиталних 

компетенција“. 

 

Запослени су посећивали и семинаре и трибине и ван школе у циљу свог стручног 

усавршавања. 

 

II СТРУЧНИ И РУКОВОДЕЋИ ОРГАНИ ШКОЛЕ 

1. НАСТАВНО ВАСПИТНИ КАДАР  

Квалификациона структура наставника у школи, сходно потребама у потпуности је 

обезбеђена на почетку школске године. 

Радници ван наставе такође испуњавају потребне услове па и са те стране школа није 

имала кадровских проблема. Почетком школске 2019/2020. године школа има 112 

радника, од тога 84 у настави и ван наставе је запослено 28 радника. Већих 

одсуствовања наставника током школске године није било. Одсуствовања су, углавном 

била краћа, а један број је породиљског карактера. Замене наставника су стручно 

заступљене. 

При подели предмета на наставнике и распореда часова поштовани су педагошко - 

психолошки захтеви у погледу равномерне заступљености наставних предмета у току 

дана и недеље. 
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2. ДЕЛАТНОСТ СТРУЧНИХ ТЕЛА  

Делатност свих стручних тела се заснивала на придржавању плана и програма рада 

школе или су део Годишњег плана рада школе, као и део посебних програма рада 

школе.  

Наставничко веће, Одељењска већа, Стручна већа и Педагошки колегијум су током 

школске године реализовали своје програме у складу са Годишњим планом рада 

школе. 

Састанци су конструктивно и стручно вођени,  уредно евидентирани у записницима у 

којима су истицани закључци са тих састанака. 

2.1. Наставничко веће 

Наставничко веће је најважнији стручни орган у школи. 

 Седнице је у сарадњи са помоћником директора и стручном службом припремао и 

водио директор школе Тони Миливојевић, а записнике је водила наставник српског 

језика, Мирјана Јочић.  

У току школске године одржано је 11 седница Већа. На седницама је усвојен Годишњи 

план рада школе, анализиран успех и дисциплина на крају сваког класификацоног 

периода. Директор је упознао веће са свим актуелностима. Усвојени су програми 

ваннаставних активности, одељењских заједница, дате су информације о току и 

реализацији самовредновања, развојног плана, инклузивног образовања .реализација 

програма заштите и безбедности ученика. Дата је информација о реализацији програма 

професионалне оријентације, информација о здравственом стању ученика, школске 

кухиње. Чланови Већа су упознати са изменама и допунама Закона о основама система 

образовања и васпитања, изменама и допунама Закона о основном образовању, новим 

Правилником о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзија у основној 

школи, новим Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање, као и са стручним упутством о формирању одељења.  

Предавање на тему „Развод родитеља" одржала је психолог школе, Снежана Ристић 

Стефановић, док је социјални радник школе, Светлана Дабетић, одржала предавање 

„Примена посебног протокола – сигуран корак ка превенцији насиља у школи“. 

Анализиран је рад секција, додатне и допунске наставе, изборних предмета, 

реализација часова редовне наставе, образовних стандарда, утврђивање квалитета 

фонда знања ученика при преласку на предметну наставу, као и адаптација ученика 

првог разреда.  

Такође, утврђена је коначна листа уџбеника за наредну школску годину, анализиран је 

успех ученика наше школе на завршном испиту, као и рад и потешкоће у раду током 

ванредне ситуације.  

Урађена је анализа реализације Годишњег плана рада школе, утврђен је предлог за 

израду новог, за школску 2020/21. годину.  

Запослени су упознати са Упутством о мерама заштите здравља ученика и запослених 

за основне и средње школе, као и Упутством на основу упутства МПНТР од 19.8.2020. 

године за организацију васпитно – образовног рада у школи на основу посебног 

програма образовања и васпитања и закључка Кризног штаба за сузбијање болести 

Covid – 19. Наставничко веће је усвојило предлог за организацију васпитно – 

образовног рада у нашој школи на основу тог упутства. 
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Усвојен је предлог да се Седнице наставничког и одељенског већа одржавају на 

даљину, на основу упутства МПНТР од 12.8.2020. године. 

Такође је формиран Тим за здравствену заштиту. 

 

2.2. Извештај о раду директора на крају школске 2019/20. године 

–  Тонија Миливојевића,  усваја се као посебан документ - извештај и приложен је уз 

овај извештај. 

2.3. Извештај о раду помоћника директора 

Помоћник директора од 1.9.2019. године је Слађана Николић.  

У току школске 2019/20. године  помоћник директора се бавила: 

1.  Општом организацијом живота и рада школе; 

2.  Организовањем образовно – васпитног рада;  

3.  Усмеравањем и усклађивањем рада свих стручних органа у школи; 

4.  Инструктивно – педагошким радом;  

5.  Учешћем у раду стручних и других органа у школи;  

6.  Сарадњом са родитељима и чиниоцима друштвене средине 

 

1. Општа организација живота и рада школе  

 

- На почетку школске године разматрана су и решавана многобројна 

организациона питања за добро функционисање школе.  

- Помоћник директора је активно учествовала у изради плана набавке наставних 

средстава, као и у спровођењу јавних набавки, како би школа могла несметано 

да функционише. 

- Учествовала у организација кабинетске наставе у старијим разредима ради 

обезебеђивања квалитетнијих услова за одржавање наставе.  

- Контролисала радове током адаптације мушког тоалета у приземљу и његовог 

прилагођавања деци са инвалидитетом. 

- Учествовала у коресподенцији са осталим школама на општини, ШУ и МПНТР 

(полагање испита за лиценцу наставника информатике, као и енглеског језика).  

-  Активно учествовала у изради решења о радним односима и структури 40-

часовног радног времена.  

 

2. Организовање образовно – васпитног рада се огледало у:  

 

- изради Годишњег плана рада школе,  

- учешћу у изради распореда часова,  распореда смена,  

- изради плана дежурства наставника,  

- изради распореда изборних предмета,  

- подели учионица,  

- избору одељењских старешина, руководиоца стручних и одељењских већа, 

тимова 



Основна школа „Милан Ђ. Милићевић“ Београд                                                            Извештај о раду 

9 

 

- организовању замена за часове одсутних наставника,  

- координирању рада ваннаставних активности. 

 

3. Усмеравање и усклађивање рада свих стручних органа у школи 

 
- Активно се бавила током године усклађивањем рада свих стручних органа у 

школи. 

 

4. Инструктивно – педагошки  рад   
 

- У сарадњи са педагогом и директором школе пратила редовну израду месечних 

планова наставника и њихову усклађеност са реализацијом. 

- У сарадњи са стручном службом и директором прегледала редовно педагошку 

документацију (дневнике рада, матичне књиге, извештаје и записнике стручних 

и одељењских већа и тимова). 

- Свакодневно вршила увид у часове редовне, допунске и додатне наставе, 

ваннаставних активности и часова одељењског старешине. 

- Континуирано је анализирала, у сарадњи са педагогом, реализацију фонда 

часова. 

- Посећивала угледне часове  и након сваке посете урадила педагошку анализу 

посећеног часа, у случају потребе вршила замене колега.   

- Пратила стручно усавршавање наставника у школи и ван ње.  

- Учествовала у анализи успеха и дисциплине на класификационим периодима са 

посебним освртом на исти период у претходним годинама. 

- Обављала групне и индивидуалне разговоре (у присуству родитеља) са 

ученицима који имају потешкоћа у напредовању и проблеме у понашању, или у 

породици. 

 

5. Учешћем у раду стручних и других органа у школи  

 

- Припремала и водила седнице Педагошког колегијума (одржано укупно 5 

седница).  

- Присуствовала и учествовала у раду Наставничког већа, Савета родитеља, 

Школског одбора.  

- Присуствовала и анализирала рад Одељењских и Стручних већа. 

- Учествовала у раду Тимова за самовредновање, инклузивно образовање, заштиту 

ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и водила Тим 

за обезбеђивање квалитета и развој установе. 

 

6. Сарадња са родитељима и чиниоцима друштвене средине 

 
- Учествовала у припреми дестинација за извођење излета и екскурзија. 

- Припремала и учествовала  у комисијама за јавне набавке. 

- Учествовала у организацији посета наших ученика позориштима, биоскопима, 

музејима, и сл. 
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- Припремала и организовала школска такмичења, као и општинско такмичење из 

математике.  

- Учествовала и припреми и организацији хуманитарних акција ( Један пакетић-

много љубави, Чепом до осмеха, Помоћ ученицима наше школе…) 

- Организовала ваншколске активности за ученике стручна предавања и трибине. 

-   Припремала и организовала дочек и прихват деце из Мађарске у оквиру 

манифестације „Радост Европе“ 

- Учествовала у припреми и организацији Дана школе, Светог Саве. 

- Активно учествовала у организацији семинара за наставнике. 

Континуираном сарадњом са директором, стручном службом, наставницима и 

ученицима, родитељима, културним институцијама, радним организацијама, школама 

на територији општине, у току првог полугодишта школске 2019/20. године успешно је 

организован образовно-васпитни рад и реализоване све планиране активности за у 

школи. 

2.4. Извештај о раду психолога и педагога 

Психолог и педагог школе Снежана Ристић и Данијела Видојевић  су у току школске 

године реализовале следеће садржаје и области: 
 

1.ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ 
РАДА 

  
У сарадњи са директором, помоћником директора и наставницима урађен је 

Годишњи план рада школе. Целокупна организација педагошког рада школе као што је 
учествовање у припреми почетка школске године, упис деце и формирање одељења, 
пријем првака, рад у сменама. Учешће у организацији заједничких активности у 
школи, учествовање у избору одељењских старешина, руководилаца стручних и 
одељењских већа, договор са наставницима о вођењу и преглед целокупне педагошке 
документације.  

Сарадња са наставницима у планирању стручног усавршавања,  изради годишњих 
и месечних планова рада редовне наставе, слободних активности допунске и додатне 
наставе, часова одељењског старешине, изборних предмета.  
Формирање целокупне психолошке и педагошке документације. 

2.ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  
На крају сваког класификационог периода, на крају првог и другог полугодишта 

урађене су анализе и презентације успеха и понашања ученика. 

      Учествовање у  изради извештаја о раду школе, извештаја о стручном усавршавању 

запослених,  статистичког извештаја. 
 Као чланови тима за инклузивно образовање са наставницима и родитељима 

урађени су сви кораци за реализацију овог вида образовања за ученике који су у 
индивидуализацији и за ученике који раде по ИОП-у и у току школске је праћена 
реализација плана. 

Као чланови комисије за спровођење завршног испита ученика осмог разреда 
обављени су сви задаци. 
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3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 
      

 Пружана је подршка одељењским старешинама у решавању проблема у одељењу, 

адаптације ученика првог и петог разреда и новоуписаних ученика,  откривању узрока 

заостајања појединих ученика у раду, подстицање позитивне климе у одељењу, израда 

плана и праћење реализације ЧОС-а.  

 Сарадња са наставницима у припремању, планирању и реализацији непосредног 

образовно- васпитног рада и то кроз: израду планова, редовне састанке одељењских и 

стручних већа, усклађивање захтева са узрасним карактеристикама ученика, 

критеријума оцењивања, у осмишњавању рада са даровитим ученицима и са 

ученицима који имају тешкоће у учењу и понашању и у утврђивању минимума захтева 

за позитиван успех. У сарадњи са наставницима и родитељима за ученике којима је 

потребна додатна образовна подршка урађени су планови, сарадња са персоналним 

асистентом, праћење рада, обиласци часова  и састанци тима за инклузивно 

образовање. 

Обављен је саветодавни рад са наставницима који полажу за лиценцу, педагог је била 

члан комисије за проверу савладаности програма за лиценцу наставника географија. 

Рад са новодошлим наставницима у циљу упознавања са радом школе, дужностима, 

обавезама и обилазак часова.   

Током ове школске године посета и анализа часова била је у предметној настави 

код наставника: српског језика, математике, биологије, географије, енглеског језика, 

технике и технологије, физике, физичког и здравственог васпитања и  ликовне културе. 

Одељења која су посећена: сва одељења петог /7/, шестог /6/ и седмог разреда /6/, 8/2, 

8/3, 8/5, 8/6 и ЧОС у 6/6 . У разредној настави обилазак часова из српског језика, 

придоде и друштва и  математике. Посећена одељења су: први разред- 6 одељења, 2/2, 

2/4, 2/5, 2/6 и  2/7, 3/1, ¾,  4/1, 4/3, 4/4, 4/5. Присуствовало се и угледним часовима - 

српски језик- 6/4, информатика и рачунарство- 5/2, географија- 7/1 , тематском дану у 

другом разреду 2 часа /математика и српски језик 2/1 и 2/3/, у четвртом разреду /српски 

језик и математика 4/2 и 4/6/. Посећено је 39  часова редовне наставе,  1 ЧОС, 3 угледна 

часа,  4 тематска часа  и 1 час полагања за лиценцу, рукометна секција. Обилазак 

часова код  46 наставника. Након посете часа са наставником је обављен разговор у 

циљу размене информација ради што бољег упознавања структуре одељења, 

индивидуалног напредовања сваког ученика, активност наставника на часу, педагошке 

климе у одељењу и целокупне евалуације рада наставника и ученика.  

Током ванредног стања, одржавање on-line наставе недељни планови рада 

наставника, начини презентације наставе, консултације око задавања писмених 

провера и и оцењивања, педагог је координисала радом и уз конкретне савете и 

корекције планова  допринела да се настава несметано одвија. Психолог је кроз 

саветодавни рад са наставницима је пружала подршку око актуелних тешкоћа код 

појединих ученика (одбијање рада, страхови, учионици у ИОП-у..). 

 

4. РАД СА УЧЕНИЦИМА 
Структурација одељења првог разреда урађена на основу претходног тестирања 

деце. Рад са децом која имају тешкоће у адаптацији. Ученици који су показали извесне 

тешкоће у учењу, радним навикама укључени су у третман, формиран је досије и 

индивидуално се ради са њима.  
Рад са ученицима се одвијао кроз индивидуални или групни саветодавни рад и то 

углавном код ученика који имају проблема у усвајању метода и техника учења, који 
изостају самовољно са наставе, ученици који имају проблема због нарушеног 
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породичног функционисања, са проблемом у понашању, деца са проблемима у 
интелектуалном, емоционалном, социјалном и психомоторном развоју. Групни рад на 
нивоу одељењске заједницe по потреби /проблеми: конфликти са наставницима, 
конфликт међу вршњацима, одвијала се у одељењима: 7/2, 7/4 и  7/5. Психолошке 
радионице рађене су током целог првог полугодишта у 6/1. 

Са ученицима који имају велики број недовољних оцена обављени су индивидуални 
разговори, ученици су упућени у начине превазилажења проблема кроз израду плана 
рада, редовног долажења и саветодавни рад са родитељима. 

 За ученике који су у индивидуализацији, у ИОП-у 1 и 2 у сарадњи са 
наставницима и родитељима урађен је дневни распоред активности, месечни планови, 
као и извештаји о реализацији. 

Педагог је одржала предавање „Методе и технике учења“ ученицима петог разреда 

на часовима одељењског старешине/ . 

У току вандредног стања консултације са ученицима су одржаване редовно. 

Дијапазон проблема је био широк, од недостатка пажње, немира и страха до жење да се 

поправи успех. 

 

 

5. РАД И САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 
 

Континуирано пружање помоћи родитељима деце са различитом врстом проблема 

(проблеми у учењу, понашању, адаптацији, изостајање са наставе, особине личности и 

поремећени породични односи као фактор нефункционисања ученика у школи, рад у 

Савету родитеља, укључивање родитеља у рад школе, сарадња у тимовима). Психолог 

је одржала предавање на Савету родитеља на тему:“Развод родитеља“. 

С обзиром да је настава у школи прекинута 15.03.2020. године , једина могућност  

је била сарадња преко друштвених мрежа. На сајту школе психолог је објављивала 

савете на теме: „Како превазићи страх“, „Антистрес“, „Лењост-како да се активирамо“, 

„Припреме за полазак у школу“. 

 

6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, ПОМОЋНИКОМ ДИРЕКТОРА  И 
СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 
         

Сарадња и учествовање у планирању и организацији образовно- васпитног рада у 

школи, изради докумената / Годишњи план, извештаји.../, анализама успеха и 

понашања ученика, реализација часова,  рад у тимовима и активима, различитих акција 

у школи, семинара у нашој школи. Током завршног испита у јуну месецу активно 

учествовање у реализацији. 

 

7.РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 
 
На Наставничком већу, стручним већима, одељењским већима  учестовање и 

праћење рада. Учестовање у раду Педагошког колегијума, тимова за ИОП / психолог је 
руководилац/, тима за професионални развој запослених /педагог је руководилац/, 
заштиту деце од насиља, тима за професионалну оријентацијју и пружање подршке 
осталим тимовима и активима. Планиране активности у тимовима су се разрађивале на 
састанцима на којима су подељена задужења, активности и кораци. 

Психолог је одржала  предавање на Наставничком већу на тему : "Развод 
родитеља".  
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8.САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА, СТРУЧНИМ 
ИНСТИТУЦИЈАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ЈЕДИНИЦОМ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 
Редовна је координација и сарадња са ДЗ «Шумице, МУП-ом, општином Вождовац, 
основим и средњим школама, Центрима за социјални рад, Друштвом психолога, 
Институтом за ментално здравље, Педагошким друштвом, Министарством просвете, 
науке и технолошког развоја, Заводом за вредновање квалитета образовно васпитног 
рада, Заводом за унапређивање образовања и васпитања, Институтом за ментално 
здравље, Учитељским факултетом /студенти на пракси/, Институтом за педагошка 
истраживања. 

9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О РАДУ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
 

Вођење евиденције о посећеним часовима и сарадњи са наставницима, раду са 
ученицима, родитељима и документација о аналитичко истраживачком раду /анализе, 
анкете, тестови, протоколи, предавања../. Воде се дневници рада, досије о раду са 
ученицима на третману. 

Ван школе стручно усавршавање је реализовано кроз састанке стручних сарадника 
на нивоу града / републичка секција/. и похађање семинара: 

1. „Обука запослених у основним и средњим школама-развој дигиталних 

компетенција“-педагог 

2.5. Извештај о раду социјалног радника  

Социјални радник школе је Светлана  Дабетић.  

 На почетку школске године одржан је састанак са представницима ученичких 

организација ради израде плана активности и санирања лоших социјално 

економских услова живота и рада ученика. У нашој школи је организовано 

прикупљање чланарине за текућу годину. Урађен је план активности са 

представницима Црвеног крста општине Вождовац.  

     Обележен је светски дан прве помоћи. Започет је програм под називом:“Борба 

против трговине       људима“. Овим програмом су обухваћени ученици млађих  

разреда. 

- Урађен је глобални и месечни  план рада социјалног радника. Урађена је 

евиденција социјалне структуре свих ученика школе. Припремљене су 

активности за обележавање Дечије недеље. Урађен је план одељенских 

заједница у сарадњи са стручним сарадницима и разредним старешинама школе 

. 

- Обављени су индивидуални и групни разговори са ученицима и родитељима 

који имају проблеме социјалне природе. 

- Урађена припрема упитника за истраживање о социјалном стању ученика. 

      

 Урађено је анкетирање ученика млађих разреда везано за формирање базе 

података о добровољним даваоцима крви иначе  родитељима наших ученика. 

Подмладак Црвеног крста се укључио у активности везане за Дечију недељу. 

 -Идентификација социјално неприлагодљивих ученика и помоћ при њиховој 

социјализацији. Учешће у изради планова: Тима за безбедност, Тима за 

самовредновање. Рад са Ученичким парламентом и активности  везане за програм „ 

Борба против трговине људима “. Прикупљање уџбеника за ученике лошег 
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материјалног стања. Обележен је месец солидарности. Рад са ученицима који 

испољавају насилно понашање. Реализовани су индивидуални и групни разговори са 

ученицима и родитељима који се налазе у стању социјалне потребе. У сарадњи са 

Градским центром за социјални рад у Београду, одељење Палилула, урађен је план 

услуга за децу која се налазе у хранитељским породицама. Одржано је предавање на 

Наставничком већу на тему: 

 „ Примена посебног протокола-сигуран корак ка превенцији насиља у школи“ 

 

 Представници Црвеног крста општине Вождовац су одржали предавање на тему: 

 „ Здравствена култура и превенција Хив преносивих болести“. Половином 

месеца свим ученицима је подељен промотивни материјал о здрављу. Реализатор 

је био Црвени крст општине Вождовац. Реализација програма промоције хуманих 

вредности под називом: “За доброту сваки дан је добар дан“.  Рад са ученицима 

узраста трећег и четвртог разред на тему: толеранције, родне равноправности, 

дискриминације,ненасилног решавања конфликата...  

        

 У оквиру акције:“Један пакетић-много љубави“, ученици који имају материјалне 

проблеме, добили су пакетиће од Црвеног крста општине Вождовац. 

-Рад са ученицима који имају социјалне проблеме. Настављено је реализовање плана 

услуга за децу у хранитељским породицама. 

-Анализа успеха и владања ученика на крају првог полугодишта. 

 

 Планирање, и спровођење превентивних  програма за подстицање и 

оснаживање квалитетног развоја ученика и сузбијање социјалних ризика 

(асоцијално понашање, социјална искљученост, деликвенција, насиље, 

зависност и друго) 

 

 Спроведено је низ хумнанитарних активности  ( помоћ ученицима који су имали 

здравствене проблеме као и ученицима који су остали без родитеља) 

 Предузето је мноштво активности поводом појаве  инфективне и заразне 

болести Covid -19.  

 Направљен је детаљан план  активности како би се превенција  што успешније 

спровела. Едукативни садржаји о начину заштите од инфекције су стављени на 

сајт школе а плакати су окачени на свим видним и доступним местима у школи. 

На седници Савета родитеља је подељен материјал о начину заштите од 

инфекције а на Наставничком већу је одржано предавање о заштити од ове 

инфективне болести. 

 Ученици старијих разреда су прошли програм едукације заштите од вируса а 

предавачи су били лекари са Института Батут. 

 Ученици млађих разреда су прошли програм “Заштита од вируса и болести 

прљавих руку“. Предавачи су били чланови Црвеног крста Вождовац. 

 У време пандемије и рада од куће спроведене су следеће активности:  

- Рад са родитељима (путем мејла и вибера) и прикупљање информација о 

болести и евентуалним проблемима наших ученика.  

- Организовање хуманитарних активности и прикупљање помоћи за нашу 

болесну ученицу. 

- Прикупљање података везаних за добијање бесплатних уџбеника од стране 

Министарства просвете и формирање базе података 
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 Организовање различитих хуманитарних активности од стране Црвеног крста 

Вождовца где су волонтери (ученици наше школе) помагали нашим старим 

суграђанима у време ванредног стања. 

 Настављена је обука из прве помоћи и то путем електронских средстава и 

интернет презентација. 

 Одржане су седнице и одељенска већа где је анализиран рад у време Covida  19. 

 Направљен је план активности Црвеног крста и социјалног радника за следећу 

годину  

 Детаљно је разрађен план здравствене заштите и социјалне заштите у школи 

 

2.6. Извештај о раду библиотекара 

У септембру месецу урађени су картони ученика и уписани су ученици првог разреда. 

У току месеца била је подела бесплатних уџбеника ученицима наше школе, ( треће 

дете у породици, социјални случајеви, ИОП), од првог до осмог разреда. 

                      

       У октобру месецу био је Сајам књига и купили смо доста књига како би обновили 

библиотечки фонд. 

        Све време у библиотеци се врши електронски упис књига и на тај начин се врши 

попис. 

         Ученици који су заинтересовани за такмичење Читалачка значка узели су 

потребну литературу и припремају се за такмичење. Школско такмичење Читалачка 

значка планирано је за крај марта. 

          У новембру месецу били су часови са ученицима другог разреда. 

          У децембру месецу, од 13.12.2019. до 20.12.2019. године, у библиотеку су 

долазили ученици Никола Вуловић и Никола Вранић 8-6, на друштвено користан рад. ( 

13: 15 до 14 :00). 

           У децембру је стигла понуда из Министарства просвете да све библиотеке по 

одређеним списковима понуђених издавача попуне свој библиотечки фонд. Изабрали 

смо ЈРЈ издавача и купили лектиру у износу који је био одређен нашој школи. 

           Од 20.12.2019. до 25.12.2019. била је акција, као и сваке године, Један пакетић - 

много љубави. Прикупили смодоста пакетича: школски прибор, слаткиши, сланићи, 

друштвене игре. Сви пакетићи су били распоређени на четири места: Очна клиника, 

ОШ „Миодраг Митић“, Косово,Црвени крст. 

          Од јануара месеца, уторком поподне, у библиотеци ради и колега Дејан Јанковић. 

Библиотека ради сваки дан у обе смене. 

           У фебруару месецу зимски распуст је био продужен због епидемије грипа , до 

24.2.2020. Актив библиотекара био је у ОШ „Данило Киш“ 28.2. 2020.  

           У марту месецу,3.3.2020. је било школско такмичење рецитатора. Комисију су 

чинили: Јелена Недељковић, Марија Пријовић, Мајда Панџић, Милена Станковић.  

           Сајам уџбеника у нашој школи био је 12.3. 2020. били су: Завод, Дата статус, 

Едука, Вулкан, Логос, Фреска, Клет. 

            Од 17. 3. 2020. све је затворено због проглашења епидемије корона вируса у 

Србији и свету. Настава се одржава на даљину.Школе су отворене 1. јуна само за 

ученике осмог разреда и ученике који желе да поправе оцену.  

            Школско такмичење Читалачка значка одложено је за септембар 2020.  

            Наручене су књиге за Вуковце од издавачке куће Прима, 8.6.2020.  
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2.7. Стручна већа 

2.7.1. СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА МАТЕМАТИКЕ И ФИЗИКЕ 

       Руководилац актива је професор математике Иван Ђорђевић. 

 

У току школске 2019/2020 године одржани су редовни састанци актива. Часови 

редовне, додатне и допунске наставе су одржани по предвиђеном плану и програму. 

 

      Наставници математике Катарина Поповић, Виолета Пушица, Иван Ђорђевић, 

Александар Пешић, Драгана Дабетић су одржали припремну наставу за полагање  

завршног испита ученицима осмог разреда из математике, а наставница Снежана 

Дујаковић и Горица Ћуковић су одржале припрему осмацима из физике. 

Наставница физике Горица Ћуковић је одржала угледни час у марту а тема  је „Врста 

равнотеже – равнотежа полуге и њене примене“.  

 

     Општинско такмичење из математике, за трећи и четврти разред одржано је у нашој 

школи у 7. децембра 2019. године. 

      

      Деца наше школе, освојила су бројне награде и признања на такмичењима из 

математике и физике а нарочито треба истаћи  ученика петог разреда Луку Миљковића 

који је освојио прву награду на градском такмичењу из математике, освојивши 

максималних 100 поена.  

     Ученици шестог, седмог и осмог разреда нису постигли завидан резултат на 

градском такмичењу из математике, које је одржано 7. марта 2020. године у ОШ 

„Јелена Ћетковић“. Од петака Лука Миљковић (100) је освојио прву награду а Нађа 

Вучевић (60) похвалу на градском такмичењу из математике. 

    На градском такмичењу из физике, које одржано 14. марта 2020. године у ОШ 

„Бановић Страхиња“, ученица шестог разреда (VI-6) Ирина Тодоров је освојила другу 

награду (90 поена), Сара Ђерић (VI-2) је освојила трећу награду (76 поена), а ученик 

осмог разреда Лазар Кипроски освојио је похвалу. 

      

        Екипно првенство основних школа Републике Србије у математици у 

организацији друштва „Архимедес“ није одржано ове године због COVIDA-19.  

   

На такмичењу  „Мислиша“, које је одржано 12. марта 2020. постигнути су следећи 

резултати: 

  Пети разред: 

  Миљковић Лука (V-2)– 2. награда (96 поена)  

  Милинчић Јана (V-3)– 3. награда (91 поен) 

  Јојић Наташа (V-3) - 3. награда (90 поена)  

  Јојић Тања (V-3) – 3. награда (87 поена) 

  Миловановић Данило (V-6)– похвала (84 поена)  

  Царевић Гордана (V-4)– похвала (80 поена)  

  Вељко Станимировић (V-7)– похвала (79 поена) 

  Вучевић Нађа (V-1) – похвала (78 поена) 

  Рађеновић Јована (V-7)– похвала (75 поена) 

   

  Ученици шестог,седмог и осмог разреда нису добили награде на „Мислиши“. 
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       Актив математике се одлучио за следеће уџбенике: за пети разред изабран је 

уџбеник и збирка задатака издавача “Klett”, за шести и седми разред изабран је 

уџбеник и збирка задатака издавача „Математископ“, а за осми разред изабран је 

уџбеник и збирка задатака издавача  „Круг“. 

       Наставници физике одлучили су се за уџбенике и збирке издавача “Klett” за шести 

и осми разред, док је за седми разред одабран уџбеник и збирка издавача “Сазнање”. 

 

2.7.2. СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

Стручно веће наставника српског језика чине: Биљана Мудринић, Мирјана Јочић, 

Драгана Миловановић, Бојана Петровић, Биљана Марковић и Јелена Недељковић. У 

току школске 2019/2020.  године одржано је девет састанака  Стручног већа наставника 

српског језика.  

 

За предмет Српски језик користе се уџбеници Новог Логоса у свим старијим 

разредима, и то читанка, граматика и радна свеска. 

Сви ученици (712 ученика) старијих разреда имају позитиван успех.  

Наставница Мирјана Јочић написала је сценарио и поставила представу  „Бриљантин“ 

за прославу Дана школе, која је одржана у петак, 8. 11. 2019.  

Наствнице Б. Марковић и Б. Петровић прошле године покренуле су Читалачки клуб 

(ученици шестог и осмог разреда учествују у Читалачком маратону), али је клуб са 

увођењем ванредног стања привремено престао са радом. 

У оквиру Програма обуке за запослене у образовању   /Дигитална учионица/ дигитално 

компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних 

материјала, који је похађала Б. Марковић, Стручно веће је добило рачунар (пројектор 

смо већ имали у обе учионице). У току је онлајн обука и осталих чланова већа.  

Један кабинет је за време зимског распуста опремљен паметном таблом, али табла није 

коришћена (није инсталирана). 

У националну базу радова насталих током овог стручног усавршавања (реализација 

часа са употребом ИКТ у редовној настави) уврштен је и рад наше колегинице 

https://digitalnaucionica.edu.rs/baza-radova/, што представља успех и за нашу школу. 

Угледни час, за који је била задужена Д. Миловановић, није одржан. Реализација овог 

часа се одлаже за наредну школску годину. Угледни час (Избирачица), за који је била 

задужена Биљана Марковић, реализован је у одељењу VI 4 у понедељак, 18. 11. 2019. 

године. Часу су присуствовали само педагог и помоћник директора. 

На школском такмичењу рецитатора прво место освојила је Милица  Mарковић VII 1. 

Општинско такмичење није одржано због увођења ванредног стања. 

„Мајским песничким сусретима“  одложена су за септембар. 

На школском такмичењу из књижевности није учествовао ниједан ученик седмог 

разреда. 

На општинским такмичењима Књижевна олимпијада постигнути су изузетни 

резултати: 

Нађа Радивојша VIII 4 

књиж. 

олимп. 3.награда 

Марко Вукотић VIII 6 

књиж. 

олимп. 3.награда 

Маша Ђокић VIII 4 

књиж. 

олимп. 3.награда 

Душан Ђуров VIII 6 књиж. 1.награда (директан пласман ) 

https://digitalnaucionica.edu.rs/baza-radova/
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олимп. 

Никола Ацевски VIII 6 

књиж. 

олимп. 1.награда (директан пласман ) 

 

Одржано је школско такмичење из Српског језика и језичке културе и на општинско 

такмичење пласирали су се следећи ученици: 

Пети разред: Дуња Радојичић, Данило Миловановић, Дуња Митић, Андреа Матић, Лука 

Миљковић, Сара Маљковић и Ана Табучић 

Шести разред: Ирина Тодоров, Софија Мрдаковић, Калина Миловић, Марија Јовановић, Уна 

Томашевић, Невена Цветановић, Катарина Ђорђевић, Јована Крњаја, Маја Николић, Маша 

Смиљкић и Софија Крсмановић 

Седми разред: Огњен Митић, Андрија Ђурић, Наташа Котзе, Тара Радисављевић, Лана 

Јеремић. Јелена Рајић, Ђорђе Цветановић, Милица Мијатовић, Бошко Вуловић, Тамара 

Деспотовић, Лена Богојевић и Ђорђе Радовановић 

Осми разред: Милица Живанић, Ива Ристић, Андреа Жмарић, Итана Милошевић, Наталија 

Смиљанић, Лука Томић, Невена Ерић, Ива Костадиновић Радојчић, Ђорђе Радуловић и Ања 

Цветановић. 

С обзиром на то да је уведено ванредно стање, такмичења заказана после 16. 03. 2020. нису 

одржана. 

За време реализације наставе на даљину наставници су радили са ученицима преко Гугл 

учионице (Б. Марковић, Б. Петровић и Б. Мудринић), односно вибер група и имејл поште (М. 

Јочић, Д. Миловановић, Ј. Недељковић).  

 

 

2.7.3. СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

Руководилац стручног већа је професор енглеског језика, Ивана Илић Драгићевић. 

 

На крају другог полугодишта школске 2019/2020. год. одржано је 6 састанака 

предвиђених Годишњим програмом рада Стручног већа страних језика за друго 

полугодиште, те је програм реализован у потпуности.  Наставнице су потврдиле 

одабир уџбеника од прошле године: енглески језик – 2. разред – Our Discovery Island 1,  

уџбеник и радна свеска, Tessa Lochowski, Pearson, а за 6. разред – Over the Moon 6, 

уџбеник и радна свеска, Божидар Никић, Едука; немачки језик за 6. разред – Magnet 2 

Neu, уџбеник и радна свеска, Ђорђо Мота, Весна Николовски, Klett. Ове године 

изабрани су уџбеници: за енглески језик – 3. разред „ Discover English 2, уџбеник и 

радна свеска.; за 7. разред - Over the Moon 7. 

Наставнице енглеског и немачког језика  похађале су семинаре о чему сведоче 

извештаји о професионалном усавршавању предати педагогу школе. Од 15. марта 

уведено је ванредно стање због пандемије . Настава је извођена путем платформи на 

даљину и ртс- планете, где су ученици могли да прате наставу из енглеског језика, док 

наставе из немачког није било. Великим залагањем наставника настава на даљину, из 

оба страна језика, се одржавала по плану. Наставници су користили различите 

платформе и алате. Из ових разлога републичка такмичења из оба страна језика нису 

одржана. Дан уочи проглашења ванредног стања, Андреа Жмарић је освојила 3. место 

на градском такмичењу из немачког језика. Наставнице ће предати план 

професионалног усавршавања.  

План и програм за оба страна језика реализован је у потпуности. 
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Допунска настава за стране језике реализована је у границама предвиђеног. Додатна 

настава била је спровођена интензивније и у току другог полугодишта, пред учешће 

ученика на општинском и градском нивоу такмичења. Такође треба напоменути да су 

наставници језика мотивисали  ученике да на оба језика припремају презентације, 

посебно за време наставе на даљину. Заједнички угледни час из немачког и енглеског 

језика није одржан због проглашења пандемије.   

На крају другог полугодишта није било негативних оцена из страних језика. 

 

За руководиоца СВ страних језика предлаже се Лара Штамбук. 

2.7.4. СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА БИОЛОГИЈЕ И ХЕМИЈЕ 

Руководилац стручног већа је професор  биологије, Вања Радуновић. 

У току школске 2019/2020. одржано је укупно 10 састанака актива, од чега 3 

састанка су одржана онлајн због проглашења ванредног стања и наставе на даљину. 

Састанци су реализовани по предвиђеном плану и програму уз мале измене у складу са 

новонасталом ситуацијом и активно учешће свих чланова актива током целе године. 

Часови редовне, допунске и додатне наставе реализовани су по предвиђеном 

плану и програму уз мања одступања, у оквиру дозвољених. Посебан акценат дат је на 

одабир деце за допунску и додатну наставу, као и на начин реализације плана и 

програма ових видова наставе. Утврђени су и усаглашени критеријуми оцењивања 

ученика у оквиру предмета хемија и биологија, како не би било већих одступања по 

питању нивоа усвојености и минимума знања у зависности од предавача. Током 

године, након сваког класификационог периода рађена је анализа успеха ученика из 

ова два предмета, а табела показује како се кретао број недовољних оцена по 

класификационим периодима: 

разред V VI            VII VIII 

класификациони 

период 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Биологија 1 - - - 1 9 - - 10 9 - - 4 6 - - 

Хемија - - - - - - - - 2 6 - - 11 15 - - 

 

У зависности од потреба, предметни наставници су интензивирали допунску 

наставу  како би се број недовољних оцена свео на минимум. 

Током године одржана су школска и општинска такмичења из ова два предмета 

за ученике седмог и осмог разреда. Школско такмичење из биологије је одржано 

16.1.2020. године. На такмичењу је учествовало 15 ученика седмог разреда од којих се 

6 ученика пласирало на општинско такмичење и 9 ученика осмог разреда од којих се 5 

ученика пласирало на општинско такмичење. Општинско такмичење ће бити одржано 

15.3.2020. године у ОШ "Војвода Степа". Школско такмичење из хемије је одржано 

28.1.2020. године и на општинско такмичење се пласирало 8 ученика, 6 ученика седмог 

разреда и 2 ученика осмог разреда. Општинско такмичење из хемије ће бити одржано 

1.3.2020. у ОШ "Јајинци". 

 Општинско такмичење из биологије одржано је у ОШ „Војвода Степа“ 

15.3.2020. године, где су ученици наше школе показали изузетно знање. Од 9 ученика, 

7 је освојило неку од прве три награде и пласман на окружно/градско такмичење: 
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VII разред 

Милена Пашајлић VII/6 -  I место 

Наташа Котзе VII/4 - I место 

Тара Радисављевић VII/4 - I место 

Бошко Вуловић VII/1 - III место 

VIII разред 

Ива Ристић VIII/4 - II место  

Нађа Радивојша VIII/ - III место 

Маша Јефтић VIII/ - III место 

Окружно такмичење из биологије неће бити одржано због проглашења ванредног 

стања. 

Општинско такмичење из хемије је одржано у ОШ „Јајинци“ 1.3.2020. Од 8 

ученика, 5 је освојило неку од прве три награде и пласман на окружно/градско 

такмичење: 

 VII разред 

Јелена Рајић VII/4– I место 

Марија Ракић VII/6– II место 

Алекса Јојић VII/1- II место 

Милена Пашајлић VII/6- III место 

VIII разред 

Милош Смиљковић VIII/6 - III место 

Окружно такмичење из хемије неће бити  одржано због проглашења ванредног стања. 

У записнику стручног већа биологије и хемије налазе се имена свих ученика 

који су освојили награде на такмичењима. Веома смо задовољни постигнутим 

резултатима. 

Током ове школске године, наши наставници су се стручно усавршавали и 

похађали следеће семинаре: 

 

 

Радмила Марковић  

1. "Програм обуке за запослене у образовању/дигитална учионица/дигитално 

компетентан наставник-увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних 



Основна школа „Милан Ђ. Милићевић“ Београд                                                            Извештај о раду 

21 

 

материјала"" - 19.5 бодова 

2. "Конфликти између наставника и родитеља и стратегије решавања", 8 бодова 

Вања Радуновић  

1."Образовање за одрживи развој"-истраживачка и пројектна настава, 

интердисциплинарна настава", 8 бодова 

2. "Тестови знања - водич кроз израду и примену", 36 бодова 

3. "Конфликти између  наставника и родитеља и стратегије решавања", 8 бодова 

4. Стручни скуп: "Образовна академија" -  1 бод 

5. Вебинар-стручни скуп: "Иновативне методе учења-како подстаћи скривене 

потенцијале ученика", 1 бод 

6. Вебинар-стручни скуп: "Управљање временом у циљу организације часа", 1 бод 

7. Вебинар-стручни скуп: "Невербална комуникација-говор тела", 1 бод 

8. Онлајн конференција/стручни скуп: "Дигитално образовање 2020", 4 бода  

9. Вебинар-стручни скуп: "Решавање конфликтних ситуација", 1 бод 

10. "Обука и преглед тестова на пробном и завршном испиту", 8 бодова 

11. "Развој међупредметних компетенција" (наставља се у школској 2020/21. години) 

12. "Програм обуке за запослене у образовању/дигитална учионица/дигитално 

компетентан наставник-увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних 

материјала" (наставља се у школској 2020/21. години) 

Љубица Ивановић Грбић  

1. "Тестови знања - водич кроз израду и примену", 36 бодова 

2."Конфликти између  наставника и родитеља и стратегије решавања", 8 бодова 

 

Дејан Ристић 

1. "Обука и преглед тестова на пробном и завршном испиту", 8 бодова 

2. "Развој међупредметних компетенција" (наставља се у школској 2020/21. години) 

3. "Програм обуке за запослене у образовању/дигитална учионица/дигитално 

компетентан наставник-увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних 

материјала" (наставља се у школској 2020/21. години) 

 

Драгана Арсеновић  

1."Образовање за одрживи развој" - истраживачка и пројектна настава, 

интердисциплинарна настава", 8 бодова 

Милена Белоица 

1. "Тестови знања - водич кроз израду и примену", 36 бодова 

2.  Обука "Реализација наставе оријентисане ка исходима учења основне школе", 24 

бода  

3. "Развој међупредметних компетенција" (наставља се у школској 2020/21. години) 

 

У оквиру семинара "Развој међупредметних компетенција" започет је пројекат 

"Не бацај, чувај и обради" који ће због немогућности реализације која подразумева 

интеракцију великог броја учесника бити настављен у школској 2020/21. години. 

Учесници семинара су Дејан Ристић и Вања Радуновић (кординатор пројекта).  
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Сви наставници актива предаће своје извештаје о стручном усавршавању у 

школи и ван школе педагогу.  

Такође, наставници биологије и хемије присуствовали су презентацијама 

уџбеника за 7. разред издавачких кућа "Клет", "Нови Логос", "Герундијум", "Завод за 

уџбенике", "Бигз", "Вулкан" "Дата Статус" и "Едука" . 

Што се тиче уџбеника за 7. разред, наставници биологије су се и ове године 

определили за издања издавачке куће „ГЕРУНДИЈУМ“- Биологија 7 за седми разред 

основне школе, Весна Миливојевић, Томка Миљановић, Тихомир Лазаревић, Тијана 

Прибићевић. Истовремено је донета одлука да уџбеник за шести разред, који је 

коришћен ове године, важи и у наредном трогодишњем периоду.  

Наставници хемије су се одлучили за уџбеник издавачке куће "Едука"- Хемија 7, 

уџбеник за седми разред основне школе и  Хемија 7, лабораторијске вежбе са збирком 

задатака за седми разред основне  школе; уџбенички комплет.  

У оквиру еколошке секције и чувара природе ученици 5. разреда су посетили 

Ботаничку башту "Јевремовац" где су се упознали са историјатом и биодиверзитетом 

Ботаничке баште, посетили стакленик и Јапански врт. Посета је била врло поучна за 

ученике. Ученици 6. разреда посетили су Природњачки музеј где су имали прилику да 

виде изложбу "Пут на месец".  

Вања Радуновић, наставница биологије, је учествовала са ученицима наше 

школе и гостима из Мађарске, у еколошкој акцији на Ушћу "Дрво другарства" која се 

одржава у оквиру манифестације "Радост Европе".  

Ученици 5. разреда су у оквиру пројекта "Не бацај, чувај и обради" 

присуствовали предавању "Пластични океан" које је одржала Наташа Јанчић, 

представница Мини еко зоне, удружења које се бави заштитом животне средине. Кроз 

предавање и интерактивне садржаје ученици су се упознали са проблемом пластичног 

отпада, рециклажом и заштитом животне средине. Ученици нису само слушали 

предавање, већ су и учествовали у интерактивним садржајима и одговарали на питања 

у вези са темом предавања. Пројекат ће бити настављен у школској 2020/21. години.  

 

Такође, у оквиру пројекта едукације деце у области заштите животне средине 

под називом ‘’Нови живот за електрични и електронски отпад’’, у одељењу 5/7,  

одржано  је предавање и радионица у трајању од једног школског часа. Радионицу и 

предавање  је одржала мр Александра Вучинић, испред Министарства заштитe 

животне средине. Као радни материјал користи се стрип-сликовница ‘’Нови живот’’ 

аутора Александре Вучинић, коју је сваки ученик добио на поклон. У пројекту 

учествује 15 београдских основних школа.  

Угледни часови из биологије и хемије, које су требали да одрже у марту и 

априлу Дејан Ристић и Радмила Марковић, нису одржани због проглашења ванредног 

стања и наставе на даљину. Часови ће бити одржани у пколској 2020/21. години.  

Припремна настава из биологије и хемије је реализована на два начина: "на 

даљину", преко платформе Мајкрософт Тимс, 8 часова, које су одржали Дејан Ристић 

(хемија) и Вања Радуновић (биологија) и у учионици (консултације), у групама од по 

15 ученика (2 часа), које су одржали наставници биологије и хемије (Дејан Ристић, 

Милена Белоица, Радмила Марковић и Вања Радуновић).  

Предлог  Годишњег плана рада за наредну школску  2020/2021. годину је урађен 

и предат педагогу школе. Такође, подељени су часови и одељења на следећи начин: 
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Хемија:  

Дејан Ристић – 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4 

Милена Белоица – 7/5, 7/6 

Биологија: 

Радмила Марковић - 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6  

Вања Радуновић – 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 8/1, 8/2, 8/4 

НН- 5/5, 5/6, 8/3, 8/5, 8/6 

Руководилац Актива биологије и хемије је Вања Радуновић, док је руководилац 

еколошке секције Радмила Марковић. 

 

2.7.5. СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ТЕХНИKE I TEХНОЛОГИЈЕ И 

ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА 

Руководилац већа је наставник Јелена Шаре.Одржано је 6 састанка. 

 

Реализација часова редовне наставе је одржана по плану.Секције се редовно одржавају. 

 

Стручно усавршавање: 

Угледни час,,Интернет-правила безбедног рада,, одржан је у децембру.Наставница 

Драгана Миловић је одржала тај час. 

На семинарима овог полугодишта је било 5 наставника.Семинар  

,,Конфликти између наставника и родитеља и стратегија решавања,, у трајању од 8 сати 

похађале су наставнице Снежана Баљ,Александра Милосављевић и наставник Зоран 

Роган. Наставница Тоађер Бранка и Драгана Миловић су похађале семинар,, Отворени 

задаци,вршњачко и саморегулисано учење у настави ,,  8 сати.  

У другом полугодишту није одржан угледни час,,Рад на пројектном 

задатку.Планирање сопственог производа и израда техничке документације,, 

због новонастале ситуације са корона вирусом.Нисмо ишли ни на планиране семинаре. 

 

Остале активности: 

На општинском такмичењу из технике и технологије које је одржано 01.03.2020 у 

школи ,,Карађорђе,, остварен је следећи пласман: 

1.место –рад по задатку 5.разред-Теодора Зарић,Сара Маљковић и Лука Миљковић 

1.место-рад по задатку 6.разред-Катарина Ђорђевић,Ана Ђуров 

2.место –рад по задатку 7.разред-Немања Величковић 

3.место- рад по задатку 7.разред-Вељко Миланов,Нина Шиндић 

1.место-аутомоделарство-Ђуров Душан 

2.место-аутомоделарство-Нина Видојевић 

3.место-аутомоделарство-Данило Жмарић 

1.место-бродомоделарство-Урош Секулић,Лука Богојевић 

2.место-бродомоделарство-Ђорђе Поленек 

1.место-авиомоделарство-Марко Вукотић 
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2.место-авимоделарство-Марко Ђурић 

3.место-авиомоделарство-Анастасија Пауновић 

3.место-ракетно моделарство-Богдана Поповић,Маша Радичевић 

 

Општинско такмичење из информатике и рачунарства:Ђоровић Јован 7.разред-2.место 

Михајло Стојковић-2.место, 

Немања Величковић-3.место 

 

Стручно веће; 

Извршена је анализа успеха на крају школске године.Нема слабих оцена.Урађен је 

предлог годишњег програма рада за наредну школску годину.Руководилац актива 

остаје исти Јелена Шаре. 

 

                                             

2.7.6. СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ИСТОРИЈЕ И ГЕОГРАФИЈЕ 
 

Руководилац  стручног већа је професор географије,  Мато Ботић. 

У току школске године  је планирано и одржано осам а одржано пет састанака 

стручног већа.   

Стручно веће наставника историје и географије је радило према плану који је усвојен 

на почетку школске године.  

Планови редовне, додатне и допунске наставе су реализовани у потпуности као и 

задати циљеви и задаци.  

Угледни час предвиђен  за друго полугодиште није одржан због околности наставе на 

даљину. 

На крају првог  полугодишта остварен је врло добар успех из оба предмета. 

Број недовољних оцена на крају првог полугодишта из географије је пет а из историје 

три. 

У првом полугодишту, реализована је екскурзија осмог разреда са дестинацијом 

Београд  – Врњачка Бања - Манастир Жича - Манастир Студеница – Копаоник – 

Панчићев врх – Крушевац – Ресавска пећине Београд- Остварени су сви  планирани, 

историјски и географски садржаји ексккурзије- 

У другом полугодишту, због околности ванредног стања и наставе на даљину, одржан 

је један састанак стручног већа историје и географије. 

Одржано је  општинско такмичење из историје док су општинско такмичењем из 

географије, градска и републичка такмичења из оба предмета, отказана. 

Ученици од петог до осмог разреда постигли су одличне резултате на општинском 

такмичењу  из историје. 

Пети разред Рађеновић Јована 3. место 

Шести разреад, Младеновић Урош и Николић Маја 2. место 

Седми разреда, Бранковић Филип 1. место, Јеремић Лана 2.место, Митић Огњен и 

Спаић Лука 3. место 

 

Осми разред, Вукотић Марко 2. место 

На крају другог полугодишта нема недовољних оцена из оба предмета. А просек оцена 

из оба предмета за 0,3 је већи неко на полугодишту.  

Наставници стручног актива су: историја- Матић Драга, Хаџић Милојко и Бојић Ненад 

географија- Димитријевић Даниела, Ботић Мато и Ђорђевић Кристина. 

 У првом полугодишту, наставник Ботић Мато  замењивао је  одсутну наставницу 
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Ђорђевић Кристину. 

2.7.8. СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ФИЗИЧКОГ И 

ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА 

Руководилац већа је професор физичког и здравственог васпитања, Зорица Обрадовић. 

 

- Настава физичког и здравственог васпитања  се реализoвала по новом Програму 

за други циклус основног образовања и васпитања у петом , шестом и седмом 

разреду а осми разред  је и даље ишао по старом програму и имао је предмете 

Физичко васпитање и Изабрани спорт кроз редовну наставу. 

- Наставу је реализовао Актив физичког и здравственог васпитања тачније 

професори физичке културе Бранислав Алексић, Зорица Обрадовић, Нада Накић 

и Дејан Марсенић. 

- Руководилац Актива је Зорица Обрадовић. 

- Изабрани спорт у осмом разреду је била КОШАРКА . 

- Редовна настава и часови ОФА су били у редовном распореду  а део обавезних 

физичких активности се кумулативно реализовао по тромесечју кроз спортске 

турнире у петом и шестом разреду. У петом разреду су одржани турнири  у 

малом фудбалу, рукомету и мини одбојци а у шестом разреду турнир у  

рукомету, мини одбојци и баскету 3 на 3. 

- Секције су реализоване  по плану и програму, понедељком и уторком у 13:10 

сваке радне недеље док смо имали  редовну наставу: одбојкаша секција – 

Зорица Обрадовић , рукомет – Нада Накић, кошарка – Дејан Марсенић и фудбал 

– Бранислав Алексић. 

- РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА: 

- КОШАРКА-  школско такмичење је одржано у задњој недељи септембра а 

општинско у току октобра. Домаћини су  биле школе  ОШ“ Данило Киш“ за 

пети и шести разред а у ОШ“ Бора Станковић“ за ученике седмог и осмог 

разреда. Екипе су водили Зорица Обрадовић и Дејан Марсенић  и није било 

већих резултата. 

- ФУДБАЛ – традиционално девојчице су играле утакмице у ОШ“ Д:Обрадовић“ 

а дечаци у ОШ“ Карађорђе“. Такмичење је одржано у току новембра, екипе су 

водили Нада Накић и Бранислав Алексић . Фалило је мало спортске среће али су 

медаље измакле. 

- ОДБОЈКА- наша школа је била и ове године домаћин најмасовнијег такмичења 

на општини а то је одбојка у периоду од  6- 13. децембра. Учешће су узеле све 

школе са општине и у току шест дана кроз школу је прошло  око 50 екипа у 4 

категорије, око 450 деце од петог до осмог разреда. Све је протекло у најбољем 

реду. Постигли смо добре резултате дечаци -  пети-шести разред- ДРУГО место, 

дечаци – седми-осми разред -ТРЕЋЕ,  девојке – пети и шести разред- ДРУГО 

место. 

- ПЛИВАЊЕ - ове године померено са краја октобра на децембар ,тачније 

17.12.2019.  и одржано је на Пливалишту "Милан Гале Мушкатировић". 

Учествовало је 14 ученика наше школе а постигнути су следећи резултати. 

ПРВО место - Невена Грујић 6/3, 50 м. леђа; ДРУГО место - Тара Гончин 4/3, 

50м леђа; ТРЕЋЕ место - Лука Трандафиловић Нићифоровић 5/3, 50 м прса. 
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Невена Грујић се пласирала на Школске Олимписке игре које   нису одржане, 

како је планирано, у мају у Новом Саду. 

- РУКОМЕТ – Део такмичења у рукомету је одржан почетком другог 

полугодишта и то само селекције седмог и осмог разреда у „ОШ „Бора 

Станковић“. Девојчице су освојиле TРЕЋЕ место а дечаци ДРУГО. 

- Остала такмичења нису реализована јер је  кренула „Настава на даљину“ . 

- НАСТАВА НА ДАЉИНУ – 16. марта је кренула услед увођења ванредног стања 

на територији целе Републике Србије. Нови услови су диктирали и нове облике 

рада. Настава Физичког и здравственог васпитања је преко разредних 

старешина а преко Viber платформе. Сваке недеље ученици су добијали 

предлоге за вежбање у кућним условима као и  део теорије који се односи на 

спортове које су по плану  и програму обрађивали у току ове школске године. 

Сваке недеље актив је имао састанке „оnline“ на којима смо договарали 

активности за наредни период. 

- СПОРТИСТИ ГЕНЕРАЦИЈЕ – Анђелија Димић 8/6 и Стефан Тадић 8/3/  

- ПОСЕБНЕ ДИПЛОМЕ -  Милица Кнежевић 8/2, Катарина Јовановић 8/2, 

Александра Ђаловић 8/3, Миа Путник 8/5, Маша Јефтић 8/6, Тијана Савићевић 

8/6,Анђелија Димић 8/6, Стефан Тадић 8/3,  Лука Ђуковић 8/2, Лука Савић 8/6 и 

Лазар Кипроски 8/1. 

- Сарадња са Факултом спорта се наставила и у овој школској години кроз  

педагошку  праксу. Студенти су долазили по договорима са њиховим 

професорима. 

- Све планиране активности су реализованеу потпуности, како редовна настава , 

часови ОФА, секције и делимично такмичења. Настава Изабрани спорт у осмом 

разреду - КОШАРКА - редовно се одржавала.  Деца су масовно учествовала у 

раду како на часовима тако и на секцијама и такмичењима и већина је остварила 

одличан успех. 

- Планом и програмом предвиђени угледни часови нису одржани и пребачени су 

за следећу школску годину, услед наставе на даљину. 

- ЗИМСКА ШКОЛА ПЕДАГОГА ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ – Јахорина 2020 - Зорица 

Обрадовић и Дејан Марсенић су похађали семинаре у току зимске школе. 

- Током школске године одржано је четири састанка стручног већа  у току првог 

полугодишта, док су у другом полугодишту одржана још два састанка  по 

повратку у  школу плус редовна комуникација у току наставе на даљину. 

Састанцима су присутвовали  сви чланови актива. 

2.7.9. СТРУЧНО ВЕЋЕ УЧИТЕЉА 

Руководилац Стручног већа учитеља у школској 2019/20. год. је Зорица Костић 

професор  

разредне наставе. 

У току школске 2019/2020. године одржано је шест редовних седница Стручног 

већа учитеља. Седнице су планиране и одржане према садржају рада датом у 

Годишњем програму рада школе. Четири седнице су одржане у планирано време, 

априлска седница је одржана на даљину преко зума, а две јунске седнице су спојене у 

једну. До наведених измена дошло је због проглашења ванредног стања и тренутне 

епидемиолошке ситуације. 
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Континуирано су анализирана образовно-васпитна и организациона питања  од 

првог до четвртог разреда. 

Реализован је тематски дан у другом разреду  на тему "Јесења бајка", у свих седам 

одељења. 

Ученици млађих разреда учествовали су на ликовно литерарном  конкурсу „Пред 

ликом Светог Саве“   

Реализоване су путујуће учионице: 

- други разред – манастир Фенек и Бојчинска шума 

- трећи разред – Музеј хлеба „Пећинци и посета бојчинској шуми 

- четврти разред – Топола – Опленац 

 Реализоване су посете: 

- први разред – позоришне представе „Срце нам јури ка новогодишњој авантури“ 

и „Свети Сава – мудра глава“ у организацији агенције „Беоарс“ 

- други разред – позоришна представа „Мали – велики принц“ и позоришна 

представа у школи „Свети Сава у народном предању и легендама“ 

- трећи разред – позоришна представа „Мали – велики принц“ и позоришна 

представа у школи „Свети Сава у народном предању и легендама“ 

- четврти разред – посета биоскопу филм „Вилијева планета“ 

Све значајне манифестације су пропраћене веома успешно и обележени сви значајни 

датуми: Дечија недеља, Дан школе, Нова година, Свети Сава. 

Многобројне су  хуманитарне акције у којима су се ученици млађих разреда масовно 

одазвали : Један пакетић много љубави, Чепом до осмеха и прикупљање новчаних 

средстава за породицу Пантелић, Новогодишњи вашар. У другом полугодишту у току 

ванредног стања прикупљали смо помоћ за ученицу I2 Јовану Врачар, да би започела 

лечење од тешке болести у иностранству. 

Ученици млађих разреда присуствовали су радионицама у оквиру организације 

Црвеног крста, предавањима МУП-а „Шта ради полицајац“, Ученици четвртог разреда 

учествују у пројекту МУП-а на тему „Основе безбедности деце“. Предавање је одржала 

и социјални радник Светлана Дабетић „Примена посебног протокола – сигуран корак 

ка превенцији насиља у школи“ 

Одржана је презентација плесне школе „Наталија и Ивица“ и рукометног клуба „Рода“. 

У оквиру стучног усавршавања наставника представници наше школе су 

присуствовали семинарима:  

„Конфликти између наставника и родитеља и стратегија решавања“ 

У оквиру Зимских сусрета учитеља реализован је семинар „Кад је лака геометрија и 

мерење прија“. 

Руководиоци Већа и још један члан већа и руководилац Стручног већа учитеља 

започели су семинар „Развој међупредметних компетенција“. У оквиру семинара 

започет је пројекат „Не бацај, чувај и обради“, који ће бити завршен почетком следеће 

школске године због тренутне епидемиолошке ситуације. 

Такође се присуствовало презентацији уџбеника за трећи разред издавачке куће 

Завод за уџбенике и наставна средства. 

Одељењска већа су у потпуности реализовала планиране наставне садржаје и 

постигла запажене резултате у многим областима васпитно-образовног рада. 

Посебан труд и одговорност показали су сви чланови Стручног већа учитеља у 

току ванредног стања, проглашеног због епидемије корона вируса. У том периоду 

настава се одвијала на даљину путем вибер групе, мејла или гугл учионице, уз праћење 

ТВ часова. Сарадња са руководиоцима Већа у том периоду била је на завидном нивоу и 

веома успешна. Спремност наставника да и у оваквим условима ванредног стања 
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функционишу и испуњавају постављене задатке, одразила се и на постигнуте резултате 

ученика, који су изузетно добри. Сарадња са родитељима такође је била веома 

успешна. 

Све претходно наведено говори у прилог чињеници да је Стручно веће учитеља 

било веома успешно у току школске 2019/2020. године. 

2.7.10. СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ПРОДУЖЕНОГ 

БОРАВКА 

Руководилац Стручног већа наставника продуженог боравка у школској 2019/20. год. је 

Слађана Раадојевић, професор разредне наставе. 

У току школске године одржана су пет састанка Стручног већа наставника продуженог 

боравка.  

Продужени боравак организован је за ученике првог и другог разреда. Формирано је 

осам група ученика, по четири групе за сваки разред. Број ученика у групи креће се од 

30 до 34 ученика. 

Групе су мешовите. Једну групу чине ученици из два одељења.  

Рад у боравку реализује се у две смене. Прва смена почиње у 7.00 часова, завршава у 

13.00  часова. Друга смена почиње у 12.20 часова, а завршава у 17.00 часова. 

Организација рада подељена је у три сегмента. То су: 

 самосталан рад ученика – обухвата израду домаћих задатака, продубљивање и 

проширивање наставних садржаја, 

 слободне активности – обухватају развијање  драмских, литерарних, ликовних и 

спортских могућности ученика, 

 слободно време – обухвата игре и дружење ученика. 

Предности рада у боравку су многоструке. Развијају се вештине комуникације, 

дружења и поштовања правила понашања и игре. Развија се фина моторика код 

ученика кроз различите активности – сецкање, лепљење, обликовање... Садржаји, 

обрађени на часу, обнављају се, утврђују и примењују кроз квизове, игре, образовне 

емисије... 

На седницама Актива разговарано је о понашању ученика. Закључено је да треба 

развијати стрпљење у раду ученика, систематичност, сигурност и самосталност у раду, 

поштовање других док говоре, треба развијати потребне вештине у рада у групи, 

разумевање својих потреба и потреба других ученика, правилно понашање у игри. 

Разговарано је о сарадњи учитеља у настави и учитеља у боравку. Закључено је да 

сарадња треба да буде конструктивна и континуирана. 

Ученици и учитељи боравка учествовали су, у сарадњи са учитељима у настави, у 

различитим активностима.  

Ученици првог разреда уредили су учионицу и паное поводом Нове године, Савиндана, 

8. Марта и одржали Новогодишњи вашар.  
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2.8. Разредно- одељењска већа 

2.8.1. РАЗРЕДНО - ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ I РАЗРЕДА 

Руководилац већа другог првог је Драгана Јовановић. 

Веће I разреда одржало је осам седница према Годишњем плану. На већима су редовно 

присуствовали сви шест учитељи I разреда, психолог Снежана Р. педагог Данијела В. 

социјални радник Светлана Д. наставник енглеског језика Гордана Р. наставница 

веронауке Славица Ш. и помоћник директора Слађана Н. Било је речи о различитим 

темама као и припремама за различите активности.                                                                       

* У првом разреду има укупно 181 ученик, дечака 94 и девојчица 87. У одељењу I-1 – 

30, ( м-15,  ж-15); у одељењу I-2 – 30, (м-16, ж-14); у одељењу I-3 – 30, (м-15, ж-15); у 

одељењу I-4 – 30, (м-15, ж-15); у одељењу I-5 – 31, (м-18, ж-13); и у одељењу I-5 – 30, 

(м-15, ж-15); Оправданих изостанака има укупно 7526 ( I-1 – 1264, I-2 – 1240, I-3 – 908, 

I-4 – 1009, I-5 – 1946, I-6 – 1159,) од почетка школске године и сви ученици имају 

примерно владање. 

 У месецу септембру реализовано је I Веће.                                                                                                                      

* Било је речи о договору око првог родитељског састанака  који је одржан 

3.9.2019.године. Тада је направљен договор о детаљном упознавању родитеља са 

режимом рада школе и посебним освртом на рад продуженог боравка. Такође је 

детаљно речено родитељима шта је од прибора за рад неопходно да ученици имају, као 

и сагласнос родитеља за фотографисање и изласке ученика из школе у оквиру 

ваннаставних активности. На овом састанку утврђен је план рада обавезних и изборних 

предмета, допунске и додатне наставе, ваннаставних активности, ОЗ и пројектне 

наставе.                                             * Септембар 17. добили смо сертификат о 

савладаном  семинару „Програм обуке за запослене у образовању /дигитална учионица 

/ дигитално компентентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних 

образовних материјала“. Свих шет учитеља првог разреда прошло је овај семинар у 

трајању од 19,5 сати.  

У месецу октобру реализовано је II Веће.                                                                                                               

* Било је речи о програму рада организације Пријатељи деце и активностима везаним 

за пријем ученика првог разреда у Дечји савез. У оквиру Дечје недеље која је 

реализована у периоду од 7.10. до 13.10.2019. године имали смо по данима 

испланиране активности за ученике, које је организовала руководилац Марија 

Пријовић Мијајловић. Часове српског језика и математике посетили су педагог и 

психолог, на крају овог месеца и напочетку следећег. Била је планитана у овом месецу 

и посета позоришту, која није реализована јер нисмо имали понуђену адекватну 

позориштну представу за узраст првог разреда.                                                                                                                                                          

* У овом месецу на Наставничком већу било је стручно предавање тема „Примена 

посебног протокола - сигуран корак ка превенцији насиља у школи“. Стручно 

предавње одржала социјални радник школе Светлана Дабетић.                                                                                                                                                                  

* Октобар 19. добили смо сертификат о савладаном семинару „Савремени концепт 

саобраћајног васпитања и образовања у првом разреду основног образовања и 

васпитања“. Свих шет учитеља прошло је овај семинар у трајању од 6 сати.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

У месецу новембру реализовано је III Веће.                                                                                                         

* Дан школе је прослављен  8.11.2019. године ученици првог разреда, узели су учешће 

у приредби тако што су направили одељењске изложбе на тему „Моја школа“.                                                                         

* Поднет је извештају о успеху и дисциплини на првом класификационом периоду 

(детаљан записник везан и садржај налази се у Е - дневнику са датумом 18.11.2019. 

год.). Сви ученици напредују у складу са својим индивидуалним карактеристикама и 
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способностима. Скоро сви су савладали почетну технику читања и писања. Већина 

ученика уредно и тачно обликује и пише у оквиру линија. Успешни су и у савладавању 

градива из математике, али ће даљи успех зависити од увежбаности читања. 

Похваљени су од наставнице енглеског језика Гордане Ракић лепо раде и одговорни су 

при изради домаћих задатака. Неколицина ученика слабије напредује у целој 

генерацији. У извешајима из свих одељења налазе се имана тих ученика. Нема 

дисциплинских прекршаја, сви ученици имају примерно владање. Ученици су се добро 

адаптирали на школску средину. Научили су основна правила понашања и поштују их. 

Поједини ученици су укључени у рад педагошко-психолошке службе. У овом месецу 

ученици нису остварили ниједну посету позоришту у оквиру ваннаставних активности, 

иако је било планирано.                                                                                                                                                                                  

У децембру месецу ртеализовано је IV Веће.                                                                                                       

* Ученици I-5 учитеља Милоша Дакића  и II-4 учитељице Милене Станковић 

Смиљковићсу припремили су приредбу за Нову годину за децу радника школе као и за 

децу која због болести бораве у болници као и за децу из специјалне школе „Јован 

Миодраговић“.                                                                                         * Хуманитарна 

акција „Један пакетић – много љубави“ је веома успешно спроведена, јер су се сви 

ученици и родитељи одазвали. Поклон – пакетићи су предати деци која се тренутно 

налазе на болничком лечењу.                                                                                                                                                  

* У оквиру обележавања прославе Нове године посетили смо 24.12.2019. године 

позориште Академија 28 на Славији, Културни центар „Ђуро Салај“, где су ученици 

интерактивно учествовали у позоришној представи „Срце нам јури ка новогодишњој 

авантури“, уживајући у глуми познатих глумаца, наступу и триковима мађионичара и 

плесном спектаклу са акробацијама плесне групе „Урбан арт“. 

У јануају месецу реализовано је V Веће.                                                                                                              

* Поднет је извештају о успеху и дисциплини на крају првог полугодишта (детаљан 

записник везан за садржај налази се у Е - дневнику са датумом 28.1.2020. год.). Сви 

ученици су веома напредовали у раду и остварили исходе који су планирани за прво 

полугодиште. Нема ученика који нису напредовали, али има ученика који у односу на 

друге раде мало спорије, па је и напредовање у складу са тим. Скоро сви читају и пишу 

по диктату штампаним и писаним словима. Већина њих сабира и одузима у оквиру 

прве десетице. И из осталих наставних области, сви ученици су напредовали и активни 

су на часовима. Неколицина ученика слабије напредује у целој генерацији. У 

извешајима из одељења налазе се имана тих ученика. Нема дисциплинских прекршаја, 

сви ученици имају примерно владање. Велики број изостанака на крају првог 

полугодишта је направљен у последњој недељи месеца јануара због епидемије грипа, 

те недеље јануара у сваком одељењу није било више од пола ученика на настави.                                                                                                                                                                

* Школску славу смо прославили уживајући у позоришној представи „ Свети Сава – 

мудра глава“. Реализована је 24.1.2020. год. у Центру за културу „Влада Дивљан“, у 

организацији агенције Беоарс. У представи се говори о младом Растку, његовој 

мудрости и способности да увек праведно пресуди и помогне народу.Ученици су 

уживали у позоришној представи и на почетку и завршетку представе певали химну 

Светом Сави. Сви шест одељења првог разреда припремала су приребу за обележавање 

школске слсве Свети Сава у оквиру своје одељењске заједнице.                                                                                                                                                              

* У Свечаној сали школе  27.1.2020. године организована је Светосавсака приредба, 

коју су припремали старији ученици, али мали доприност дали су у једној тачци и 

ученици I-5 разреда.                                                              * Фонд часова је реализован у 

потпуности са дозвољеним одступањем до  2 часа у неким предметима. Наставни план 

и програм по предметима је у потпуности реализован на крају I полугодишта.                                               

* У овом месецу на Наставничком већу било је стручно предавање тема „Развод 
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родитеља“. Стручно предавање одржала је психолог школе Снежана Ристић.                                                                                           

* Јануара 25. добили смо Уверење о савладаној обуци програма стручног усавршавања 

на тему „Упориште тачке у настави математике“. Два учитеља првог разреда Драгана 

Јовановић и Марија Пријовић Мијајловић присуствовале су семинару у трајању од 8 

сати. Зимски сусрети учитеља.                                                                             * Завршили 

смо успешно прво полугодиште првог разреда 31.1.2020. године.                                                         

** Друго полугодишт је требало, након двонедељног распуста, да почне 18.2.2020. 

године, али је почетак полугодишта померен на 24.2.2020. године због епидемије 

грипа, по налогу Министарства просвете.  

У марту месецу реализовано је VI Веће.                                                                                                                            

* У првој недељи марта одржано је такмичење „Мислиша“. Ученици првог разреда 

били су похваљени за постигнуте резултате. Ученик I-5 Пашајлић Александар (52/60), 

ученик I-3 Поповић Андреј (45/60), ученик I-2 Војин Вучевић.                                                                                                                                                              

* Након три недеље редовне наставе од 16.3.2020.године дешава се епидемија вируса 

COVID-19. Рад у школи је обустављен, на основу проглашења ванредног стања од 

стране Владе Републике Србије.            * Поводом увођења ванредног стања Веће првог 

разреда одржало је седницу путем конференцијског разговора телефоном на вибер 

групи. Договорено је да сви чланови Већа сходно својим могућностима реализују 

наставу на даљину путем вибер групе, мејла или гугл учионице. Након емитованих 

часова са ТВ-а обављаће се свкодневно  конференцијски разговор и договор око 

домаћих задатака. Ученици су у складу са предвиђеним планом и програмом добијали 

упутства и задатке које су радили и враћали на исти начин. Сви ученици I разреда били 

су укључени у рад. Договорено је да на крају сваке недеље ученици добијају повратну 

информацију од разредног старшине о реализацији и постигнућима у протеклој 

недељи. 

У априлу месцу реализовано је VII Већe.                                                                                                              

* Поводом увођења ванредног стања Веће првог разреда одржало је седницу путем 

конференцијског разговора телефоном на вибер групи. Договор око избора уџбеника за 

наредну школску 2020/2021. годину. На основу искуства колега другог разреда, који су 

користили уџбенике издавачке куће Едука, сви чланови већа су се сложили да наредне 

школске године користимо исте уџбенике као и колеге. Ови уџбеници сматрамо да су 

урађени професионално, са добрим илустрацијама, задацима по нивоима, прилагођени 

максимално ученицима. Изоставили смо уџбеник из ликовне културе за све ученике, 

али желимо да поручимо по један за сваког наставника у првом разреду. Одлуку свих 

чланова Већа о избор уџбеника  руководилац је проследио директору школе на  мејл.                                                                                                                         

* Социјалном раднику Светлани Д. достављен је списак деце која испуњавају услове за 

бесплатне уџбенике у наредној школској години.                                                                                                                     

* Токим наставе на даљину ученоици су учествовали на конкурсу Дечије васкршње 

чаролије. У првом разреду били су похваљени  ученици I-4 Мина Себић, Вук Илић и 

Никола Шакотић за маштовите и лепо осликане радве. 

У јуну месецу реализовано је VIII Веће у зборници школе.                                                                                

* Присутни горе на почетку извештаја сви наведени чланови Већа.                                                                                                                          

* Настава је  од 17. марта  до 16. јуна 2020. године реализована на даљину. Ученици  

првог разреда    пратили су свакодневно часове од 8:00 сати на ТВ-у РТС 2 закључно са  

29. мајем 2020. године, а након тога имали су сакога дана до 16.6.2020. године  по један 

наставни лист из српског језика, математике и једном из света око нас са задацима који 

су обухватали систематизацију градива. Настава је, све време реализована 

електронским путем, комуникација са ученицима и родитељима је настављена  путем 

телефона, мејла, вибер групе, и гугл учионице.                                                                                                           

* Поднет је извештају о успеху и дисциплини на крају другог полугодишта првог 
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разреда (детаљан записник везан и садржај налази се у Е - дневнику са датумом 

22.6.2020. год.). Сви ученици су напредовали и остварили предвиђене исходе у првом 

разреду у складу са својим могућностима. Мали број ученика је остварио исходе уз 

малу или већу помоћ, али их има. О напредовању и раду ученика  који уз помоћ 

савладавају наставне саджаје, упућени су психолог и педагог школе. Није било 

дисциплинских проблема током школске године. Сви ученици имају примерно 

владање.                                      

* Треба похвалити ученике и њихове родитеље на сарадњи и њиховом залагању током 

наставе учења на даљину. Схватили су озбиљност ситуације, били су послушни и 

вредни, ученици у раду, родитељи у слању домаћих задатака. Сви ученици су 

напредовали у другом полугодишту, потребно је да вежбају убудуће читање, писање и 

рачунање до 100. Сви исходи који су планом и програмом планирани су у потпуности 

реализовани. Ученици су били вредни, радни, мотивисани иако су ванредне околности 

биле. Сматрам да ћемо у II разреду успети да надокнадимо градиво првог разреда 

уколико буде било потрбе појединцима и биће јако важно помоћи деци да се 

социјализују и здруже то им је много недостајало у периоду наставе на даљину.                                                                                                                                   

* Велика захвалност ученицима и родитељима на несебичној подршци, разумевању и 

сарадњи у помоћи нашој болесној ученици I-1 Милици Врачар, која је у овом периоду 

одпутовала за Парз на лечење.                                                                                                                                

* Планиран фонд часова је реализован, код већине предмета има више часова одржано 

од планираног броја. Планирани садржаји по предметима по наставном плану и 

програму су реализовани у потпуности. Школски програм је реализован.                                                                                                                           

* Анализа тестирања ученика на крају школске године из српског језика и математике  

није урађена, јер ученици нису имали редовну наставу у школи. Учење на даљину од 

куће то није омогућавало.                   

* Електронски дневник и сва неопходна педагошка документација је у потпуности 

ажурирана.                   

* Предлог програма рада Одељењског већа за наредну школску годину урадила 

руководилац већа.              

* Нови руководилац  Већа II разреда у наредној школској години је  Марија Пријовић 

Мијајловић.                               

 * Започет је 13. фебруара 2020. год. семинар „Међупредметна компентенција“ који је 

требало да се заврши тимским радом целе групе на тему „Не бацај, чувај и обради“ до 

краја школске године. Настава на даљину успорила је реализацију практичног тимског 

рада па је завршетак померен за почетак шк.год. * У току школске године 

присуствовано је предавањима на Наставничком већу, реализована су такмичења 

планирана годишњим планом рада из математике,  „ Мислиша“, дежурства на 

пријемном испиту осмих разреда и  активности планиране годишњим планом школе.                                                      

* Извештај о стручном усавршавању учитеља I разреда ван школе и у школи предат је 

педагогу школе у папирној форми.                                                                                                                                                       

* Све везано за стручно усавршавање је наведено у овом извешају. 

Веће I разреда донело је закључак да настав на даљину и овакав начин рада нимало 

није био лак, али је протекао без проблема. У раду са ученицима уложили смо огроман 

труд и рад, како би реализовали наставни план и програм и ученицима пружили 

максимално знање.  

Сарадња са свим члановима Већа I разреда била је веома успешна о свему смо се 

договарали  и све испоштовали што се од нас очекивало, задовољство је било радити и 

сарађивати са свима. 
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2.8.2. РАЗРЕДНО - ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ II РАЗРЕДА 

Руководилац већа другог разреда је Лидија Галогажа, професор разредне наставе. 

 

Веће другог разреда одржало је пет седница према Годишњем плану. На већима су 

редовно присуствовали чланови већа, а било је речи о различитим темама као и 

пропремама за различите активности. 

Већ у месецу октобру реализована је путујућа учионица посета манастиру из 15. Века 

Фенек и Бојчинска шума. У истом месецу смо реализовали тематски дан на тему 

„Јесења бајка“. Активности прилагођене теми Јесен у мом граду реализоване су кроз 

четири часа ( српски језик, математика и ликовна култура). 

У месецу новембру после извештаја о успеху и дисциплини на првом 

класификационом периоду дат је предлог да се часови допунске наставе реализују у 

боравку. Поједини ученици су укључени у рад педагошко- психолошке службе. 

Дан школе прослављен је 8.11.2019. и одељење II/4  узело је учешће у реализацији 

приредбе. 

Ученици су 27.11.2019. посетили позориште и одгфледали представу „Мали велики 

принц“. 

У децембру месецу ученици су припремили приредбу за Нову годину за децу радника 

школе као и за децу која због болести бораве у болници као и за децу из специјалне 

школе „Јован Миодраговић“. Учествовали су у акцији Један пакетић – пуно љубави. 

У оквиру прославе Нове године одржан је Еколошки базар и то је уједно и био пројекат 

на којем су ученици радили у оквиру проојектне наставе. Ученици су продавали своје 

рукотворине. 

Учествовали су у радионици Црвеног крста „Ја и моје здравље“. 

Школску славу смо прославили уживајући у позоришној представи „Свети Сава кроз 

приче и легенде“ која је одржана у свечаној сали школе. 

У јануару смо успешно завршили прво полугодиште другог разреда. 

У току другог полугодишта одржано је такмичење „Мислиша“. Ученици другог 

разреда били су веома успешни. 

II/1 Сташа Аврамовић трећа награда 

      Андријана Бојанић похвала 

II/2 Лена Медић трећа награда 

II/4 Матеја Анђелковић похвала 

      Петар Чубурић похвала 

II/6   Ивона Бојић прво место и похвала Одељењског већа 

II/7  Поповић Лука треће место 

Од 15.3.2020. до 29.5.2020. настава је због пандемије Ковида 19, одржавана он-лајн, 

односно на даљину. 

Вредно су савладали све предвиђене садржаје. Због великог уложеног труда сви су 

награђени одличним успехом. Токим наставе на даљину ученоици су учествовали на 

конкурсуДечије васкршње чаролије. Такође су били успешни  

 II/2 Никола Мијатовић прва награда 

II/4  Марко Лаловић прва награда 

По повратку у школу одржана је једна Седница већа, анализирана је настава на даљину 

и изабран нови руководилац већа Дивна Нешовановић. 

Фонд часова је испуњен и у просеку има неколико часова више из сваког предмета. 

Задовољство је било радити и сарађивати са свим члановима већа 
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2.8.3. РАЗРЕДНО - ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ III РАЗРЕДА 

Руководилац већа трећег разреда је Лидија Галогажа, професор разредне наставе.  

 

Веће другог разреда одржало је пет седница према Годишњем плану. На већима су 

редовно присуствовали чланови већа, а било је речи о различитим темама као и 

пропремама за различите активности. 

Већ у месецу октобру реализована је путујућа учионица посета манастиру из 15. Века 

Фенек и Бојчинска шума. У истом месецу смо реализовали тематски дан на тему 

„Јесења бајка“. Активности прилагођене теми Јесен у мом граду реализоване су кроз 

четири часа ( српски језик, математика и ликовна култура). 

У месецу новембру после извештаја о успеху и дисциплини на првом 

класификационом периоду дат је предлог да се часови допунске наставе реализују у 

боравку. Поједини ученици су укључени у рад педагошко- психолошке службе. 

Дан школе прослављен је 8.11.2019. и одељење II/4  узело је учешће у реализацији 

приредбе. 

Ученици су 27.11.2019. посетили позориште и одгфледали представу „Мали велики 

принц“. 

У децембру месецу ученици су припремили приредбу за Нову годину за децу радника 

школе као и за децу која због болести бораве у болници као и за децу из специјалне 

школе „Јован Миодраговић“. Учествовали су у акцији Један пакетић – пуно љубави. 

У оквиру прославе Нове године одржан је Еколошки базар и то је уједно и био пројекат 

на којем су ученици радили у оквиру проојектне наставе. Ученици су продавали своје 

рукотворине. 

Учествовали су у радионици Црвеног крста „Ја и моје здравље“. 

Школску славу смо прославили уживајући у позоришној представи „Свети Сава кроз 

приче и легенде“ која је одржана у свечаној сали школе. 

У јануару смо успешно завршили прво полугодиште другог разреда. 

У току другог полугодишта одржано је такмичење „Мислиша“. Ученици другог 

разреда били су веома успешни. 

II/1 Сташа Аврамовић трећа награда 

      Андријана Бојанић похвала 

II/2 Лена Медић трећа награда 

II/4 Матеја Анђелковић похвала 

      Петар Чубурић похвала 

II/6   Ивона Бојић прво место и похвала Одељењског већа 

II/7  Поповић Лука треће место 

Од 15.3.2020. до 29.5.2020. настава је због пандемије Ковида 19, одржавана он-лајн, 

односно на даљину. 

Вредно су савладали све предвиђене садржаје. Због великог уложеног труда сви су 

награђени одличним успехом. Токим наставе на даљину ученоици су учествовали на 

конкурсуДечије васкршње чаролије. Такође су били успешни  

 II/2 Никола Мијатовић прва награда 

II/4  Марко Лаловић прва награда 

По повратку у школу одржана је једна Седница већа, анализирана је настава на даљину 

и изабран нови руководилац већа Дивна Нешовановић. 

Фонд часова је испуњен и у просеку има неколико часова више из сваког предмета. 

Задовољство је било радити и сарађивати са свим члановима већа 
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2.8.4. РАЗРЕДНО - ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ IV РАЗРЕДА 

Руководилац већа четвртог разреда је Ивана Милојичић, професор разредне наставе. 

У четвртом разреду има укупно 189 ученика, 103 дечака и 86 девојчица ( 4/1 – 

30, 4/2 – 32, 4/3 – 32, 4/4 – 32, 4/5 – 31,  4/6 – 32).  

На почетку школске године уписана су три нова ученика: Николић Виктор 4/1, 

Јосић Давид 4/2, Јаковљевић Никола 4/3. У другом полугодишту уписана су , такође 

три ученика: 4/4 Дмитриј Компаниетс, 4/5 Јанчић Александар, 4/6 Гала Петровић , а 

исписала су се два ученика из 4/1 Трагубенков Алексеј и Трагубенкова Ана. 

Оправданих изостанака има укупно 7077 ( 4/1 – 1053, 4/2 – 1334, 4/3 – 809, 4/4 – 

1166, 4/5 – 1372,  4/6 – 1343) од почетка школске године и неоправданих 9 у 4/6. 

Ученици 4. разреда су остварили висок успех на крају другог полугодишта. 

Највећи је број одличних ученика, а слабих оцена нема. Ученици су успешно 

савладали предвиђене наставне садржаје у складу са својим могућностима и 

интересовањима. Уложили су труд, рад, били активни  у раду на часовима, на 

проверама су постигли добре резултате, радили домаће задатке. Оцене из вештина, 

такође, утичу на висок просек и велики број одличних ученика.  

4/ 1 – 26 одличних, 4 врлодобра; 4/2 – 31 одличан, 1 врлодобар; 

4/3 – 32 одлична; 4/4 - 29 одличних, 3 врлодобра ; 

4/5 – 25 одличних, 5 врлодобрих, 1 добар; 4/6 – 29 одличних, 3 врлодобра. 

У одељењу 4/5 је ученик Лука Вемић који ради по ИОП-у 1. Напредовао је у раду. Зна 

да сабира и одузима, почео је да шчитава. Вредан је и труди се, воли школу, миран је и 

даје све од себе у раду. 

 

 Дисциплина у одељењима 4. разреда је била задовољавајућа. Није било већих 

инцидената. У сваком одељењу постоје ученици који су склони мањим испадима. 

Свака од проблематичних ситуација је решена уз сарадњу са родитељима и ПП 

службом, уз појачан надзор разредног старешине и разговоре са ученицима и 

одељењем. Генерација је причљива, динамична, гласна и захтевна. 

 

 У првом полугодишту је градиво предвиђено наставним планом и програмом 

реализовано, провере знања ( контролне вежбе и писмени задаци ) реализоване у 

оквиру предвиђених радних недеља. Критеријум оцењивања је изједначен, број оцена 

по предмету је исти или сличану одељењима.  Часови допунске и додатне наставе су 

редовно реализовани. На часовима разредног старешине гостовали су предавачи из 

МУП-а, саобраћајне и криминалистичке полиције, ватрогасне службе. Циљ таквих 

предавања је упознавање ученика са карактеристикама датих служби , њиховим 

могућностима у решавања проблема и основама безбедности. 

  У првом полугодишту 4.разред је реализовао путујућу учионицу, Топола – 

Опленац, у октобру 2019. и посету биоскопу , Дом синдиката, филм ``Вилијева 

планета`` у децембру 2019.године, у организацији агенције за рекреацију СМАРТ 

изазов и авантура, Јурија Гагарина 106 из Београда. 

 Ученици су учествовали и на различитим ваннаставним активностима и 

такмичењима: 

- Активности у школи везане за Дечју недељу; 

- Трка ``Брзином до звезда``под покровитељством Атлетског савеза Србије; 

- Такмичење из математике ( школско и општинско ); 

- Предавање о пубертету у организацији ДЗ ``Вождовац``; 

- Хуманитарне акције ``Један пакетић – много љубави``, прикупљање новчаних 

средстава за породицу ( ученике наше школе ) чији је члан страдао ; 
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- Новогодишњи вашар; 

- Пригодне приредбе и активности за Дан школе и Светог Саву; 

      -    Такмичење у рецитовању ``Песнички сусрети``; 

      -    Градско такмичење из математике; 

      -    Читалачка значка; Мислиша; 

Планиране  Мала олимпијада, атлетика, одлазак у позориште и рекреативна настава, 

нису реализоване. 

На општинском такмичењу из математике 12 ученика је освојило прву и другу 

награду и похвалу, два ученика су учествовала на градском такмичењу. 

Неколико ученика је на Мислиши освојило похвалу. На атлетском такмичењу 

``Брзином до звезда`` у трци, четири ученика су се пласирала на општинско 

такмичење. Један је био први и учествовао на градском такмичењу. Једна ученица је 

учествовала на такмичењу у пливању. Једна на рецитаторском такмичењу освојила 

прву награду. Имена и презимена ученика су прослеђена директору. 

Одељенска већа су одржана: 

04.09.2019. Прво 

01.10.2019. Друго 

19.11.2019. Треће 

16.12.2019. Четврто 

29.01.2019. Пето 

25.02.2020. Шесто 

Записници везани за садржај датих Већа налазе се у Е - дневнику. 

 

 

Остала Већа која су планирана за друго полугодиште су одржана електронским 

путем. 

18.03.2020. Седмо 

06.04.2020. Осмо 

04.05.2020. Девето 

22.06.2020. Десето 

26.06.2020. Једанаесто  

Записници везани за садржај датих већа су у Е - дневнику. 

 

Родитељски састанци су одржани на почетку школске године и у време првог 

класификационог периода ( прво тромесечје ) и на крају првог полугодишта. 

Комуникација са родитељима је остваривана  на данима Отворених врата или по 

потреби. А у време ванредног стања електронским путем. 

 

Сарадња са педагошко-психолошком службом је остваривана у континуитету , 

током школске године. Поједини ученици који су имали проблем у раду и понашању 

су, уз сарадњу са педагогом и психологом школе , напредовали и кориговали се. 

Сарадња је била успешна и резултирала је квалитетнијим радом са децом. 

Фонд часова је испуњен и преко норме. 

Прво полугодиште је завршено 31.12.2019. године. Друго полугодиште је 

требало , након двонедељног распуста , да почне 18.02.2020. године, али је почетак 

полугодишта померен на 24.02.2020. године због епидемије грипа, по налогу 

Министарства просвете. У међувремену је избила епидемија вируса Корона, па је рад у 

школи обустављен, на основу проглашења ванредног стања од стране Владе Републике 

Србије, са почетком од 16.03.2020. Школе су до краја школске године ,16.06.2020.  

остале затворене.  
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У периоду од 16.03 до 16.06.2020. настава се одвијала на даљину. Ученици су 

пратили часове на телевизији , који су презентовани свакодневно од 17.03 до 

29.05.2020. Настава је, такође, реализована  електронским путем ( Е-пошта, Вајбер ) и 

телефонским путем. Ученици су у складу са предвиђеним планом и програмом 

добијали упутства и задатке које су радили и враћали на исти начин. Сви ученици 

4.разреда су били укључени у рад. Закључак свих чланова Већа је да су се деца 

одлично снашла, редовно и марљиво радила, самостално и уз помоћ родитеља, и 

успешно завршила разред. Неколицина ученика је морала бити опоменута да редовно 

учествује у раду. Са родитељима је такође била остварена комуникација и праћен је 

рад деце. Деца су показала велику мотивисаност и вољу у раду што се и види кроз 

крајњи успех. Овакав начин рада није био лак, али је протекао без проблема. 

Све активности су се одвијале електронским путем на релацији школа - 

директор - психолошко-педагошка служба - учитељ - ученик - родитељ. 

Извештај о стручном усавршавању учитеља 4.разреда је прослеђен педагогу 

школе. Започет је један семинар 13.02.2020. ``Међупредметна компетенција`` који је 

требало да се заврши тимским радом целе групе на тему рециклаже до краја школске 

године, али је завршни рад одложен за почетак наредне. Учитељи 4. разреда су почели 

11.06.2020. године обуку за нови предмет``Дигитална настава`` који траје две седмице, 

са такође, завршетком планираним за почетак нове школске године. У току школске 

године присуствовано је предавањима на Наставничком већу, реализована су 

такмичења планирана годишњим планом рада, дежурства на пријемном испиту и 

активности планиране годишњим планом. 

Све везано за стручно усавршавање је наведено у извештајима. 

Веће 4. разреда је у рад са ученицима уложило велики труд и рад, како би 

наставни план и програм били реализовани и ученицима омогућено да према својим 

могућностима дају максимум.  

Генерација је постигла одличан успех на крају четвртог разреда. Мотивисани су 

за рад и имају потенцијала, али су и захтевни. Верујемо да ће наставити у истом 

маниру своје школовање. 

Сарадња чланова Већа 4.разреда је одлична. 

2.8.5. РАЗРЕДНО - ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ V РАЗРЕДА 

Руководилац већа је наставник математике  Виолета Пушица. У току школске године 

одржано је пет састанака. Планирани шести састанак није одржан јер се прешло на 

наставу на даљину али су одељенске старешине петог разреда биле у свакодневној 

комуникацији ради усклађивања наставе на даљину, преко вибер група, мејла и 

телефона.  

   Ово веће чини седам одељења и има укупно 184 ученика: одељење 5-1 (29 ученика), 

одељењски старешина Драгана Миловановић, одељење 5-2 (23 ученика), одељењски 

старешина Александар Пешић, одељење 5-3 (27 ученика), одељењски старешина 

Виолета Пушица, одељење 5-4 (25 ученика), одељењски старешина Виолета Мосур, 

одељење 5-5 (25 ученика) одељењски старешина Лара Штамбук, одељење 5-6 ( 27 

ученика), одељењски старешина Дејан Марсенић, одељење 5-7 (28 ученика), 

одељењски старешина Вања Радовановић. 

   Годишњи план рада заједнички је утврђен на почетку школске године. Сви годишњи 

планови рада за редовну, додатну, допунску наставу и слободне активности 

благовремено су предате педагогу школе. Утврђен је распоред отворених врата, 

распоред контролних и писмених задатака. Обновљена су потребна наставна средства 

како би се унапредиоо образовно-васпитни рад. План и програм из свих предмета је 
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реализован у оквиру дозвољених граница а и много више због специфичног преласка 

на наставу на даљину и скраћивања пролећног распуста. 

   Педагог и психолог школе су заједно са учитељима на почетку школске године 

информисали предметне наставнике о нивоу знања и припремњености ученика за 

предметну наставу, као и о ученицима који имају потешкоће у учењу и понашању.. 

   Ученици петог разреда су имали доста ваннаставних активности током ове школске 

године: Путујућа учионица - СПОРТСКО - ЗАБАВНИ ДАН НА АДИ, посета Парку 

науке на Ади Циганлији. Са агенцијом Беоарс и свим одељењским старешинама петог 

разреда ишло је 158 ученика петог разреда. Уз добре аниматоре и лепо време, циљ 

потпуно остварен. Сва деца су задовољна. 

8.10.2019. у оквиру еколошке секције и чувара природе ученици су посетили 

Ботаничку башту "Јевремовац" и у пратњи 2 кустоса су се упознали са историјатом и 

биодиверзитетом Ботаничке баште, посетили стакленик, Јапански врт. Посета је била 

врло поучна за ученике. 

26.12.2019. ученици 5. разреда и њихове одељенске старешине ишли су на прославу 

Нове године у клубу "Трезор". Ученици су се лепо забављали и примерно понашали. 

   16.03.2020. са редовна настава у школи прешло се на наставу на даљину. Врло брзо 

су обухваћени сви ученици прего вибер групе а потом преко Гугл учионице, Едмонда и 

мејла. Одељењске старешине су имале врло важну улогу у кординацији између 

предметних наставника, ученика и њихових родитеља. 

   Анализа успеха и дисциплине ученика на крају другог полугодишта: 

Од укупно 184 ученика петог разреда сви ученици имају позитиван успех (100%). Са 

одличним успехом је 145 ученика (78,80%), са врлодобрим 34 ученика (18,48%) и са 

добрим успехом је 5 ученика (2,72%). 

   Примерно владање имају сви ученици. 

Укупан број изостанака је 11115 , од тога је 11017оправданих и 98 неоправданих. 

   Са одељењима и ученицима се интензивно радило и на часовима одељењског 

старешине и у току наставе на даљину. Педагог је у сваком одељењу одржао 

радионицу о техникама учења. Међу ученицима петог разреда има неколико ученика 

са тешкоћама у савладавању градива и они су евидентирани и за њих су направљени 

индивидуални програми. 

   Сви наставници који предају у петом разреду су прошли „Програм обуке за 

наставнике за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења“. А има и 

наставника који су прошли обуку за Дигиталног наставника и употребљавају 

дигиталне уџбенике. Међупредметна корелација је успостављена са пројектом „Не 

бацај, чувај и обради“ који је још у току. Укључени су предмети: српски, математика, 

биологија, информатика, ликовна култура, грађанско васпитање. Међупредметне 

компетенције: дигитална, естетичка, комуникација, одговоран однос према околини, 

одговорно учешће у демократском друштву,  рад са подацима и информацијама, 

решавање проблема, сарадња, одговоран однос према здрављу, предузимљивост и 

оријентација ка предузетништву. Реализација пројекта се наставља и следеће године 

због преласка на наставу на даљину. 

2.8.6. РАЗРЕДНО - ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ VI РАЗРЕДА 

Руководилац већа је  наставник српског језика  Бојана Марина Петровић.  

У шестом разреду има 185 ученика, од тога 76 дечака и 109 девојчица. Сви ученици су 

завршили разред са позитивним успехом: 6/1 -23 одличних, 6 врлодобрих и 1 добар, 6/2 

– 18 одличних, 8 врло добрих и 5 добрих, 6/3 – 19 одличниих, 10 врлодобрих и 4 добра, 

6/4 – 16 одличних, 13 врло добрих и 1 добар, 6/5 – 20 одличних, 8 врлодобрих и 3 добра 
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и 6/6 – 14 одличних, 15 врлодобрих и 1 добар. Нема ученика са изреченом васпитном 

мером. Укупан број изостанака је 11864, од тога 11801 оправдани и 63 неоправданих. 

Изостанци су из првог полугодишта јер је у другом полугодишту било само три недеље 

непосредне наставе. Настава на даљину због епидемије је почела 17.марта 2020.године, 

у току прве недеље ученици шестих разреда нису имали наставне садржаје на РТС-у, 

почели су друге недеље и трајали су до 29.маја. Сви наставници су успоставили 

контакте са ученицима преко мејла, вајбер група, гугл учионице и  ученици су радили 

домаће које су добијали. У почетку је на препоруку Министарства просвете било само 

формативно оцењивање,  а после се прешло и на сумативно. Сви часови редовне 

наставе су уписани на препоруку министра и додатна и допунска, није било паузе за 

време Ускрса, тако да сви предметни наставници имају вишак часова. 

Излет и неке друге ваннаставне активности предвиђене у другом полугодишту одлажу 

се за следећу школску годину. 

Предлог за руководиоца Одељењског већа седмог рзреда је Радмила Марковић 

2.8.7. РАЗРЕДНО - ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ VII РАЗРЕДА        

Руководилац већа је Гордана Ракић, професор енглеског језика. 

У школској 2019 /2020. години одржане су укупно четири седнице Одељенско-

разредног већа 7. разреда, три седнице у првом и једна у другом полугодишту. 

Прва седница Одељенског већа 7. разреда, одржана је 23.09.2019., другa 20.11.2019., на 

крају првог класификационог периода, трећa 28.01.2020., на крају првог полугодишта и 

четврта 23.6.2020., на крају другог полугодишта. 

Записници са седница Разредног већа доступни су у евиденцији у е-дневницима, у 

извештајима о раду Разредног већа 7. разреда. 

У 7. разреду има укупно 175 ученика, по одељењима: 

7/1 - 31 ученик, 15 дечака и 16 девојчица; 7/2 - 30 ученика, 16 дечака и 14 девојчица; 

7/3 -29 ученика, 18 дечака и 11 девојчица; 7/4 - 30 ученика, 16 дечака и 14 девојчица; 

7/5 – 27 ученика, 16 дечака и 11 девојчица; 7/6 - 28 ученика, 16 дечака и 12 девојчица. 

Прва седница, 23.09.2019. 

На седници су утврђени планови рада за редовну наставу, допунску, додатну, изборну 

наставу и слободне активности, као и распоред одржавања контролних вежби и 

писмених задатака у  првом полугодишту за одељења од 5. до 8. разреда. Распоред је 

истакнут у зборници и на сајту школе. Утврђен је и распоред отворених врата. 

Одржани су родитељски састанци. Наставници, ученици и родитељи упознати су са 

правилником о понашању у школи, а исти је прочитан на родитељском састанку и часу 

одељењског старешине. Предметни наставници упознати су са правилником о 

оцењивању. 

Екскурзија за ученике 7. разреда планирана је на пролеће.  
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Друга седница, 20.11.2019., први класификациони период 

Најмањи број недовољних оцена имају одељења 7/1 и 7/4.  Најбоље владање има 

одељење 7/1. Најредовнији на настави су ученици 7/5, који немају неоправдане 

изостанке на крају првог класификационог периода. 

Педагог и психолог су на располагању и од помоћи одељенским старешинама како у 

решавању проблема код појединаца, тако и у решавању проблема на нивоу одељења. 

Редовни разговори са ученицима, уз пристанак родитеља, дају резултате у погледу 

побољшавања владања и напретка у учењу. 

26.12.2019. ученици 7. разреда и њихове одељенске старешине ишли су на прославу 

Нове године у клубу "Трезор". Ученици су се лепо забављали и примерно понашали. 

Трећа седница, 28.01.2020., други класификациони период 

У седмом разреду у нашој школи има 175 ученика, 97 дечака и 78 девојчица. 

Позитиван успех остварило је 155 ученика. На крају првог полугодишта 20 ученика је 

са недовољним оценама, и то: 9 ученика има по једну недовољну оцену, 3 ученика по 

две недовољне, 6 ученика по три недовољне, 1 ученик пет недовољних и 1 ученик 

седам недовољних оцена. Недовољне оцене по предметима: српски језик - 1, енглески 

језик - 1, историја - 8, математика - 12, биологија - 9, немачки језик - 3, хемија - 6, 

географија -1, физика -1. То је укупно 42 недовољне оцене на нивоу већа. Распоређено 

по одељењима – позитиван / недовољан успех: 

VII1 – 30/1, VII2 – 29/1, VII3 – 25/4, VII4 – 30 (1 неоцењен), VII5 – 22/5, VII6 – 20/8. 

22 ученика имају изречене васпитне мере: 15 ученика укор Одељењског старешине и 

врло добро владање (4), 6 ученика укор Одељењског већа и добро владање (3), један 

ученик опомену Одељењског старешине. Сви остали ученици имају примерно владање. 

У седмом разреду укупан број изостанака је 9016, од тога 8821 оправданих и 195 

неоправданих изостанака. 

Због великог броја изостанака, потребно је родитељима указати на неопходност 

редовног доласка на наставу. 

Планирани фонд часова по предметима реализован је без већих одступања. 

Педагошку документацију потребно је средити до почетка другог полугодишта. 

Распоред писмених провера за друго полугодиште биће утврђен на наредном састанку 

разредног већа, почетком другог полугодишта. 

Четврта седница Одељенског већа 7. разреда, одржана је 23.06.2020. 

Седници су присуствовале одељенске старешине, предметни наставници, педагог, 
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психолог, социјални радник и помоћник директора. 

1. У седмом разреду у школској 2019/ 2020. години има 175 ученика. Сви ученици 

седмог разреда на крају другог полугодишта постигли су позитиван успех и сви имају 

примерно владање.  

7/1 - 31 ученик, 15 дечака и 16 девојчица: 16 одличних, 14 врло добрих и 1 добар 

ученик. Просечна оцена одељења је 4,34. Укупан број изостанака је 2274, 2266 

оправданих и 8 неоправданих.  

7/2 - 30 ученика, 16 дечака и 14 девојчица: 15 одличних, 14 врло добрих и 1 добар 

ученик. Просечна оцена одељења је 4,34. Укупан број изостанака је 2272, од чега је 

2235 оправданих и 37 неоправданих. 

7/3 - 29 ученика,18 дечака и 11 девојчица: 12 одличних, 12 врло добрих и 5 добрих 

ученика. Просечна оцена одељења је 4,18. Укупан број изостанака је 2049, 1971 

оправданих и 78 неоправданих.  

7/4 - 30 ученика, 16 дечака и 14 девојчица: 15 одличних, 14 врло добрих и један добар 

ученик. Просечна оцена одељења је 4,41. Укупан број изостанака је 2376, од чега је 

2368 оправданих и 8 неоправданих. 

7/5 - 27 ученика, 16 дечака и 11 девојчица: 13 одличних, 10 врло добрих и 4 добра 

ученика. Просечна оцена одељења је 4,21. Укупан број изостанака је 2163, од чега је 

2153 оправданих и 10 неоправданих.  

7/6 - 28 ученика: 16 дечака и 12 девојчица: 9 одличних, 8 врло добрих и 11 добрих 

ученика. Просечна оцена одељења је 3,88. Укупан број изостанака је 3122, од чега је 

3008 оправданих и 114 неоправданих.  

Укупан број изостанака у свим одељењима 7. разреда је: 4829 оправданих 4740, 

неоправданих 89. 

2. По одлуци Министарства просвете настава је од 17.03.2020. године реализована на 

даљину. Није било одступања од планираног плана и програма и фонда 

часова. Планирана екскурзија није реализована због ванредног стања.  

Сарадња са родитељима била је добра. Комуникација са родитељима и ученицима 

одвијала се путем путем телефона, мејла, viber група, гугл учионицa  и еdmodo 

платформе.  

3. У марту месецу, због пандемије коронавируса, Министарство просвете донело је 

одлуку да се у условима ванредног стања настава одвија на даљину. Пресек за трећи 

класификациони период у тим условима није било могуће направити, а извођење 

програмом предвиђених ваннаставних активности, као и многих раније планираних 
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активности није било могуће остварити због услова које је налагала ванредна 

ситуација. Поред званичних седница Већа, које су одржане до проглашења ванредне 

ситације, одељенске старешине имају редовне консултације, што се наставило у време 

извођења наставе на даљину. Чланови Већа седмог разреда, одељењске старешине, 

предметни наставници, стручни сарадници, школско руководство комуницирали су 

путем Viber група и путем електронске поште, како би извођење наставе било што 

квалитетније, повратна информација потпунија, а информисање ученика и родитеља 

благовремено. 

4. Родитељима ученика прослеђена је анкета за изборну наставу путем viber група. 

5. Родитељски састанак планиран је 28.06.2020. 

Предметни наставници и одељењске старешине треба да среде педагошку 

документацију до 1.07.2020. 

6. Школски програм је реализован. 

7. Нема предлога за новог руководиоца, тако да ће директор одлучити ко ће бити 

руководилац већа у 8. разреду. 

8. Педагошка документација се сређује, биће завршена у предвиђеном року. 

 

2.8.8. РАЗРЕДНО - ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ VIII РАЗРЕДА 

 
Руководилац већа осмог разреда је професор енглеског језика, Марија Стојановић. 

 

Одржано је укупно 5 седница Одељенско разредног већа 8. разреда, три седнице у 

првом полугодишту и две у другом полугодишту.  

Прва седница Одељенског већа 8. разреда, одржана 20.09.2019., другa, одржанa 

20.11.2019., на крају првог класификационог периода и трећa, одржанa 29.01.2020., на 

крају првог полугодишта. 

Записници са седница Разредног већа доступни су у евиденцији у е-дневницима, у 

извештајима о раду Разредног већа 8. разреда. 

У 8. разреду има укупно 166 ученика, по одељењима: 

8/1, 29 ученика, 15 дечака и 14 девојчица; 8/2, 29 ученика, 16 дечака и 13 девојчица; 

8/3, 28 ученика, 13 дечака и 15 девојчица;  8/4, 25 ученика, 11 дечака и 14 девојчица; 

8/5, 28 ученика, 15 девојчица и 13 дечака; 8/6, 27 ученика, 17 дечака и 10 девојчица.  

У школској 2019/2020. године одржано је укупно пет седница.  

Прва седница, 20.09.2019. 

На седници је утврђен распоред одржавања контролних вежби и писмених задатака у 

одељењима од 5. до 8. разреда који важи за прво полугодиште. Распоред  је  истакнут у 

зборници као и на сајту школе. Потребно је придржавати се утврђене динамике 

одржавања писмених провера, како не би дошло до преклапања, а ради равномерног 

оптерећења ученика градивом и проверама. 

Друга седница, 20.11.2019., први класификациони период 

Најмањи број недовољних оцена има одељење 8/1. Најбоље владање има одељење 8/2. 

Најредовнији на настави су ученици 8/4, који имају најмањи број и оправданих и 

најмањи број неоправданих изостанака на крају првог класификационог периода.  

Педагог и психолог су на располагању и од помоћи одељенским старешинама како у 

решавању проблема код појединаца, тако и у решавању проблема на нивоу одељења. 

Редовни разговори са ученицима, уз пристанак родитеља, дају резултате у погледу 

побољшавања владања и напретка у учењу. 

Тестирање у оквиру професионалне оријентације није обавезно. Ученици могу да се 

пријаве за ово тестирање, а одељенски старешина ће направити списак 

заинтересованих ученика. Психолог школе ће обавити тестирање у другом 
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полугодишту динамиком коју буде налагао број пријављених ученика, а о којој ће 

ученици и њихови родитељи бити благовремено обавештени. 

Почетком октобра, од 09.10. - 11.10.2019. одржана је екскурзија 8. разреда. На 

екскурзију је ишло 130 ученика 8. разреда из наше школе, 6 одељенских старешина и 

наставник, вођа пута. Екскурзија је протекла у реду, ученици су задовољни и њихово 

владање је било добро. Детаљан извештај је написан у е-дневнику,  на страници 

предвиђеној за остварене посете и излете. 

Ученици 8. резреда ишли су  у биоскоп у среду, 27.11.2019. са својим одељенским 

старешинама, наставницима српског језика и историје. Одгледали су филм "Битка за 

Мидвеј", тема из Другог светског рата, као наставни садржај редовног  програма из 

историје за 8. разред. 

26.12.2019. ученици 8. разреда и њихове одељенске старешине ишли су на прославу 

Нове године у клубу "Трезор". Ученици су се лепо забављали  и примерно понашали. 

Трећа седница, 29.01.2020., други класификациони период 

Осми разред у нашој школи броји 166 ученика, 85 дечака и 81 девојчица. 

Позитиван успех остварило је 136 ученика, од тога 58 има одличан успех, 55 врлодобар 

и 23 добар успех. Недовољан успех има  26 ученика. Неоцењено је 4 ученика 8. 

разреда. Број недовољних оцена је 63, или по предметима: српски језик 4, енглески 

језик 2, географија 3, физика 9, математика 16, биологија 6, хемија 15, немачки језик 8. 

Укупан број изостанака за прво полугодиште у осмом разреду је 10902, од чега 

оправданих 10492, а неоправданих 410. Појављује се и у свим одељењима и известан 

број нерегулисаних изостанака јер су ученици до краја полугодишта изостали са 

наставе због болести. 

Најредовнији на настави су били ученици одељења 8/4, а највећи број изостанака има 

одељење 8/3. 

Примерно владање има 146 ученика, док 20 ученика има изречену васпитну меру, 

смањену оцену из владања. Усмену опомену одељенског старешине има 10 ученика 

осмог разреда. Одређени број ученика има смањену оцену из владања због 

неоправданог изостајања са наставе.  

Због великог броја изостанака, потребно је родитељима указати на неопходност 

редовног доласка на наставу с обзиром да је потребно постићи што бољи успех на 

крају осмог разреда и због што боље припреме за завршни испит. 

Психолог школе ће у другом полугодишту обавити тестирање осмака у оквиру 

професионалне оријантације према списковима пријављених ученика који су предале 

одељенске старешине. 

Организована су и одржана школска такмичења  у 8. разреду из наставних редмета. 

Ученици се мотивишу да изађу на општинско такмичење. 

Планирани фонд часова по предметима је реализован без већих одступања. 

Педагошку документацију потребно је средити до почетка другог полугодишта. 

Распоред и динамика одржавања писмених провера за друго полугодиште биће 

утврђени на првом наредном састанку разредног већа, самим почетком другог 

полугодишта. 

 

У марту месецу, због пандемије коронавируса, Министарство просвете је донело 

одлуку да се у условима ванредног стања настава ипак одвија. Нови термин за наставу 

је настава на даљину. Пресек за трећи класификациони период у тим условима није 

било могуће направити, а извођење програмом предвиђених ваннаставних активности, 

тестирања за професионалну оријентацију, као и многих раније планираних активности 

није било могуће остварити због услова које је налагала ванредна ситуација. Поред 

званичних седница Већа, које су држане до проглашења ванредне ситације, одељенске 



Основна школа „Милан Ђ. Милићевић“ Београд                                                            Извештај о раду 

44 

 

старешине имају редовне консултације, што се наставило у време извођења наставе на 

даљину. Цело Веће осмих разреда, одељенске старешине, предметни наставници, 

стручни сарадници, школско руководство кмуницирали су путем Viber група и путем 

електронске поште како би извођење наставе било што квалитетније, повратна 

информација потпунија, информисање ученика и родитеља благовремено. 

Четврта седница Одељенског већа 8. разреда, одржана 09.06.2020. 

Седници присуствују све одељенске старешине, педагог, психолог, социјални радник, 

помоћник директора , директор као и сви предметни наставници. 

1. У осмом разреду у школској 2019/ 2020. години има 166 ученика. Ученици свих 

шест одељења осмог разреда, укупно 165 ученика, на крају другог полугодишта 

постигли су позитиван успех и имају примерно владање. Један ученик је неоцењен на 

крају другог полугодишта. 

8/ 1, укупно 29 ученика: одличних је 17, врлодобрих 8 и са добрим успехом 4 ученика; 

просечна оцена одељења је 4,40. Укупан број изостанака је 2122, од којих је 2070 

оправданих и 52 неоправдана изостанка. 

8/ 2, укупно 29 ученика: одличних је 13, врлодобрих 11 и са добрим успехом 5 ученика; 

просечна оцена одељења је 4,22. Укупан број изостанака је 2264, од којих је 2175 

оправданих и 89 неоправданих изостанка. 

8/ 3, укупно 28 ученика: одличних је 10, врлодобрих 11 и са добрим успехом 6 ученика, 

и један ученик, Аријета Бећа, је неоцењена на крају другог полугодишта осмог разреда; 

просечна оцена одељења је 4,10. Укупан број изостанака је 2458, од којих је 2378 

оправданих и 80 неоправданих изостанка. 

8/ 4, укупно 25 ученика: одличних је 11, врлодобрих 13 и са добрим успехом 1 ученик; 

просечна оцена одељења је 4,30. Укупан број изостанака је 1956, од којих је 1907 

оправданих и 49 неоправданих изостанка. 

8/ 5, укупно 28 ученика: одличних је 9, врлодобрих 11 и са добрим успехом 8 ученика; 

просечна оцена одељења је 3,97. Укупан број изостанака је 2555, од којих је 2478 

оправданих и 77 неоправданих изостанка. 

8/ 6, укупно 27 ученика: одличних је 18, са врлодобрим успехом 3 и са добрим успехом 

6 ученика; просечна оцена одељења је 4,36. Укупан број изостанака је 1937, од којих је 

1894 оправданих и 43 неоправдана изостанка. 

Укупан број изостанака у свим одељењима 8. разреда је 13332: оправданих 12902, 

неоправданих 430. 

2. Наставни план и програм је реализован од 16.03.2020. године по одлуци 

Министарства просвете о извођењу наставе на даљину и у складу са препорукама 

Министарства. Нема одступања од планираног садржаја и фонда часова. Планирани и 

реализовани часови су у дневницима рада. 

3. Поправних испита нема. Ученица 8/ 1 Јулија Усаи је полагала разредни испит из 

италијанског језика у ОШ 'Младост', Нови Београд и положила, 29.05.2020. године.  

4. Ученици ће проћи припремну наставу из предмета који се полажу на завршном 

испиту у школи одређен број часова, по групама од по 9 ученика у учионици, као и 

часове припремне наставе онлајн. Завршни испит, после два пробна завршна испита, 

планиран је за 17, 18 и 19. 06.2020. године, по редоследу: српски језик, математика, 

комбиновани тест. Одржаће се у учионицама у којима ће бити по деветоро ученика. 

Рачуна се да је симулација пробног завршног испита користила ђацима да прођу кроз 

процедуру полагања и доживе завршни испит као нешто мање непознато. 

5. Сарадња са родитељима је била коректна у VIII разреду. Родитељи су показали вољу 

за сарадњом и велико разумевање за рад ђака и наставника у отежаним условима због 

коронавируса. Комуникација са родитељима и  ђацима одвијала се путем Viber група и 

електронске поште. Родитељски састанак и додела сведочанстава о успеху и владању 
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ученика за крај другог полугодишта планиран је за 28.06.2020.  

6. Свака одељенска заједница је дала предлог за ученика генерације, а професори 

физичког васпитања су изнели заједнички предлог Већа физичког васпитања о 

спортисти и спортисткињи генерације.  

Заседаће посебно формирана трочлана комисија за избор ученика генерације која ће 

сагледати резултате кандидата из свих шест одељења 8. разреда. 

7. Предметни наставници и одељенске старешине су у обавези да среде педагошку 

документацију.  

8. Извештај о раду Већа 8. разреда саставља Марија Стојановић, руководилац. 

 

Пета седница Одељенског већа осмог разреда, одржана 11.06.2020., у 13:30. 

1. Избор ученика генерације и спортисте и спортисткиње генерације за школску 2019/  

2020. годину 

Посебна седница Одељенског већа, сазвана ради проглашења ученика генерације и 

спортисте и спортисткиње генерације. 

Трочлана комисија, у саставу: Зорица Обрадовић, наставник физичког васпитања, 

Снежана Баљ, наставник техничког и информатичког образовања и Радмила Марковић, 

наставник биологије. Комисија је на заседању 10.06.2020. бодовала достигнућа ђака 

које је свака одељенска заједница предложила за ученика генерације: 8/ 1, Лазар 

Кипроски, 8/ 2, Лука Ђуковић,  8/ 3, Андреа Жмарић, 8/ 4, Ива Ристић, 8/ 5, Наталија 

Смиљанић и 8/ 6, Никола Ацевски . На овом заседању Већа обавестили су нас о 

резултатима бодовања. Са највише бодова, 111 (стоједанаест), Ива Ристић, ученица 8/ 

4, изабрана је за ученика генерације. 

Спортиста генерације је ученик 8/ 3 Стефан Тадић, достигнућа из шаха и одбојке. 

Спортисткиња генерације је ученица 8/ 6 Анђелија Димић, атлетика, одбојка, фудбал, 

кошарка. 

О одлуци Одељенског већа биће обавештено Наставничко веће, сазвано за 8. разред. 

 

 3. УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

3.1. Пријатељи децe 
 

Секретар Пријатеља деце је Марија Пријовић Мијајловић.  

У току школске 2019 / 2020.  године реализоване су следеће активности у организацији 

ПРИЈАТЕЉИ  ДЕЦЕ  

- ДЕЧИЈА НЕДЕЉА од 07. 10. до 13. 10. 2019. године 

  МОТО ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ – Да право свако- дете ужива лако! 

- ОКТОБАРСКИ ЛИКОВНИ КОНКУРС ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА Дечје 

недеље2019. године 

- ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС – завршетак НЕДОВРШЕНЕ ПРИЧЕ 

- КОНКУРС „ Пред ликом Светог Саве“   

- KОНКУРС КАРИКАТУРЕ „ Мали Пјер“ 

- ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ У РЕЦИТОВАЊУ 

 

У оквиру Дечије недеље у периоду од 7.10. до 11.10. 2019. године реализоване су 

следеће активности:  

 

Велики школски час цртања организован је у понедељак 7. октобра на коме су ученици 

I и II разреда кредама у разним бојама осликавали плато око споменика Милану Ђ. 

Милићевићу, а по избору наставника сликали су и на другим местима у оквиру 

школског дворишта. 
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У уторак 8. октобра, свако у свом одељењу од I до IV организовао је игре „ Не љути се 

човече“ и „Тајанствени пријатељ“ путем којих су ученици учили како се треба 

понашати када губиш, правила понашања у друштвеним играма,како да буду 

занимљиви пријатељи. 

 

У среду 9. октобра реализована су „ Отворена врата“ са директором школе. По један 

представник из сваког одељења првог и трећег разреда на 3. и 4.  школском часу (у 

библиотеци) постављали су питања везана за школу, образовање, износили проблеме и 

предлоге директору школе. 

 

У четвртак, 9. октобра ученици III разреда припремили су приредбу за ученике првог 

разреда поводом пријема у Дечији савез. Приредба је веома успешно изведена. 

 

У петак, 10. октобра реализована је представа за ученике првог и другог разреда. 

Ученици наше школе који похађају часове глуме у Драмском студију „Огледала“ и 

њихова наставница Гордана Стојаковић припремили су  представу „ТВ програм“ која 

се веома  допала гледаоцима.    

 

У оквиру Дечије  недеље на часовима ликовне културе учитељи су обрадили тему : „ 

Да право свако дете ужива лако“ која је и овогодишњи мото. 

 

У новембру месецу прослављен је Дан школе уз предивну обраду мјузикла „Коса“ . 

Додељене су многе награде ученицима за постигнућа на великом броју такмичења у 

којима су учествовали и остварили добре резултате, као и признања запосленима у 

школи за рад, труд и залагање. 

 

.  

На литерарном конкурсу – „НЕДОВРШЕНА ПРИЧА“ за свој наставак приче ауторке 

Гордане Малетић за млађи узраст недовршене приче била је тема „Неправда“, а 

недовршена прича за старији узраст је „Црвени торањ“. Ученице наше школе Нина 

Марјановић и Јана Милинчић освојиле су друго и треће место. Награде су уручене 10. 

октобра у вождовачком центру Шумице. За конкурс овогодишње Недовршене приче 

радове смо послали у предвиђеном року. 

У децембру месецу у школи је одржан Новогодишњи базар где су уз велики труд и 

умеће ученици и наставници приказали своју креативност.  

 

Средином јануара на ликовно-литерарни конкурс посвећен обележавању школске 

славе СВЕТОГ САВЕ послали смо ученичке радове који су  изложени у галерији 

Вождовачког центра „Шумице“ од 24. јануара 2020. године. 27. Јануара прослављена је 

Школска слава академијом  коју су припремили ученици старијих разреда и њихови 

наставници и приредбама у оквиру одељенских заједница у млађим разредима. У 

фебруару су ученици млађих и старијих разреда учествовали на конкурсу карикатуре „ 

Мали Пјер“. У марту месецу, у дворишту школе, директор Тони Миливојевић  је 

заједно са ученицима првог разреда и њиховим учитељима засадио“ Дрво генерације“. 

 

У истом месецу одржано је школско такмичење у рецитовању.У нижим разредима 

прво место освојила је ученица Софија Ракић, друго место Софија Пековић, а треће 

Милица Лишанин. У старијим разредима прво место припало је ученици Милици 

Марковић, друго Тијани Петаковић, а треће место освојила је Маша Артико. Крајем 



Основна школа „Милан Ђ. Милићевић“ Београд                                                            Извештај о раду 

47 

 

марта планирано је школско такмичење „Читалачка значка“, као и Песничка сусретања 

али нас је ванредно стање спречило у даљим активностима. За нека од планираних 

такмичења постоји могућност учествовања слањем радова „online“ а нека ће се 

наставити у септембру када почне нова школска година. 

 

3.2 Ученички парламент 

  
Руководилац Ученичког парламента је наставник Дејан Ристић. 

 

 У Школској 2019/20. години одржано је четири састанка Ученичког парламента. 

На првој седници Ученичког парламента изабрани су председник Парламента, његов 

заменик и записничар, као и чланови за Школски одбор и школске активе и тимове.   

Чланови су упознати са програмом рада Парламента током године као и са начином 

доношења одлука на седницама. Једногласно је усвојен  програм рада Ученичког 

парламента. 

На другој седници сви чланови Парламента су се сагласили да је смањење конфликата 

основни предуслов за разматрање било каквог побољшања школског живота ученика. 

Констатовано је да известан број ученика у школи има потешкоћа у учењу, и у складу 

са тим разматрани су начини помоћи овим ученицима. Сви чланови Парламента 

сагласили се да и ученици и наставници морају активно да помогну да би се у 

најкраћем могућем року превазишли проблеми везани за савладавање школског 

градива. Договорене су активности уређења учионица, планирана је организација 

акција израде паноа и зидних новина из области културе, здравља, спорта и забаве. 

Разговарано о припреми зидних паноа под називом професионална оријентација, како 

би ученицима 8. разреда било омогућено да се боље упознају са гимназијама и 

средњим школама које постоје у Београду.  

На трећој седници разматрани начини подршке ученицима за смањење  изостанака и 

бољу комуникацију. Закључено да је неопходно обавити разговор са ученицима који 

праве велики број изостанака. Одржана је дебата на тему односа ученика са 

наставницима и стручним сарадницима и закључено је да тај однос добар, али да би 

морао да буде још бољи. Разговарано је и о прослави Дана школе и договорено да 

чланови узму активно учешће у припреми прославе.  

На четвртој седници су изнете идеје за активности које промовишу ненасиље и 

толеранцију. Разговарано о правилима понашања у школи и констатовано да је велика 

недисциплина ученика на одморима између часова. Прочитани су делови правилника о 

заштити од дискриминације и понашања којим се вређа углед, част и достојанство 

личности.  

 

3.3. Црвени крст 
 

Руководилац Светлана Дабетић  -  социјални радник школе 

На почетку школске године одржан је састанак са представницима ученичких 

организација ради израде плана активности и санирања лоших социјално економских 

услова живота и рада ученика. У нашој школи је организовано прикупљање чланарине 

за текућу годину. Урађен је план активности са представницима Црвеног крста 

општине Вождовац. Обележен је Светски дан прве помоћи. Започет је програм под 

називом: “Борба против трговине људима“. Овим програмом су обухваћени ученици 

млађих  разреда.     Урађено је анкетирање ученика млађих разреда везано за 

формирање базе података о добровољним даваоцима крви, иначе  родитељима наших 

ученика. Подмладак Црвеног крста се укључио у активности везане за Дечију недељу. 
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Одржано је предавање на Наставничком већу на тему: „ Примена посебног протокола-

сигуран корак ка превенцији насиља у школи“(социјални радник школе). 

Представници Црвеног крста општине Вождовац су одржали предавање на тему:                   

„Здравствена култура и превенција Хив преносивих болести“. Половином месеца свим 

ученицима је подељен промотивни материјал о здрављу. Реализатор је био Црвени 

крст општине Вождовац. Реализација програма промоције хуманих вредности под 

називом: “За доброту сваки дан је добар дан“. Рад са ученицима узраста трећег и 

четвртог разреда на тему: толеранције, родне равноправности, 

дискриминације,ненасилног решавања конфликата... У оквиру акције:“Један пакетић-

много љубави“, ученици који имају материјалне проблеме, добили су пакетиће од 

Црвеног крста општине Вождовац.Планирање, и спровођење превентивних  програма 

за подстицање и оснаживање квалитетног развоја ученика и сузбијање социјалних 

ризика (асоцијално понашање, социјална искљученост, деликвенција, насиље, 

зависност и друго) Спроведено је низ хумнанитарних активности  ( помоћ ученицима 

који су имали здравствене проблеме као и ученицима који су остали без родитеља). 

Предузето је мноштво активности поводом појаве  инфективне и заразне болести Covid 

-19. Направљен је детаљан план  активности како би се превенција  што успешније 

спровела. Едукативни садржаји о начину заштите од инфекције су стављени на сајт 

школе а плакати су окачени на свим видним и доступним местима у школи. На 

седници Савета родитеља је подељен материјал о начину заштите од инфекције а на 

Наставничком већу је одржано предавање о заштити од ове инфективне болести. 

Ученици старијих разреда су прошли програм едукације заштите од вируса а 

предавачи су били лекари са Института Батут. Ученици млађих разреда су прошли 

програм“ Заштита од вируса и болести прљавих руку“. Предавачи су били чланови 

Црвеног крста Вождовац. У време пандемије и рада од куће спроведене су следеће 

активности. Организовање хуманитарних активности и прикупљање помоћи за нашу 

болесну ученицу. Организовање различитих хуманитарних активности од стране 

Црвеног крста Вождовца где су волонтери (ученици наше школе) помагали нашим 

старим суграђанима у време ванредног стања. Настављена је обука из прве помоћи и то 

путем електронских средстава и интернет презентација. Одржане су седнице и 

одељенска већа где је анализиран рад у време Covida  19. Направљен је план 

активности Црвеног крста и социјалног радника за следећу годину.  

 

4.  ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

 
Педагошки колегијум је активно заседао у току школске 2019/20. године.  

Одржано је пет састанака којима је руководио директор школе, а у његовом одсуству 

помоћник директора. 

 

Осим њих Колегијуму су присуствовали руководиоци стручних већа, руководиоци 

Стручног актива за шкоолско развојно планирање, као и руководиоци Тимова за 

самовредновање и инклузивно образовање. На сваком састанку разматрала се 

реализација васпитно - образовног радатоком периода између два Колегијума и 

доносио се план рада за наредни период. 

 

Све активности, актуелне ситуације из области наставе, ваннаставних активности, као 

и области безбедности, затим кораци у реализацији, као и активности везане за 

развојни плаан, самовредновање и доношење ИОП-а за ученике којима је потребно, 

организовање такмичења, набавка наставних средстава, ... су разматране на 

Педагошком колегијуму. 
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Планирало се стручно усавршавање и предузимале су се мере за унапређивање рада 

наставника, разматрала се реализација свих образовно-васпитних аспеката. 

 

Конттинуираном сарадњом свиих чланова Пеадгошког колегијума успешно је 

реализован васпитно – образовни рад, посебно у време ванредног стања, када је та 

сарадња била на завидном нивоу.  

 

Педагошко колегијум је на ванредној седници одржаној 24.8.2020. године разматрао 

Предлог за организацију васпитно - образовног рада у школи, на основу посебног 

програма образовања и васпитања и закључака Кризног штаба за сузбијање болести 

Covid-19. Предлог је презентован на Наставничком већу. 

 

5.  ШКОЛСКИ ОДБОР  

 
Председник Школског одбора је Срђан Милић. 

 

Као орган управљања, чије су ингеренције регулисане законом и актима о оснивању 

током школске 2019/20. године функционисао је кроз редовне састанке у складу са 

потребама школе. 

 

На почетку школске године усвојио је Годишњи план рада школе, потребне нормативе 

у вези функционисања школе, доносио одлуке о пословању школе, разматрао 

коришћење слободног школског простора, разматрао успех и понашање ученика, 

безбедност ученика и кораке за превазилажење насиља, усмеравао активности школе 

из њеног Плана и Програма рада. Бавио се анализом и реализацијом посебних облика 

извођења васпитно - образовног рада. Рдовно су добијали информацију о реализацији 

развојног плана , самовредновања, ИОП-а, безбедности и осталим плановима рада. 

 

6.  САВЕТ РОДИТЕЉА 

 

По утврђеном плану рада, законодавним и статутарним одредбама конституисан је 

Савет родитеља. Председник Савета родитеља је за школску 2019/20. годину је Фуад 

Табучић. 

 

Кроз редовне састанке ово тело је веома битно, корисно и саветодавно радило у смислу 

споне родитеља – ученика и школе. 

 

Кроз пет одржаних Седница Савет родитеља је реализовао План и програм из 

Годишњег плана рада школе. 

 

На тим састанцима разматрани су услови за почетак рада школе, поребе ученика, 

посеебно захтеви школе преме родитељима и ученицима , организацији и раду 

школске кухиње, реализацији програма излазака ученика (позоришта, излети, 

екскурзије, настава у природи, ...), новчаним потраживањима, организацији и 

реализацији значајних манифестација (свечани пријем ђака првака, Дечија недеља, 

Радост Европе, Нова година, Свети Сава, многобројне хуманитарне акције, ...). 

 

Извештај о успеху ученика и понашању на свим класификационим периодима је 

представљен родитељима уз конкретне предлоге мера за побољшање. 
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III ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА 
 

У току ове школске године није било одређених проблема у погледу планирања и 

програмирања васпитно-образовног рада. У редовној настави, по предмету није било 

већих одступања. У месечним плановима поштујући образовне стандарде и исходе 

наставници су писали процену остварености плана, одступање, тешкоће и предности у 

раду. Међутим, од марта месеца, проглашења ванредног стања, долази до промена у 

реализацији васпитно-образовног рада. Ученици су пратили наставу преко  ТВ-емисија 

и на различитим платформама у договору са наставником. Настава се на овај начин 

одвијала несметано, планови су се прилагођавали и на крају школске године у неким 

предметима је било реализовано више часова од планираног. 

 

Педагошко-инструктивни рад 
 

Током ове школске године посета и анализа часова педагога и психолога била је у 

предметној настави код наставника: српског језика, математике, биологије, географије, 

енглеског језика, технике и технологије, физике, физичког и здравственог васпитања и  

ликовне културе. Одељења која су посећена: сва одељења петог /7/, шестог /6/ и седмог 

разреда /6/, 8/2, 8/3, 8/5, 8/6 и ЧОС у 6/6 . У разредној настави обилазак часова из 

српског језика, придоде и друштва и  математике. Посећена одељења су: први разред- 6 

одељења, 2/2, 2/4, 2/5, 2/6 и  2/7, 3/1, ¾,  4/1, 4/3, 4/4, 4/5. Присуствовало се и 

угледним часовима- српски језик- 6/4, информатика и рачунарство- 5/2, географија- 

7/1 , тематском дану у другом разреду 2 часа /математика и српски језик 2/1 и 2/3/, у 

четвртом разреду /српски језик и математика 4/2 и 4/6/. Посећено је 39  часова редовне 

наставе,  1 ЧОС, 3 угледна часа,  4 тематска часа  и 1 час полагања за лиценцу, 

рукометна секција. Обилазак часова код  46 наставника. За сваки час постоји протокол 

праћења. 

      Кабинети су опремљени различитим наставним средствима. 

Циљ угледних часова је организација на једном вишем квалитативном нивоу од 

стандардног часа. У њему ништа није потпуно ново и непознато, али је припремљено и 

реализовано за углед и пример. У ту сврху користе се савремене методе и различита 

наставна средства, активан однос ученика на часу. У реализацији угледних часова 

више треба да буде присутна интердисциплинарност, повезивање са претходним 

градивом у оквиру истог предмета и са искуствима из свакодневног живота. Градиво 

које наставник излаже треба да буде подстицајно да ученици постављају питања, као и 

излагање градива на више различитих начина. 

Унапређивање образовно- васпитног рада је једна од улога угледног часа па је и 

препорука стручна размена мишљења, искуства и сарадње кроз присуствовање 

оваквим часовима не само наставника истог предмета већ и сродних предмета као и 

учитеља. 

 Сем угледних часова од првог до четврог разреда реализује се и тематски дан. Једна 

наставна тема  се обрађује у различитим предметима. Оно што је специфично је да сва 

одељења истог разреда прате наставу на основу заједничких припрема учитеља. 

Праћен је рад наставника који су у процедури за полагање лиценце, нових наставника / 

обилазак часова, саветодавни рад/. 

На основу увида и анализе посећених часова педагога и психолога дате су основна 

запажања и предлози.  
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- примена одговарајућих дидактичко-методичких решења 

На већини посећених часова се поштовао принцим поступности и временске 

артикулације часа. Најчешће је присутан фронтални облик рада.  

За посећени час већина наставника је имала  припрему. Сугерисано им је да се за сваки 

час редовно припремају и пишу припреме.  На неким часовима било је одступања од 

месечног плана.  

- технике учења на часу 

Наставници на већини часова у уводном делу подстичу ученике понављањем 

претходног градива, повезивањем градива унутар предмета. Присутна је мала 

корелација са другим предметима, са личним искуством и свакодневним животом. На 

неким часовима доминира активност наставника. Ученици недовољно постављају 

питања, ређе траже додатна објашњења. 

-прилагођавање рада образовно- васпитним потребама ученика 

Наставници своје излагање  повремено прекидају да би проверили да ли је ученицима 

јасно и да пруже подршку ученицима који имају тешкоће кроз прилагођене захтеве и 

помоћ у раду. За ученике који су  у ИОП-у наставници пишу планове, активности, 

недовољно прилагођавају методе и задатке.  

- ученици стичу знања на часу 

Ученици су показали заинересованост за различите облике рада и коришћење 

различитих наставних средстава осим табле, уџбеника и креде, јер су нека наставна 

средства /рачунар,  наставни листићи, панои, интерактивна табла/ били стимулативни. 

- наставник ефикасно управља процесом учења на часу  

На часовима се углавном покушавају реализовати све фазе наставе према плану и 

припреми. Присутна је поступност у излагању градива, издвајање битног и запис на 

табли. На неким часовима доминира активност наставника. Коришћење наставних 

средстава је различито, дисциплина добра, присутна је и пасивност ученика.  

- наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег учења 

Током часова присутно је вербално мотивисање ученика. Критеријум оцењивања 

формира се у складу са правилником и усаглашава се на почетку године на нивоу 

стручних већа. Мање је заступљено формативно оцењивање. Наставници у 

консултацији са стручном службом имају увид о специфичностима ученика и 

прилагођавају захтеве. Пред класификационе периоде појачано је усмено и писмено 

оцењивање. 

 -наставник ствара подстицајну атмосферу на часу 

Већина ученика на часовима је просечно активна, јављају се и учествују обично исти 

ученици. Педагошка клима на часовима је добра уз уважавање различитих могућности 

и знања. Треба мотивисати пасивне и интровертне ученике, јер се нема увид колико 

знају. Мање је присутно повезивање градива различитих предмета и дискусија.  

Одељењске заједнице се реализују једном недељно. Сваки одељењски старешина ради 

по програму рада, који је разрађен по месецима и темама и дат је на почетку школске 

године. Ученици треба да раде на одговорнијем односу према имовини, примени 

правила понашања, асертивно решавање конфликата,  па су овакви часови један од 

могућности развијања свести о својој одговорности. Савет од стране стручне службе 

обавеза редовног одржавања одељењских заједница уз појачан надзор ученика који 

уништавају имовину или имају тешкоће у комуникацији, групне активности са 

ученицима који имају сличну врсту проблема /у понашању, учењу/. 

Допунска настава организује се за ученике који нису успели у редовној настави да 

потпуно савладају наставне садржаје из појединих предмета. Овај облик рада 

организовао се за ученике који су заостајали у раду из једног, два или у највише три 

предмета. Основни приступ у овом раду, јесте да он што више буде индивидуалан, уз 
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примену посебних метода за ове облике рада. Одељењски старешина треба да 

инсистира да ученици редовно похађају допунску наставу и да родитељи буду 

упознати са распоредом одржавања допунске наставе. 

Додатна настава се организовала за ученике који су потпуно савладали садржаје у 

редовној настави и имају потребу да прошире своја знања, да се континуирано 

припремају за такмичења. Ову наставу похађају и ученици које можемо дефинисати 

као даровите.  

Полазећи од израженог интереса ученика, додатни рад био је организован за све 

заинтересоване ученике. 

На основу увида са посећених часова предлог мера за унапређење образовно- васпитног 

рада: 

наставници треба да се припремају за сваки час и да на време предају месечне планове 

педагогу 

са већом фреквенцијом применити интеркорелацију са другим предметима /тимски рад 

у планирању и повезивању садржаја/ , међупредметне компетенције 

међусобне посете наставника часовима у циљу размене искуства, као и релација 

учитељ- наставник 

охрабрити ученике да искажу своје мишљење а сваки одговор који није тачан 

кориговати уз позитивну конотацију 

континуирано оцењивање уз коришћење различитих техника и начина  

оцењивања /усмене и писмене провере, самооцењивање/ придржавати се законских 

одредби при оцењивању 

на одељењским заједницама учење ученика методама и техникама учења са 

разумевањем и коришћењем различитих извора знања, разликовање битног од 

небитног, планирати рад и придржавати се плана 

редовно држати часове одељењског старешине са припремљеним темама 

стална подршка и прилагођеност градива ученицима који имају тешкоће у савладавању 

градива а нису формално у ИОП-у, као и ученике у ИОП-у 

развијање унутрашње мотивације код даровитих и рад са њима 

коришћење разноврсних метода рада а не само дијалошке методе 

осавремењивање наставног процеса, максимално коришћење набављених наставних 

средстава / осим креде и табле/ 

чешће коришћење различитих облика рада /групног и у пару/ 

мотивисати ученике да уче ради стицања знања, а не само за оцену     / тада је знање 

краткотрајно/ 

 развијање способности код ученика да знања повезују и примењују са  

 свакодневним искуством 

 

IV ОСТВАРИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 
 

Из плана рада школе реализовани су планирани посебни програми, рад тимова и 

актива : самовредновања, развојног планирања, заштита деце од насиља, злостављања 

и занемаривања, инклузивно образовање, професионална оријентација, школски 

програм.  

1. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНО-СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 

Наша школа је почетком ове школске године урадила јасан план здравствених 

активности 

Школа у сарадњи са ДЗ «Шумице» редовно унапређује здравље деце , тј. педијатар je 

обавилa су систематски преглед ученика школе . 
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Стоматолошка служба у школи обавила је систематски преглед зуба . У оквиру 

школске стоматолошке амбуланте се лече и деца из вртића „ Сестре 

Букумировић".Урађени су систематски прегледи деце предшколског узраста. 

У октобру је одржано предавање на тему: “Примена посебног протокола – сигуран 

корак ка превенцији насиља у школи“социјални радник школе 

Новембар месец – предавања на тему здравља  

( Црвени Крст) 

Наставак предавања за ученике млађих разреда о борби против трговине људима 

(Црвени Крст) 

Едукативна предавања о здравим стиловима живота за ученике старијих разреда 

Радионице на теме менталног и физичког здравља( МУП) за ученике  

Предавање за ученике старијих разреда на тему превенције насиља(психолог школе) 

У оквиру акције добровољног давалаштва крви одржанаје успешна сарадња са Заводом 

за трансфузију 

Месец јануар је био испуњен мноштвом предавања и то:“ Болести зависности“, 

„Вршњачко насиље“,“ Малолетничка деликвенција“ 

 

Социјална заштита ученика се одвија у континуитету и план активности је приложен у 

извештају социјалног радника. 

 

Месец фебруар је био испуњен мноштвом предавања везаних за превенцију вирусних 

болести у школи. Црвени крст општине Вождовац је одржао радионице за млађе 

разреде на тему заштите од вируса и болести прљавих руку. Лекари из Института“ 

Батут“ су одржали предавање о заштити од вируса Цовид 19 за наставнике и ученике 

старијих разреда. Социјални радник школе је одржала предавање за Савет родитеља на 

тему заштите од вируса и чувања здравља. За време наставе на даљину редовно су 

обавештавани ученици и родитељи о начинима заштите од вируса и на сајту школе су 

истицана обавештења о заштити. Урађен је план заштите здравља за све сегменте 

школске средине и стављен на видна места школе као и на сајт школе. У школи је 

хигијена подигнута на већи ниво од уобичајеног стања( набављена су средства за 

дезинфекцију, маске, рукавице, дезобаријера на улазу у школу...) Социјални радник 

школе је обавестила Наставничко веће о мерама које се предузимају ради заштите 

здравља као и о оснивању новог Тима за здравствену заштиту и безбедност у школи. 

 

Волонтери Црвеног крста а наши ученици су веома вредно изнели задатак помоћи 

старим и болесним лицима. За време пандемије и ванредних мера, они су обилазили 

стара и болесна лица и однели мноштво пакета хуманитарне помоћи. Сакупљена је 

одређена количина новца за помоћ болесној ученици из првог разреда као и помоћ 

нашој колегиници којој је од удара грома изгорела кућа. 

 

Можемо констатовати да је ова школска година била веома захтевна и тешка јер је 

епидемија угрозила здравље укупне популације па и школске. Ми као школа смо 

вредно радили и одолевали изазовима јер је хуманост и колегијалност одувек била 

епитет наше школе. 

 

2. ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ СВИХ ОБЛИКА ЗАВИСНОСТИ И 

АСОЦИЈАЛНОГ И ДЕЛИКВЕНТНОГ ПОНАШАЊА 
 

Програм превенције треба да буде саставни део целокупног васпитно-образовног рада 

у школи. Његови делови се тешко могу издвојити. 



Основна школа „Милан Ђ. Милићевић“ Београд                                                            Извештај о раду 

54 

 

Превентивне активности у вези са злоупотребом психоактивних супстанци 

инкорпориране су у све облике рада у школи (редовна настава, слободне активности, 

посебно програмиране активности и манифестације).  

Основни циљ је развијање здравих стилова живота, позитивних навика и понашања, 

оснаживање деце да се одупру искушењу и донесу исправне одлуке.  

Програм превенције асоцијалног и деликвентног понашања ученика одвија се путем 

ваннаставних активности, психолошке радионице у унапред изабраним одељењима  и 

у Ученичком парламенту. Приредбе, спортска такмичења, хуманитарне акције Црвеног 

крста, учешће у ликовним и литерарним конклурсима, музичка такмичења, сусрети са 

писцима, обележавања Светског дана здравља, екологије, толеранције, сарадња са 

родитељима су значајни начини  да се смањи како вербална тако и физичка агресија. 

  Циљ је јачање психичког здравља, одупирање изазовима и велико НЕ ризичним 

ситуацијама, усвајање и примена техника конструктивног решавања сукоба и умећа 

добре комуникације. Једном речју развијање самопоштовања и одговорног односа како 

према себи тако и према другима. 

3. ТИМОВИ И АКТИВИ  

3.1. Актив  за развојно планирање  
Руководилац Актива за развојно планирање је професор српског језика, Биљана 

Марковић. 

 

За ову школску годину изабране су две од постојећих седам области (односно шест, по 

новом правилнику): ЕТОС (област квалитета коју ради и Тим за самовредновање) и 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И  РУКОВОЂЕЊЕ (у новом правилнику: 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ 

РЕСУРСИМА) и сачињен је план активности, који није у потпуности реализован због 

ванредног стања услед пандемије коронавируса и увођења наставе на даљину. 

У плану су биле демонстрације иновативних часова применом савремених метода и 

облика наставног рада јер је школа била учесник пилот пројекта МПНТР – а 

„Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских 

уџбеника и дигиталних образовних материјала”. Опрема је каснила, а кодови су стигли 

неколико дана пре краја календарске године. Укључивање наставника у Е – учионицу и 

повезивање ученика није остварено (тј. остварено је само са 4 одељења: пети разред је 

користио Е – учионицу у настави математике са наставницом В. Пушицом, а шести у 

настави српског језика и књижевности са наставницом Б. Марковић). 

Сарадња са локалном заједницом је заправо сарадња са Центром за културу Шумице, 

Црвеним крстом, Муп-ом и Домом здравља. 

Реализације ваннаставних активности (организовање посета установама, 

институцијама и предузећима) није било као што је замишљено (одвести ученике у 

фабрику Штарк). 

Оно чиме се школа може похвалити то је хуманитарн рад и хуманитарне акције (акција 

Један пакетић – много љубави и акција скупљања новчане помоћи породици чија су 

три детета, наши ученици, остали без оца) 

Награђивање и похваљивање ученика и наставника који су постигли запажене 

резултате у овој школској години било је специфично у односу на претходне, с 

обзиром на чињеницу да многа такмичења нису одржана чак ни на општинском нивоу.  

Неостварене активности из акционог плана биће пренете у наредну школску годину. 

 

3.2. Стручни актив за развој школског програма  
 

Руководилац Стручног актива је Виолета Радовић. 
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Стручни актив за развој школског програма чине руководиоци стручних већа за 

области предмета,руководиоци разредно-одељењских већа,стручног већа наставника у 

продуженом боравку и наставници који воде изборну наставу.                                                                                                                                    

У 2019/2020. школској години чланови су :                                                    

Драгана Јовановић,руководилац  Разредно-одељењског већа 1.разреда,                   

Лидија Галогажа,руководилац Разредно-одељењског већа 2.разреда,                      

Мајда Панџић,руководилац Разредно-одељењског већа 3.разреда,                          

Ивана Милојичић,руководилац Разредно-одељењског већа 4.разреда,                              

Виолета Пушица,роководилац Разредно-одељењског већа 5.разреда,                         

Бојана Петровић,руководилац Разредно-одељењског већа 6.разреда,                                     

Гордана Ракић,руководилац Разредно-одељењског већа 7.разреда,                                       

Марија Стојановић,руководилац Разредно-одељењског већа 8.разреда,                               

Зорица Костић,руководилац Струћног већа учитеља,                                                      

Слађана Радојевић ,руководилац Стручног већа наставника у продуженом боравку,                                                                                                                                     

Биљана Марковић,руководилац Стручног већа наставника српског језика,                                                                                                                                             

Иван Ђорђевић,руководилац Стручног већа наставника математике и физике,                                                                                                                                                   

Мато Ботић,руководилац Стручног већа наставника историје и географије,                                                                                                                                                                  

Јелена Шаре,руководилац Стручног већа наставника техничког и информатике,                                                                                                                                              

Вања Радуновић,руководилац Стручног већа наставника хемије и биологије,                                                                                                                                    

Ивана Илић Драгићевић,руководилац Стручног већа наставника страних језика,                                                                                                                                                            

Бранимир Ђокић,руководилац Стручног већа наставника уметности,                         

Зорица Обрадовић,руководилац Стручног већа наставника физичког васпитања,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

наставник грађанског васпитања,                                                                                      

наставник веронауке,                                                                                                                                               

наставник цртања ,сликања,вајања,                                                                                                                                        

наставник информатике и рачунарства.                                                                                                         

Руководилац Стручног актива је Виолета Радовић,а записничар Небојша Радовановић. 

Стручни актив за развој Школског програма је у овој години одржао  4 састанка. 

План рада Актива за развој Школског програма  за школску 2019 / 2020.годину је у 

потпуности реализован, а предлог плана рад за наредну школску годину припремљен.                                                                                                                                                                         

Током године Актив је пратио остваривање рада установе.                                                                                                                                                                                   

На  састанцима Актив  је прегледом документације,анализом,дискусијом и 

посматрањем  систематски пратио и унапређивао  све битне активности током ове  

школске  године.                                                                                                                                                                                                                                             

На основу доказа о реализацији циљева  закључено је да се садржаји наставних 

планова адекватно реализују.Годишњи планови рада су усклађени са Школским 

програмом, планирани фонд  часова  у потпуности реализован , а  због новонастале 

ситуације  и преласка наставе на даљину остварен већи број часова од планираних.                                                                                                                            

Због  епидемије вируса  COVID 19 и ванредног стања , од 17.марта 2020.г. настава је 

почела да се реализује на даљину,  ,па је сходно томе приступ у раду био промењен. 

Ученици су од 17.3. до 29.5.2020.г. наставу пратили на РТС-у 2 и РТС-у 3, а до краја 

другог полугодишта  радили са својим наставницима .Рад се у овом периоду одвијао 

путем гугл учионица,вибер група и мејлова. Сарадња је успостављена са свим 

ученицима 16.3.2020.  и сви су одговарали  на постављене задатке.Ученици су  сликали 

своје радове и слали на вибер или мејл, а наставници домаће задатке и ниво 

успешности ученика евидентирали у педагошким свескама и  електонском дневнику 

кроз  активности  ученика.  На основу измена Правилника о оцењивању ,оцене су 

закључене на крају школске године и  са мањим бројем бројчаних оцена.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Праћење постигнућа и напредовања ученика,као и  праћење и вредновање наставника 

врши  директор, помоћник директора и стручна служба који  својим саветима, 
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предлозима мера за побољшање рада и појачаном посетом  часова  редовне 

наставе,угледним часовима, тематским  данима,као и индивидуалним разговорима 

пружају помоћ ,како ученицима тако и наставницима. У другом полугодишту , од 

17.марта 2020.г.  праћење се одивијало електронским путем .                                                                                                                        

Стручно усавршавање наставника,стручних сарадника и директора  одвијало се 

посетом семинара и различитим врстама предавања у мањем обиму због ванредне 

ситуације.                                                                                                                                                    

Примери добре праксе  су приказани кроз угледне часове виших разреда и тематским 

данима нижих разреда ,док планирани часови  предметних наставника у   одељењима 

4. разреда  пред крај школске године нису могли бити реализовани због преласка 

наставе на даљину.                                                                                                                                             

У школској 2020 / 2021. години нове уџбенике ће користити 3.и 7.разред  због 

реформисаних наставних садржаја ,док ће остали разреди користити исте уџбенике као 

и  претходне године.                                                                                                                     

Током  школске године наставници су у оквиру својих већа припремили  допуну 

Школског програма 2018-2022. год.  и  измене у  1, 3, 7 . и 8.разреду.                                                                                                                                                                                 

Настављене су хуманитарне акције започете претходних школских  година сакупљања 

чепова,пакетића  и новчаних средстава за болесну децу као и књига за библиотеку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Предлог Актива је да се у наредном периоду више пажње посвети васпитном  раду 

ученика.                                                                                                                                                                                    

На крају школске 2019 /2020.године Стручни актив је проценио да су постигнути 

резултати у односу на претходно дефинисане циљеве и задатке у потпуности 

реализовани, као  и  реализовање наставе на даљину у другом полугодишту. 

 

3.3. Тим за самовредновање 
 

Руководилац Тима за самовредновање је социјални радник, Светлана Дабетић.  

Процена квалитета реализације васпитно - образовних задатака је успостављање 

коресподенције између очекиваних (прогнозираних) резултата и чињеничног стања 

оствареног у школи. У циљу објективног сагледавања квалитета рада на почетку 

године формирао се тим, одређене су области ,време реализације, активности, носиоци 

активности.На састанку Тима и на Наставничком већу, као и на Школском одбору се 

путем извештаја подносио извештај о резултатима рада. 

 

Ове школске године се  вредновало: 

 

Област квалитета 5: ЕТОС 

5.1. Успостављање добрих међуљудских односа 

5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу 

5.3. У школи функционише систем заштите од насиља 

5.4. У школи је развијена сарадња на свим нивоима 

5.5. Школа је центар иновација и васпитно- образовне изузетности 

 

 

Време   Активности   Носиоци активности  

септембар 

  Формирање тима и планирање   Директор, стручна служба,  

  

активности 

  

Педагошки колегијум 

 

      

октобар- новембар   Израда упитника за ученике и   Тим за самовредновање  
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родитеље 

    

       

   Израда  упитника за ученике и   Тим за самовредновање  

децембар   родитеље и обрада и анализа     

   података     

фебруар 

  

Израда упитника за наставнике 

  Чланови Тима  

      

        

 

Све активности на праћењу остваривања садржаја Годишњег плана рада, имале су за 

циљ да се ниво планираног што више приближи очекиваним резултатима. Исто тако, 

процес праћења имао је за циљ да све субјекте у школи, а посебно наставнике стави у 

позицију критичког преиспитивања сопственог рада. 

 

Кроз праћење се остварује неопходна контрола, која је у школи нужна, пре свега због 

могућности превазилажења пропуштеног и уочавања недостатака. 

Одржано је четири састанка и сарадња је била веома добра. 

 

 

3.4. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва  
 

Руководилац тима је Бојана Петрић, професор разредне наставе. 

У току школске године, одржано је укупно четири састанка Тима за равој 

међупредметних компетенција и предузетништва. Састанци су реализовани ради добре 

припреме, реализације и евалуације Планом превиђених активности. Сви чланови Тима 

активно су учествовали у раду.  

          Како је, у Републици Србији, уведено ванредно стање услед пандемије, настава 

се, од 16. 3. 2020. одвијала онлајн. Због тога је План Тима за предузетништво 

реализован делимично. 

          Реализоване активности укључивале су развој свих предвиђених међупредметних 

компетенција: рад са подацима и информацијама, решавање проблема, сарадња, 

дигитална компетенција, одговоран однос према здрављу, компетенција за учење, 

одговоран однос према околини, одговорно учешће у демократском друштву, 

естетичка компетенција, комуникација и, пре свега, предузимљивост и оруијентација 

ка предузетништву. 

Носиоци активности су били: ученици, наставници разредне и предметне наставе, 

ненаставно особље, стручни сарадници, школске секције, Ђачки парламент, вршњачки 

тимови, Пријатељи деце и представници ликалне заједнице.  

Реализова активности: 

1. Свечани пријем првака  

    Игроказ је уприличен у извођењу драмске секције млађих разреда у свечаној сали 

Школе. Догађај су припремили и оргаизовали наставници разредне наставе. 

2. Обележавање Дечје недеље 

     Прва недеља октобра, тадиционалнио се обележава као Дечја недеља. Организоване 

су бројне активности за ученике млађих разреда у духу дружења, сарадње и 

толеранције. Сваки разред имао је заједничке активности. 

3. Пројекат „Упознавање“ 

    Пројекат је замишљен као својеврсно дружење различитих генерација: сарадња 

ученика различитог узраста, сарадња ученика и родитеља и бака и дека са ученицима. 
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Носиоци активности биле су одељенске заједнице. 

4. Обележавање Дана школе 

     Дан школе обележавамо 8. новембра. Прославу (позоришну представу) припремили 

су наставници српског и немачког језика, музичке културе, ликовне културе и 

учитељи. Учествовао је велики број ученика и млађег и старијег узраста. 

5. Продајна изложба ученичких радова 

    Током неколико недеља, ученици су израђивали предмете од материјала за 

рециклажу – цртеже, слике и украсе. Предмети су изложени на продајној изложби. 

Прикупљени новац, одељенске заједнице су делом намениле за хуманитарне акције а 

делом потрошиле на куповину дидактичких средстава за одељења (по договору). 

6. Пројекат „Саобраћај“ 

    Припадници саобраћајне полиције одржали су низ предавања о безбедности у 

саобраћају за ученике првог разреда. 

7. Хуманитарне акције 

    До марта месеца одржане су бројне хуманитарне акције, пре свега, прикупљање 

новчане помоћи за породице којима је то потребно. Издвајамо акцију „Један пакетић – 

много љубави“ у којој су узела учешће сва одељења. 

           Активности су документоване ученичким радовима, фотографијама и видео 

записима, извештајима и белешкама на сајту Школе, друштвеним мрежама и у Ес-

дневнику. 

 

3.5. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 
 

Руководилац тима је помоћник директора Слађана Николић. Тим је одржао 3 састанка. 

Током школске 2019/20. године разматране су следеће теме: 

1.Акциони план за школску 2019/2020. годину у 16 тачака.  

2. Резултати интерне дигиталне школске анкете спроведене преко Гоогле формс 

Онлине сурвеyс на којој је учествовало 1142 ђака наше школе. 

 3. Додатни предлози за развој установе и анализа рада за време Корона периода, 

валидни закључци и даљи кораци у спровођењу мера које доприносе унапређену рада 

установе, већој безбедности ђака, наставног и ван наставног особља школе. 

1. Акциони план је амбициозан. Издваја 2. целине 

1.1 Прва се односи на активности сређивања објекта школе, оспособљавање нових 

кабинета, замена дотрајалих основних средстава за рад (клупе и столице) и сређивање 

школског дворишта 

1.2 Друга се односи на активности везане за едукацију и обуку наставника и ђака 

школе, припрема ђака осмих разреда за припремну наставу, пробни и завршни Тест 

мале матуре и упис у Средње школе, развој предузетништва, родитељску организацију 

и реализацију прославе Мале матуре 

Из тачке 1.1 се издваја: 

Санирање крова који прокишњава и који дуже време доприноси уништавању добро 

одржаваног објекта. Средства за тај посао још увек нису одобрена од стране Локалне 

самоуправе и Градског секретаријата. Потребна је и замена фасадне столарије/прозора 

у приземљу школе. 

Уз санацију крова, следећа активност која би се спровела је кречење учионица, 

кабинета, ходника, свлачионица итд. 

Акциони план предвиђа и сређивање „Зеленог појаса“ око школе и та активност ће 

бити реализована уз помоћ Градског Зеленила. 

Оспособљен је други кабинет информатике уз донацију 8 рачунара које је обезбедила 

компанија једног од родитеља члана Савета родитеља. 
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Потребна су унапређења у постављању нових билборда сколе на којим ће се налазити 

сва битна обавештења. Отворено је питање физичке позиције билборда који треба да 

буде доступан за читање (родитељима и ђацима) уз његово обезбеђивање од 

потенцијалне девастације. 

Припремљена је тендерска документација за допуну кабинета наставним средствима 

(хемија, математика, физика …). 

Радови на реконструкцији и адаптацији тоалета за ученике са посебним потребама су у 

току 

Сређивање и реновирање ђачких тоалета 

Обавезна замена дотрајалих ђачких клупа и столица које већ могу представљати 

опасност за ђаке и њихову безбедност 

Из тачке 1.2 се издваја: 
Организација више стручних предавања за ученике (Управа школе, Дом здравља, 

предавања стручних лица из МУПа, Црвени крст). 

Укључивање наставника у пројекат „2000 дигиталних учионица“ и обука једног броја 

наставника због ограничења броја учесника 

Развој предузетништва 

Правилник о васпитној и васпитно - дисциплинској  и материјалној одговорности 

(постављен на сајту школе) 

Појачана контрола редовног похађања часова допунске наставе 

2. Резултати анкете која је имала 5 питања везаних за период похађања наставе на 

даљину за време Covid-19 пандемије показују: 

Да су ђаци у великом проценту пратили онлине наставу 

Да су родитељи били активно укључени и давали подршку деци када је у питању 

онлине настава, алати за онлине учење и помоћ у савладавању градива 

Анкета показује већи ниво мањег или вишег оптерећења наставе на даљину и да су 

похваљивани за свој рад кући 

Да су у највећој мери добијали велику помоћ од наставника када су у питању 

информације везане за градиво као и повратне информације на радове 

3. Додатни предлози углавном проистичу као резултат искуства и анализе протеклог 

периода узрокованог пандемијом Covid-19 болести: 

Предлог је да се у оквиру школе оформи нови Тим за здравствену безбедност школе. 

Он укључује отварање социјалног и здравственог картона ђака као мере превентиве и 

додатне заштите деце од текућих и потенцијално будућих сличних изазова у области 

здравствене заштите. Подразумева и радионице на ову тему 

Такав Тим би се бавио организацијом додатних стручних предавања различитих 

здравствених патронажних служби ђацима и наставницима које би  боље објасниле 

како да се понашају у новим околностима када су у питању познате или непознате 

болести 

Да се организује семинар за ментално здравље и држе предавања из те области 

Да школа као установа увек на стању има довољну количину заштитне опреме за 

наставно и не наставно особље (маске, рукавице, средства за дезинфекцију руку и 

просторија итд) 

Да се унапреди званични сајт школе, да буде ажуран са информацијама и да се кроз 

време родитељи и деца све више упућују на сајт школе као место информисања. Ђаци 

а и већином родитељи су стекли основна знања из дигиталног окружења и коришћење 

дигиталних алата, па би се коришћењем азурног и добро прегледног сајта школе 

смањио притисак и оптерећење на наставно особље када су у питању основне и 

додатне информације. 
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3.6. Тим за професионалну оријентацију  
 

Руководилац тима је психолог школе  Снежана Ристић. 

Стручни тим за професионалну оријентацију је одржао  школској  2019/2020.године 

два састанка. 

 Тим је информисао : Педагошки колегијум, Наставничко веће, Савет родитеља, 

Школски одбор, Ученички парламент, о циљевима, садржајима и активностима тима.  

На почетку школске године   је договорено о начину рада. 

У циљу што бољег професионалног саветовања и избора средње школе, и даљег 

школовања направљен је годишњи план рада који обухвата све аспекте профеионалног 

информисања. 

На састанку су разматране све активности које ће се реализовати током школске 

године. У холу школе изложени су панои са битним подацима разних средњих 

стручних школа и гимназија. Договорен је отворен приступ презентација средњих 

школа у нашој школи. Одељењске старешине осмог разреда су биле у обавези да на 

време обавешавају ученике о времену отворених врата средњих школа. Исто тако 

Сајам образовања је требало пратити, на нивоу општине.  По плану рада на часовима 

одељењске заједнице ученици ће са својим одељењским старешинама разматрати сва 

питања у вези уписа у средњу школу, припреме за завршни испит. 

Током другог полугодишта психолог школе је палнирала да  обави тестирање у циљу 

професионалне оријентације, са повратном информацијом ученицима и родитељима. 

На заједничким састанцима на коме су присуствовали сви чланови тима усвојен је план 

рада, дневни распоред активности. Разговор и информисаност родитеља реализована је 

на родитељским састанцима.  

Како је уведено ванредно стање, активности планиране за друго полугодиште су 

се,према могућностима одвијале он лине. Савети, предавања о избору занимања 

,индивидуални разгвори су редовно одржавани са ученицима осмог разреда.  

 

Тим је координисао и имао сарадњу како би ученици добили максимум у датој 

ситуацији. 

 

3.7. Тим за инклузивно образовање 
 

Руководилац Тима за инклузивно образовање је психолог, Снежана Ристић 

Стефановић.  

Стручни тим за инклузивно образовање је редовно одржавао састанке. 

 Тим је информисао : Педагошки колегијум, Наставничко веће, Савет родитеља, 

Школски одбор, Ученички парламент, о циљевима, садржајима и активностима тима.  

Од ове школске године имамо једног ученика у четвртом разреду, три ученика у петом 

разреду . У седмом разреду два ученика. Ови ученици раде по ИОП-1.У осмом разреду 

су две ученице које похађају наставу по ИОП-2   

На почетку школске године   је договорено о начину рада. 

Стручна служба /педагог и психолог/ обилазили су  часове у тим одељењима и пратили 

рад  ученика.Стручним саветима су упућивале наставнике у начине рада. 

 

На заједничким састанцима на коме су присуствовали и родитељи ученика усвојен је 

план рада, дневни распоред активности.Начин индивидуализованог рада за ученике 

чији родитељи нису дали сагласност, такође је договорен са наставницима ,где ће се 

методе, технике и средства прилагодити темпу и начину рада ученика са тешкоћама. 
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Испоштовани су сви кораци у изради програма, од анализе ситуације и прикупљање 

података о ученицима, израда педагошког профила. Разговор и информисаност 

родитеља, обилазак часова и извештај о реализованим активностима. 

Током ванредног стања остварен је контакт са родитељима и овим 

ученицима/саветодавни рад, мотивација за учење, олакшавање метода и поступака../ 

На завршном испиту уз консултације Тима за ИОП  састављен је тест из српског 

језика, математике и комбиновани ,за ученицу која полаже по ИОП-у 2. 

Тим за ИОП је у свом саставу редовно обављао све задате активности. 

 

3.8. Тим за заштиту  деце од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 
   На почетку школске 2019/2020 године директор  школе Тони Миливојевић је одредио 

чланове Тима за заштиту  и то: директор школе,психолог,секретар, социјални радник. 

Састав чланова Тима је зависио и од специфичности наше школе  и веома често је  

имао и додатне чланове и то: школског полицајца, домара, разредног старешину и 

предметне наставнике везане за конкретне проблеме.  У току свих састанака је вођен 

записник и одговорно је чувана документација са свих  састанака. 

 Задаци тима за заштиту  су детаљно разрађени и усвојени на састанку.  Доследно су 

спровођене следеће активности: 

 

Припрема програма заштите 

Информисање ученика, запослених и родитеља о планираним активнотима и 

могућности тражења подршке од самог тима. 

Развијање компетенција запослених потребних за превенцију и интервенцију у 

ситуацији насиља, злостављања и занемаривања 

Доношење  плана  превенције и заштите 

Ангажовање родитеља ученика у превентивне и интервентне мере и активности у 

школи 

Сарадња са надлежним органима у циљу заштите ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања и то: Центром за социјални рад; МУП-ом;  Општином Вождовац;  

Црвеним Крстом општине Вождовац;  Институтом за ментално здравље. 

Чување и вођење потребне документације и извештавање стручних тела и органа 

управљања. 

Вођено је рачуна да се ученици информишу о заштити и безбедности у школи,  па су 

на зидовима школских ходника,  истакнута обавештења о корацима који се 

предузимају ако дође до насилних ситуација и како решити проблеме. Посебно је 

истакнуто како бити толерантан и добар друг. Ученици наше школе су сликовито на 

паноима,  приказали своју борбу против насиља са посебним освртом на заштиту од 

злоупотребе друштвених мрежа. 

На огласниј табли и на улазу школе истакнут је распоред  отворених  врата  и 

индивидуалног пријема родитеља.  

Програм вршњачке едукације је усаглашен кроз план Ученичког парламента. Кроз 

план подршке родитељима који се налазе у стању социјалне потребе настављена је 

ангажованост од стране психолога, педагога и социјалног радника школе. Одржано је 

више хуманитарних акција(помоћ другу у невољи, добровољно давалаштво крви, 

прикупљање уџбеника...). По плану и програму за ову школску годину одржане су 

радионице за ученике и предавања за наставнике и родитеље на тему толеранције, 

превенције болести  зависности, стоп вршњачком насиљу, родној равноправности. 

Рад Тима је  био веома конструктиван и протекао у доброј комуникацији и сарадњи. 

У време епидемије вируса  Цовид 19, иако се радило од куће, спроведене су разноврсне 
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активности на плану безбедности и заштите ученика.  Редовно су на сајт школе 

истицана обавештења о начину заштите здравља, затим о очувању менталног здравља 

и како се изборити са стресом. Свакодневно се контактирало са ученицима и 

родитељима и пружана је подршка да се развије толеранција и избегне насиље у 

породицама( савети, контакт са Центрима за социјални рад и Породичним 

смештајем(социјални радник школе). 

 

3.9. Тим за културну и јавну делатност школе 
 

Руководилац тима је Мирјана Јочић, професор српског језика. 

 

         Културна и јавна делатност школе у току првог полугодишта одвијала се према 

предвиђеном плану и програму. Одржана су два састанка у септембру ( 30.09.2019.г.) и 

у децембру ( 26.12.2019.г.) Сви чланови тима су били активно укључени у програме и 

међусобно сарађивали. У месецу септембру и октобру реализован је свечани пријем 

првака, као и обележавање Дечије недеље. Наша деца су такође узела учешће у 

међународној манифестацији Радост Европе и били домаћини својим вршњацима из 

Мађарске. Школско такмичење рецитатора је одржано у фебруару. Ликовни конкурс за 

дечију карикатуру „ Мали Пјер“  је планиран за друго полугодиште, као и такмичења 

из музичке културе и међународни фестивал „ Деца певају отаџбини“. Дан школе је 

обележен приредбом на Митровдан, 08.11.2019. г. са ученицима седмог и осмог 

разреда. За Нову годину организована је акција“ Један пакетић- много љубави“ као и 

сваке године за децу са Косова, Очну клинику и Црвени крст. Поред тога реализоване 

су приредбе за новогодишње и божићне празнике.  Свечана академија је одржана 

поводом Школске славе Светог Саве. Уз ове програме присутан је био константан рад 

са талентованим ученицима на секцијама, уз сталне поставке радова и тематско 

уређење школског простора. Нажалост, све активности планиране за друго 

полугодиште и бројна такмичења су прекинута од средине марта месеца због 

ванредних околности изазваних корона вирусом. Трудићемо се зато да будемо још 

вреднији и успешнији у наредној школској години. 

 

IV РЕАЛИЗАЦИЈА САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 
 

Школа је интегрални део друштвене средине и са њом је тесно повезана. Изузетно 

важан сегмент рада школе је сарадња са родитељима. Ова сарадња реализовала се у 

току школске године  кроз следеће облике: 

индивидуални разговори да би се нашла што адекватнија решења за образовање и 

васпитање ученика, 

родитељски састанци као групни облик међусобног информисања о дисциплини, 

успеху, похађању наставе, организацији слободног времена... 

савет родитеља у циљу побољшања услова рада у школи 

У оквиру сарадње са друштвеном средином организоване су и реализоване у току 

полугодишта следеће активности:  

Општинско такмичење из математике за ученике трећег и четвртог разреда  

Презентација уџбеника – презентација уџбеника за трећи  и седми разред  

У оквиру сарадње са друштвеном средином треба истаћи добру повезаност, сарадњу са 

Министарством просвете, Скупштином Града - Секретаријатом образовања, општином 

Вождовац, црквом Јован Владимир, Домом здравља "Шумице", ДКЦ "Шумице", 

Дечијим културним центром, Радио Београдом, дечијим позориштима, Дечија установа 

"Чика Јова Змај", месном заједницом "Медаковић III", основним и средњим школама 
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општине Вождовац и града, МУП-ом, Центром за социјални рад, Факултетом за 

физичку културу, многим спортским клубовима.  

 

V РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 
 

Стручно усавршавање унутар школе се одвијало кроз реализацију угледних часова, 

тематских дана и стручних предавања на нивоу  Наставничког већа. 

У извештајима стручних већа наставници су навели семинаре, трибине, скупове које су 

похађали током ове школске године. Урађен је извештај о стручном усавршавању као 

посебан документ. 

 

VI РЕАЛИЗАЦИЈА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 
 

Школа посвећује велику пажњу презентовању значајних догађаја и активности 

локалној или широј јавности. Школски маркетинг се одвијао се у току првог 

полугодишта тако што су се календаром најважнији догађаји, датуми, манифестације, 

сусрети, такмичења и друго евидентирали на начине благовремености и пуне 

информисаности пре свега ученицима, њиховим родитељима па осталима. 

Важни датуми: активности поводом Пријема првака и њиховог 

укључивања у Дечији савез, манифестација „Радост Европе" , активности везане за 

Црвени крст, Дан школе, Нова година, Свети Сава. 

Пуна информисаност била је путем одржаних родитељских састанака, на седницама 

Савета родитеља школе, разним дописима, обавештењима, преко сајта школе који се 

редовно ажурира, уређиваним паноима са различитим садржајима, књигом 

обавештења, анимирањем и укључивањем ученика у хуманитарне акције, вођењем 

рачуна о естетском изгледу школе, љубазном односу сваког запосленог. 

У оквиру екстерног маркетинга треба поменути више запажених чланака.организоване 

приредбе, спортски сусрети, такмичењима, боравак деце и наставника из Мађарске у 

оквиру манифестације Радост Европе. У том погледу били смо сарадници 

Вождовачких новина, Просветног прегледа, Вечерњих новости, Блица, Политике и 

других медија, радија и ТВ. 

 

VII ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ЗАДАТАКА ПРЕДВИЂЕНИХ 

ГОДИШЊИМ ПЛАНОМ РАДА ШКОЛЕ 
 

Све активности на праћењу остваривања садржаја Годишњег плана рада, имају за циљ 

да се ниво планираног што више приближи очекиваним резултатима. Исто тако, 

процес праћења има за циљ да све субјекте у школи стави у позицију критичког 

преиспитивања сопственог рада. 

Кроз праћење се остварује неопходна контрола, која је у школи нужна, пре свега због 

могућности превазилажења пропуштеног и уочавања недостатака. 

Основна документација за остваривање праћења Годишњег плана рада (оперативни и 

глобални планови, дневници рада, матичне књиге, припреме за рад, периодични и 

годишњи извештаји, записници, књиге дежурстава и евиденција и сл.) обавезна је за 

рад наше школе. 

Процес праћења започиње усвајањем Годишњег плана и континуирано се пратио током 

целе године. 

Основни видови праћења су: 

а) Квантитативно остваривање плана предвиђеног времена за поједине  
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активности (класификациони период, полугодишње и годишње анализе   

успеха, дисциплине) 

б) Вредновање квалитета постигнутих резултата - (самовредновање) 

в) Оствареност циљева школског развојног плана 

 

Кроз редовно одржаване састанке Стручних већа, Одељењских већа, Наставничког 

већа, Педагошког колегијума, Савета родитеља, Школског одбора, Стручни тимови за 

безбедност, инклузивно образовање,развојни план и самовредновање као и велики број 

индивидуалних разговора и консултација омогућавано је благовремено праћење свих 

активности и потреба предвиђених, планираних и датих у Годишњем плану рада 

школе. 

 

РАДНА АКТИВНОСТ СУБЈЕКТИ КОЈИ ПРАТЕ 

(ниво праћења) 

ОБЛИЦИ И НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

Послови директора и 

помоћника директора 

школе са посебним 

освртом на педагошко-

инструктивни рад 

Школски одбор, Наст. веће, 

Министарство просвете, 

школ. Саветници 

Непосредни увид, анализа 

извештаја 

Послови психолога, 

педагога, соц. радника и 

библиотекара 

Директор, помоћник 

директора, Наставничко 

веће, Министарство просвете 

Непосредни увид, годишњи 

и месечни планови, 

дневници рада и извештаји 

Послови секретара. 

административно-

финансијске службе и 

помоћно-техничке службе 

Школски одбор, директор 

секретар 

Непосредни увид, анализе 

Послови наставника у 

оквиру 

40-часовне недеље 

Школски одбор,  

Наставничко веће, директор, 

помоћник директора, 

педагог, психолог 

Непосредни увид, анализа 

докумената (књига дежур. 

глобални и оперативни 

планови, припреме, 

дневници рада и извештаји, 

записници, матичне књиге) 

 

 Прилог-успех на крају другог полугодишта школске 2019/20. године. 

 

АНАЛИЗА УСПЕХА И ПОНАШАЊА УЧЕНИКА НА КРАЈУ 

ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ 
 

На крају другом полугодишта у школи има 1469 ученика.   

Позитиван успех је остварило 1287 ученика (99.92%) ученика II до VIII разреда , 

1ученик (0.08%) је  неоцењен. 

У I разреду је описно оцењивање, учитељи свих шест одељења првог разреда дали су 

квалитативну анализу, која када би се превела у бројчане резултате одговарала би 

нормалном распореду, криви- највећи број деце просечно напредује, мањи број 

ученика који има тенденцију да иде у категорију даровитих и око 10% је ученика који 

су имали проблема са учењем, развојем или понашањем. 

Одличан успех од другог до осмог разреда има 957 (74.30%) ученика, врло добар успех 

256 (19.88%), добар 74 (5.75%) ученика и 1 (0.08%) ученик је неоцењен. 
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Изостанци ученика на нивоу школе: 

Укупан број изостанака у овом полугодишту је 77,860 (од тога 77,000   оправданих и  

860 неоправданих изостанака). 

Нису изречене васпитне и васпитно-дисциплинске мере. Сви ученици имају примерно 

владање. 

Високо постигнуће општег успеха на нивоу школе и одсуство васпитних мера се могу 

делимично објаснити ванредним стањем од 16.03.2020. године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


