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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
Дужност директора школе у школској 2017/18. години обављали су Љиљана
Новковић (в.д. директора) до 31.12.2017. године, а од 1.1.2018. године Јоле Булатовић.
По закону, директор школе ради следеће послове:
1) планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и
свих активности установе;
2) је одговоран за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова
за спровођење спољашњег вредновања,
остваривање стандарда постигнућа и унапређивање квалитета образовноваспитног рада;
3) је одговоран за остваривање развојног плана установе;
4) одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и
одговара за одобравање и наменско коришћење тих
средстава, у складу са законом;
5) сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и
удружењима;
6) пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког
образовања и предузетничких активности ученика;
7) организује и врши инструктивно-педагошки увид и прати квалитет
образовно-васпитног рада и педагошке праксе и предузима
мере за унапређивање и усавршавање рада наставника, васпитача и стручних
сарадника;
8) планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за
стицање звања наставника, васпитача и стручних
сарадника;
9) је одговоран за регуларност спровођења свих испита у установи у складу са
прописима;
10) предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 110–113. овог
закона;
11) предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и
предлога просветног саветника, као и других инспекцијских
органа;
12) је одговоран за благовремен и тачан унос и одржавање ажурности базе
података о установи у оквиру јединственог
информационог система просвете;

13) обавезан је да благовремено информише запослене, децу, ученике и
родитеље, односно друге законске заступнике, стручне органе и органе
управљања о свим питањима од интереса за рад установе у целини;
14) сазива и руководи седницама васпитно-образовног, наставничког, односно
педагошког већа, без права одлучивања;
15) образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа
у установи;
16) сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима деце и
ученика установе и саветом родитеља;
17) подноси извештај органу управљања, најмање два пута годишње, о свом
раду и раду установе;
18) одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у
складу са овим и другим законом;
19) доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, у складу са
законом;
20) обезбеђује услове за остваривање права деце и права, обавезе и
одговорности ученика и запослених, у складу са овим и
другим законом;
21) сарађује са ученицима и ученичким парламентом;
22) одлучује по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за
пријем у радни однос;
23) обавља и друге послове у складу са законом и статутом.
Иако школа није имала једну личност као директора установе, све активности
које су у опису дужности директора су реализоване. То је по месецима представљено
у следећој табели.
Август

-одржавање седница Наставничког већа, Одељенског већа 5. разреда,
Педагошког колегијума, Школског тима за заштиту ученика од насиља,
Тима за самовредновање, Тима за примену ИОП-а, како би се школа
припремила за успешан рад,
-израда педагошке документације и усклађивање са стандардима
постигнућа ученика,
-упознавање са изменама у оквиру важећег Закона о основама система
образовања и васпитања,
-усвајање поделе предмета и сталних задужења наставника,
-организовање годишњег планирања наставног градива - глобално и
оријентационо програмирање рада,
-сарадња са Школском управом Београд, Градским секретаријатом за
образовање у реализацији акције бесплатних уџбеника за одређене
категорије ученика,
- завршне активности на изради Годишњег плана рада школе за школску
2017/18. годину,
-израда програма стручног усавршавања за запослене у сарадњи са
стручним већима и Наставничким већем,

Септембар

Октобар

-сардња са Министарством унутрашњих послова око ,
-пријем родитеља,
-организационе активности за реализацију Свечаног пријема првака 4. 9.
2017. године,
-реализација активности на обезбеђивању услова санитарно-техничке
исправности објекта за почетак нове школске године
- пријем првака – реализација планираних активности,
-припрема педагошке документације и свих
осталих докумената
предвиђених законом за усвајање до 15. септембра (Годишњи план рада
школе за школску 2017/18. годину и Извештај о остварености годишег
плана рада за 2016/17. годину)
-подношење Извештаја о раду директора Школе у школској 2016/17.
години,
-усвајање Програма стручног усавршавања за запослене, насталог у
сарадњи са стручним већима и Наставничким већем, за школску 2017/18.
годину,
-елементи за утврђивање броја радника и висине зарада за школску
2017/2018. годину,
-организационе активности које се односе на рад Продуженог боравка,
-седница Педагошког колегијума - анализа обављених послова неопходних
за функционисање школе на почетку школске године и припремене
активности за реализацију Школског програма за период 2018/22. година утврђивања плана и динамике планираних активности, као и одређивање
реализатора за поједине активности, ИОП, безбедност ученика у школи
поступајући по процедурама предвиђеним законом и правилницима,
тематске наставе;
-састанак Школског тим за заштиту ученика од насиља – завршне
активности на изради програма за заштиту ученика од насиља за текућу
школску годину,
-сазивање конститутивне седнице Савета родитеља школе,
- послови око доношења измена и допуна плана јавних набавки, помоћ у
припреми документације;
-инструктивно-педагошки рад – Веће 1. разреда,
-састанак са Стручним већем учитеља у циљу остваривања увида у
организацију целодневне и наставе,
-сарадња са Домом здравља „Стари град“ - годишњи план здравствене
заштите ученика,
-сарадња са Дечјим културним центром - „Радост Европе“
-сарадња са Саобраћајном полицијом и Криминалистичком полицијомбезбедност ученика у саобраћају и серија различитих предавања у 4. и 6.
разреду,
-сарадња са координаторима Вршњачког тима и Ученичког парламента на
активносима у оквиру реализације програма „Радости Европе“
-остваривање увида у организацију и ток наставе изборних предмета на
нивоу ученика свих узраста,
-састанак са члановима Стручних већа и стручних актива - припремне
активности за реализацију прославе Дана школе,
-консултативне активности са представницима Ученичког парламента,
-припреме и организација прославе Дана школе,
-седница Школског одбора,
-праћење реализације активности за ИОП,
-реализација планираних активности Школског тима за самовредновање,
-припрема за седницу Наставничког већа поводом краја првог
квалификационог периода,

Новембар

Децембар

Јануар

-седница Педагошког колегијума-припрема за седнице одељенских и
Наставничког већа, реализација планираних активности Стручног тима за
реализацију ИОП-а за период септембар-октобар,
-седница Наставничког већа
-припрема за реализацију активности ШРП-а за Дан школе,
-инструктивно-педагошки рад- Веће 2, 4. и 6. разреда,
-почетне активности на измени Статута школе и свих осталих Аката школе
у складу за вежећим законским изменама;
- сарадња са Домом здравља „Стари град“ - реализација плана здравствене
заштите ученика за октобар 2017. године,
-анализа успеха и понашања ученика на крају првог класификационог
периода,
-евалуација постигнућа ученика првог разреда у односу на циљеве и
задатке образовно-васпитног система,
- анализа активности Школског тима за вредновање и самовредновање и
ИОП-а,
-анализа тромесечног рада стручних већа,
-састанак Школског тима за заштиту ученика од насиља-праћење резултата
реализованих активности, као и квалитета реализације едукације програма
заштите ученика од електронског насиља,
- прослава Дана школе и усвајање извештаја након реализације планираних
активности,
- планирање и реализација стручног студијског путовања у Словенију,
-припрема и реализација састанка са члановима Савета родитеља школе
поводом резултата са првог тромесечја и свим осталим активностима
Школе реализованим до краја првог тромесечја школске 2017/18. године,
-седница Школског одбора,
-инструктивно-педагошки рад - одељењска већа свих разреда,
-припреме за израду завршног рачуна,
-организовање пописа инвентара у школи, именовање чланова комисије и
подела задужења,
-организовање хуманитарних акција поводом новогодишњих празника,
- седница Школског одбора,
-анализа квалитета реализације планираних активности Стручног тима за
реализацију ИОП-а за прво полугодиште школске 2017/18. годинеизвештавање Наставничког већа, Школског одбора, Савета родитеља,
-седница Педагошког колегијума,
-сазивање седница одељењских и Наставничког већа поводом краја првог
полугодишта школске 2017/18. године,
-анализа квалитета у реализацију програмских активности из ШРП-а током
првог полугодишта школске 2017/18. године
-седница Школског одбора,
-подношење извештаја Школском одбору о раду директора Школе на крају
првог полугодишта школске 2017/18. године,
-стручно усавшавање према Годишњем програму стручног усавршавања
запослених
-организовање стручног усавршавања наставника за време зимског
распуста ученика - већа наставника – стручна већа,
-припремне активности на реализацији програма прославе школске славе
27.1. и организација активности на припреми школе за почетак другог
полугодишта занатско-молерски радови, хигијенско-санитарна исправност,
-сазивање седнице Савета родитеља школе,
-израда Плана јавних набавки за 2018. годину,
-Педагошки колегијум,

-полугодишњи извештај о реализованим активностима Школског тима за
вредновање и самовредновање,
-посета часовима,
Фебруар
-анализа рада стручних органа школе,
-анализа и извештавање након спроведене самоевалуације –Наставничко
веће, Школски одбор, Савет родитеља школе,
-припреме за почетак уписа у први разред,
-седница Школског одбора,
-састанак Школског тима за заштиту ученика од насиља-праћење резултата
реализованих активности,
-анализа реализације програма стручног усавршавања наставника и
осталих запослених,
-посета часовима,
-припреме за почетак уписа ученика првог разреда;
-седница Наставничког већа,
Март
-седница Школског одбора,
-састанак Школског Тима за заштиту ученика од насиља-праћење резултата
реализованих активности;
- посета премијера и министра – дигитални уџбеници;
- припреме за посету ученика Словенији;
-припрема за реализацију завршног испита за ученике 8. разреда
- молерско-занатски радови и инфраструктурно сређивање простора за
продужени боравак;
Април -Спровоћ --спровођење активности везаних за упис ученика првог разреда основне
школе,
-анализа успеха и понашања ученика 1-8. разреда на крају трећег
квалификационог периода - сазивање седница одељењских и Наставничког
већа,
-евалуација постигнућа ученика на крају трећег квалификационог периода,
-разматрање извештаја са реализованих ученичких такмичења,
-седница Савета родитеља,
-спровођење такмичења по календару Министарства просвете,
-припреме за организовање матурског испита за ученике 8. разреда,
-седница Школског одбора,
-организовање припремних активности на изради Годишњег програма рада
школе за школску 2017/18. годину,
-припрема за реализацију мале матуре,
- боравак деце у Словенији, Бохињ, међународна сарадња са школом
„Пресерје“.
Мај

Јун

-разматрање резултата остварених на такмичењима,
-припрема за реализацију завршног испита за ученике 8. разреда,
-разматрање и усвајање извештаја са реализованих школских екскурзија,
-разматрање извештаја са реализованих такмичења-седница Наставничког
већа,
-припрема и прослава Матурске вечери за ученике 8. разреда,
-састанак са Школским тимом за реализацију активности завршног испита
за ученике 8. разреда,
-инструктивно-педагошки рад,
- прослава Матурске вечери,
-Одељењско и Наставничко веће поводом завретка школске године за
ученике осмог разреда,
-обележавање Дана науке и усвајање извештаја након реализације
планираних активности,
-набавка поклон књига за одличне ученике Школе, оне који су освајали

Јул

Август

награде не такмичењима од градског нивоа,
-сазивање седница одељенских и Наставничког већа поводом краја школске
године:
-прелиминарна подела радних задатака и задужења за наредну школску
годину,
-реализација завршног испита,
-анализа степена реализације планираних активности и степена
усвојености информација, вештина и знања о ненасилној комуникацијиШколски тим
-седница Школског одбора
-припрема решења о годишњим одморима запослених,
-текући послови до одласка на годишњи одмор,
-организационе активности за припрему објекта за наредну школску
годину - санитарно-техничка исправност, оспособљавање 2. спрата за бољи
интернет, излучивање застарелих аката из школске архиве, израда 120
ормарића за ученике 5. разреда,
-припрема школске документације,
-припрема распореда,
-подела задужења за сл. шк. годину,
-седница Школског одбора,
-седница Савета родитеља.

Директор школе је током школске године пружао стручну помоћ
наставницима и разредним старешинама у решавању потешкоћа на које наилазе у
свом раду, саветодавно радио са ученицима који имају тешкоће у учењу или
проблеме са понашањем, саветодавно радио са родитељима ученика који имају
проблеме у учењу и одрастању, сарађивао са осталим институцијама културе и
образовања значајним за образовно-васпитну делатност коју у склопу свог програма
обавља школа, разговарао са новинарима и одржавао комуникацију са медијима у
интересу школе, старао се о хигијенској и техничкој исправности школског објекта у
целини, одржавању и његовој модернизацији, бринуо о финансијском пословању
школе у сарадњи са рачуноводством и остало.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Школски одбор је у текућој години одржао осам седница.
Састав одбора током године се мењао. На првој седници, одржаној 1.9.2017. године,
оставку је поднео Владимир Ђорђевић, из реда родитеља. На његово место постављена је
Валентина Илић, решењем председника Скупштине града од 13.12.2017. године.
На првој седници за председника Школског одбора, после оставке претходног председника
Мирјане Петровић Брашњовић, изабрана је Драгана Живковић, из реда запослених у
установи. Мирјану Петровић Брашњовић заменила је Драгана Гајић.
Дана 6.10.2017. године на место Ене Дугоњић, која је поднела оставку, постављена је Ана
Матић, из реда органа локалне самоуправе.
Школски одбор је испунио све законом и планом рада предвиђене послове, и то:
разматрао и усвајао нормативна акта школе, која је требало ускладити са новим Законом о
основама система образовања и васпитања, усвојио извештаје директора и извештаје о
раду школе после класификационих периода, донео план набавки и три пута га допуњавао
и мењао, донео Финансијски план установе, одредио критеријуме и поступак за давање на

коришћење школског простора, поступао по мерама инспекцијских органа у поступцима
за избор директора, именовао директора и друге органе и комисије школе у складу са
својим законским овлашћењима.
О свим наведеним пословима Школског одбора у овој години постоји уредно
вођена документација у виду записника, одлука и решења, која се чува код секретара
установе, и јавно је доступна. Записници са седница и одлуке Одбора објављиване су
јавно, у складу са Законом.
Мандат Школског одбора у овом саставу истекао је 13. јула 2018. године.
Постављење новог одбора очекује се до почетка нове школске године. Све процедуре су
испоштоване и чека се одлука Скупштине Града Београда.
Драгана Живковић,
председник Школског одбора

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА
Савет родитеља Основне школе „Дринка Павловић“ одржао је у овој школској години
четири седнице.
Седницама је председавала Валентина Илић, а записник је водила Милица Вујовић.
Савет родитеља је обавио све послове из делокруга својих овлашћења, и то: разматрао
извештаје директора о раду школе и успеху ученика, усвајао извештаје о излетима,
екскурзијама и наставама у природи, именовао чланове у разним комисијама предвиђеним
Законом, предлагао и бирао представнике из реда родитеља за чланове Школског одбора,
бирао дистрибутера уџбеника, учествовао у поступцима јавних набавки у школи током
године, предлагао идеје и решења из своје надлежности, финансирао школског портира,
израду последњег сета ормарића за ученике, адаптирао и опремио просторије за
продужени боравак деце у школи.
Седницама су редовно присуствовали директор и психолог школе.
Евиденција у виду записника и одлука вођена је редовно и уредно и чува се у канцеларији
директора. Документација је јавно доступна свим члановима.
Валентина Илић,
председник Савета родитеља

ИЗВЕШТАЈ ПСИХОЛОГА
Реализација програма рада психолога одвијала се по планираном програму
рада у оквиру Годишњег плана рада за школску 2017/2018.
У овом периоду су по следећим сегментима реализовани следећи задаци:
1. Планирање и програмирање васпитно-образовног рада
- учешће у изради Годишњег програма и извештаја рада школе

- учешће у изради извештаја Стручног тима за ИО
- учешће у изради извештаја Тима за заштиту деце од насиља..
- учешће у изради статистичког извештаја школе на крају шк.2016/2017
шк.2017/2018.

и на почетку

2.Праћење и вредновање образовно-васпитног рада
- анализа успеха и понашања ученика од I - VIII разреда у оквиру класификационих
периода
- анализа прилагођености програмских задатака и метода према узрасту и способностима
ученика
- анализа реализованих излета и екскурзија преко упитника за ученике које су у овом
периоду реализоване
- анализа учесталости различитих нивоа насиља за ученике од 1-8р.
- процена развојног статуса ученика којима је потребна образовна
подршка
3. Рад са наставницима
- сарадња на усклађивању програмских захтева са интелектуалним карактеристикама
ученика и социјалним условима у породици, посебно у првом, трећем, петом и седмом
разреду.
- испитивање узрока поремећаја интерперсоналних и социјалних односа међу ученицима и
односа са наставницима и развијање конструктивне комуникације. Посебно у
одељењима:
5/2, 7/3, 8/4, 5/1, 2/4, 1/2, 2/3 , 1/3, 4/2, 4/4
- унапређивање наставе и дисциплине на редовној настави и продуженом боравку,
-Разговори, анализа и процена стања у случајевима када су родитељи имали примедбе на
реакције учитеља , наставника/ 1/2, 3/2, 1/3,/
-Саветодавни рад у помоћи у реализацији радионица за професионалну оријентацију
-Посете часовима редовне наставе од 1-8раз. према планираним активностима психолога
из Годишњег плана рада школе и месечних оперативних планова, повремених замена
одсутних наставника, због потреба Пројекта самовредновања и учешћа у комисији за
интерно праћење наставника приправника за полагање лиценце.
Укупно посећених и реализованих часова у току школске 2017/2018 године је 83 часова
према следећем распореду:
Посећени часови од стране психолога школске 2017/2018

ЧОЗ/ЧОС

I
2

II
2

III
1

IV
1

V
2

VI
1

VII
4

VIII
2

Укупно
15

Математика

2

1

2

1

1

1

1

1

10

6

6

5

13

Псих.
Испитивања
Замена
часова 2

1

1

1

1

1

1

одсутних
наставника
ЧОС/ЧОЗ
Српски језик

1

1

1

1

1

1

1

1

8

Музичка култура

-

Информатика

-

СОН /Природа и 1
друштво
ТО
Немачки ј.
Енглески језик
Историја
Физика
Физичко в.

1

2

1

1
1
2
2
2
2

1

Еколошке/ фокус
радионице
1
Ликовно
Биологија
Ваннаставне
8
активности
26
Укупно

2
1

1
2

2

1
1

1

1

1

1

1
1

1
1

2
2
15

5

5

5

11

4

11

16

83

-Разговори, анализа и процена стања у случајевима када су родитељи имали примедбе на
реакције учитеља / 1/2, 3/2, 1/3, 1/4, 2/4 /
4. Рад са ученицима
- разговори у оквиру одељенских заједница 5 разреда о правилним техникама учења у
циљу превенције евентуалних проблема изазваних преласком на предметну наставу
-Социометријско испитивање у одељењима 5/1-5/4 и интерпретација
-Интерактивни разговори и размене дилема и проблема на тему пубертета и Какви растемо
људи у шестом и седмом разреду на заменама одсутних наставника.
-Поштовање одељењских и школских правила , индивидуални разговори, Уговори о
понашању у циљу смањења конфликтних ситуација и развијање конструктивне
комуникације и решавања проблема,
-Реализација радионица, фокус група и индивидуалних разговора са ученицима према
активностима из Плана појачаног васпитног рада
5.Рад са родитељима
саветодавни разговори са родитељима чија деца имају тешкоће у развоју,учењу,
социјализацији, односу према ауторитету...,

- Учешће у радним састанцима СТИО са родитељима деце која реализују наставу по
ИОП
-повратне информације са психолошких тестирања, психолошких
радионица
- превентивни индивидуални и групни разговори на тему поласка у школу, преласка на
предметну наставу и помоћи у професионалном саветовању у циљу решавања проблема и
промена активности деце у овом школском периоду
-саветодавни, консултативни и информативни разговори са родитељима који су имали
крајње поремећене односе приликом развода ( 6/2, 7/3,
- саветодавни, информативни разговори родитеља, деце и разредних старешина у вези
проблема испољеног као угрожавања личности другова и крајњег непоштовања правила
понашања
ученика, учешће у раду ШТ за превенцију насиља
6. У оквиру реализације Програма заштите деце од насиља и ИО
Комплетирана је
документација о евиденцији превентивних и интервентних
мера и анализа.
Континуирана подршка у раду свим наставницима и одељењским старешинама у
корацима интервенције или превентивних мера у случајевима насиља.
Учешће у изради извештаја о раду Тима за заштиту је у посебном документу.
7. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом
локалне самоуправе
- Континуирана сарадња са ДЗ"Стари град", са школском др Миром Радовановић у оквиру
опсервације, контроле и превенције здравља ученика као и радионичарског рада са децом.
- Сарадња са Филозофским факултетом, одсек за психологију, одвијала се преко
реализације стручне праксе студената у оквиру предмета педагошке психологије. Са
групом студената са психологије реализована је интерактивна радионица и разговор о раду
психолога у школи. Реализовано је испитивање свих ученика петих и шестих разреда и по
два одељења трећих и четвртих о ставовима ученика према математици.
- Сарадња са Јединицом за превенцију насиља при МПНТ је остварена преко учешћа у
пројекту -Моја школа-школа без насиља-.Такође у оквиру ове сарадње психолог је
саветник на СОС телефону за превенцију насиља у школи и једном месечно реализује се
рад на СОС телефону.
- Интезивна сарадња се реализовала са Центром за социјални рад Стари град , Палилула и
Врачар у вези проблема породица наших ученика и при комплексним разводима
родитеља.
-Институт за ментално здравље и Институт за психопатологију деце и омладине, нам је
био сарадник у случајевима када су деца имала развојне проблеме и неприлагођеног
понашања и са тешкоћама у учењу .
-ОШ“Драган Ковачевић“ је у реализацији додатне образовне подршке био драгоцен
сарадник, за ученике којима је потребна таква помоћ (4/4, 1/3 )
-Сарадња са Школском управом и Министарством просвете одвијала се у овом периоду,
планираном динамиком а посебно као члан Комисије за полагање лиценце /једанпут
месечно/
-Учешће као едукатор за будуће учитеље првих разреда о новом Програму наставе и учења
( реализована два семинара)

8.Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање
Редовно се води документација о важним дневним активностима, индивидуална досијеа
ученика по потреби после разговора са децом или родитељима, наставницима и разредним
старешинама и месечни оперативни планови психолога.
Реализован је са наставницима школе семинар Активно учење/настава, напредни ниво, као
и едукација за учитеље будућих првих разреда у вези новог Плана наставе и учења.
Психолог је стекла звање самостални педагошки саветник.
ЗАПАЖАЊА

О ПОСЕЋЕНИM ЧАСОВИМА
У ТОКУ ШКОЛСКА 2017/2018. ГОДИНЕ

УКУПАН БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА:
БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ:
БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ:
БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ:
БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ОДЕЉЕЊСКЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ:
БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ВАННАСТАВНИХ
АКТИВНОСТИ:

40
28
15

Одредите основни разлог/циљ Ваших посета и број часова на који се односи.
РАЗЛОГ/ЦИЉ ПОСЕТЕ
БРОЈ ЧАСОВА
1.
РЕДОВАН, ПЛАНИРАН ОБИЛАЗАК
32
2.
ПРИМЕДБЕ НА РАД НАСТАВНИКА
2
3.
УВИД У РАД НОВОГ ЧЛАНА КОЛЕКТИВА
2
4.
ПРАЋЕЊЕ РАДА ПРИПРАВНИКА
2
ЗА ПОТРЕБЕ ЛИЦЕНЦЕ
5.
УГЛЕДНИ/ОГЛЕДНИ ЧАС
9
6.
НАСТАВНИЦИ КОЈИ ПОСТИЖУ ИЗУЗЕТНЕ
2
РЕЗУЛТАТЕ
7.
ПРАЋЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ УЧЕНИКА и одељења
8.
ЗАМЕНА ЧАСОВА ОДСУТНИХ НАСТАВНИКА/ ЧОЗ
13
9.
ЗА ПОТРЕБЕ САМОВРЕДНОВАЊА
21
10.
ПСИХОЛОШКА ИСПИТИВАЊА ОДЕЉЕЊА
ВАННАСТАВНЕ И ВАНШКОЛСКЕ АКТИВНОСТИ
На основу Вашег увида са часова, анализирајте и процените оствареност стандарда који су
дефинисани у Стандардима квалитета рада школа, област Настава и учење. Наведите
доказе, примере, илустрације за своје процене:

1. Наставник примењује одговарајућа дидактичко-методичка решења на часу:
Наставници јасно указују на циљеве часа. Активности деце су усмерени на реализацију
постављених циљева. Упутства и захтеви наставника су јасна. На часовима је радна
атмосфера.У интеракцији са децом наставници указују на битне и небитне појмове, тј. речи
које објашњавају кључне појмове. Троугао методе-циљеви-садржај су усаглашени.
Наставници поступно од почетка увођења у лекцију до краја часа постављају сложенија и
истраживачка питања.
Посебно је указано приправницима на вођење часа и однос са децом

2. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу:
Уважавају се различити приступи за решавање задатака. Најчешће на почетку часа
наставници мобилишу претходно знање ученика да би ефикасније их увели и повезали са
новим градивом. Велика добит за ученике је повезивање наставног садржаја са примерима
из свакодневног живота. Деца слободно постављају питања и дилеме у вези градива.
Интердисциплинарни –тематски приступ је код већине наставника јер је то и према
циљевима ШРП.
На крају часа већина наставника поставља питање деци „Које одговоре смо добили на овом
часу? Која питања можемо да поставимо и које одговоре ?„
3. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика
Захтеви наставника прате могућности ученика и поступно поставља сложенија питања
и захтеве. Ученицима којима је потребна индивидуализација наставници унапред
припремају задатке. Већина наставника ученике којима је потребна посебна образовна
потреба је изводила пред таблу у време посете. Наставни материјал је прилагођен
образовним потребама ученика.
Ученици који раде по индивидуализацији и ИОП/2 су у континуитету опсервирани на
часовима и сарадња са наставницима и родитељима је била у току целе године.
4. Ученици стичу знања на часу:
Сазнајна заинтересованост за рад на часу је велика. То показују показатељи активности
деце на часу: слободно постављају питања у вези градива, имају иницијативу у појединим
деловима часа, самостално решавају релевантне задатке у пријатној атмосфери.
Продукти ученика указују на релевантност активности које је осмислио наставник.
Ученици добијају повратну информацију од наставника о тачности решења задатака.
Активно учествују у процени тачности свог решења, најчешће на крају часа.

5. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу:
Сви наставници су се адекватно припремали за наставу, тако да је настава реализована
ефикасно уз повезивање свих делова часа и коришћење времена .
Дисциплина на часовима је у складу са договореним правилима у одељењу. На часовима
где су ученици покушавали да крше договорена правила, обављени су разговори и
указивано на важност дисциплине и поштовања договорених правила.
На часовима где је реализована настава групним радом интеракција је била веома висока,
вршњачко учење присутно и размена идеја и коментара увећана.
6. Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег учења:
Оцењивање ученика је јавно. Свака оцена је образложена. На постављено питање „Зашто
нисам добио петицу“, наставник јасно, аргументовано образлаже разлоге и предлаже које
области да обнови и утврди да поправи оцену.
Наставници дају потпуну и јасну повратну информацију о раду и активности ученика на
часу.
Наставници упознају ученике са критеријумима оцењивања и начине како да поправе своје
оцене.
Ученици се упућују на различите изворе учења и вреднују начине рада наставника на часу.

7. Наставник ствара подстицајну атмосферу на часу:
Сви наставници су са уважавањем оријентисани према ученицима. Сви уважавају личност
ученика. Очигледно испољавају емпатију и заинтересованост за напредовање ученика
раду али и за проблем ученика ако им се повери.
Сви наставници су упознати на Протокол и Правилник о поступању кад се деси насиље и
правовремено реагују на међусобно неуважавање ученика.
Наставници пружају могућност ученицима да отворено постављају питања и коментаришу
садржај градива.
НА ОСНОВУ УВИДА СА ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА, ВАШ ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА
УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ЈЕ:
Припреме за часове и даље да се израђују јер су основ за ефикасан рад на часу.
Наставни материјал да се прилагођава образовним потребама ученика и да се примењују сви
видови индивидуалзације за ученике којима је то потребно, а наставници су о томе обавештени
и добили директна сазнања, предлоге и начине како да прилагоде наставу ученицима са
дислексијом и дисграфијом и другим здравственим проблемима.
Родитеље и даље укључивати као директне и прве сараднике у помоћи за решавање проблема

било које врсте.
Наставници који теже одржавају дисциплину на часу, да посете часове својих колега истих у
рангу и припреме за час да им буду осмишљење да максимално ангажују ученике.
У следећој школској години или текућој, планирати стручно усавршавање наставника које ће
оснажити
компетенције наставника за развијање функционалног учења и примену активних метода у
настави /Активно учење/настава/
Јелисавета Вилотић,
психолог

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА
Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке
педагог школе је доприносио остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у
установи, у складу са циљевима и принципима образовања и васпитања дефинисаних
Законом о основама система образовања васпитања, као и посебним законима.
У складу са наведееним остварени су задаци који обухватају следеће активности
педагога: учешће у стварању оптималних услова за развој ученика и остваривање
образовно-васпитног рада; праћење и подстицање целовитог развоја ученика; подршка
наставницима у креирању програма рада са ученицима, предлагање и организовање
различитих видова активности, које доприносе дечјем развоју и напредовању; пружање
подршке наставнику на унапређивању и осавремењивању васпитно-образовног рада;
пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њихових васпитних
компетенција и развијању сарадње породице и установе по питањима значајним за
васпитање и образовање деце и ученика; учествовање у праћењу и вредновању образовноваспитног рада; сарадња са институцијама, локалном самоуправом, стручним и
струковним организацијама од значаја за успешан рад установе; самовредновање, стално
стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и праксе.
Послови педагога школе обухватали су следеће садржаје: планирање и
програмирање васпитно-образовног рада; вођење документације и припрема за рад;
праћење, анализирање и оцењивање реализације наставног процеса; праћење, анализирање
и вредновање рада школе; унапређивање васпитно-образовног рада и сарадња са
наставницима, ученицима и родитељима; истраживање васпитно-образовне праксе; рад у
стручним органима школе; сарадњу са стручним инситуцијама, локалном заједницом.
Делатности у наведеним областима биле су међусобно повезане и интерактивне
током практичног рада. Колико је времена планирано за неку од наведених области
зависило је од визије и мисије наше школе, мојих личних професионалних афинитета и
снага, услова у којима се ради, средине, комплексног живота школе, од ученика, од тога
шта је био приоритет за школску годину, организационих могућности, као и од многих
других фактора. Наведеним приступом у раду постиже се потребна аутономија и
флексибилност у раду школског педагога, a истовремено је обезбеђена и потребна
комплексност и свеобухватност проблематике на којој ради школски педагог.
Према расподели обавеза током школске 2017/2018.године које су обухваћене у
Годишњем плану рада школе педагог је учествовао у раду: 1. Наставничког и одељењских

већа, као и по потреби, других стручних већа наставника; 2. Педагошког колегијума, 3.
Тима за заштиту од насиља, 4. Тима за инклузивно образовање, 5. Тима за спровођење и
реализацију завршног испита ученика VIII разреда, 6. Тима за професионалну оријентацију
(руководилац тима); 7. Тима за школско развојно планирање; 8. Тима за самовредновање
рада школе; 9. Тима за израду Годишњег програма рада школе.
Планирање и програмирање образовно-васпитног рада
У току школске 2017/2018. године педагог је обављао следеће активности:












Учествовање у изради Годишњег програма рада школе и изради његових
појединих делова; учешће у изради планова и програма рада стручних органа
школе. Израда годишњег и месечних планова рада педагога; евиденција о изради
оперативних планова рада наставника. Увид и анализа наставних планова и
програма за поједине наставне предмете и разреде. Прикупљање, прегледање,
саветовање и сређивање наставних планова за поједине наставне предмете за
наредну школску годину.
Прегледање и евидентирање глобалних и оперативних планова наставника
током школске године. Учествовање у структурирању оперативног плана рада
дечијег боравка (на почетку школске године и током године по потреби). У вези с
тим је организовано неколико састанака са наставницима који раде у боравку ради
квалитетнијег осмишљавања и планирања рада, побољшања синхронизације рада
међусобно и у односу са учитељима одељења чију децу збрињавају и воде у
боравку. Анализа оперативних наставних планова показује да поједини наставници
не одређују прецизно наставна средства као изворе сазнања у настави, не разликују
их од техничких помоћних средстава, често иновацијама у настави представљају
моделе који се већ користе у настави, код годишњих провера знања неки не
постављају добро циљеве и нејасно их формулишу, као и начин обраде података.
Наставницима је указано на те пропусте те се надам да их убудуће или неће бити
или ће бити присутни у мањој мери него сада.
Активно учешће у процесу израде и реализације Школског развојног плана
(креатор, заједно са професором разредне наставе Љиљаном Новковић,
Интердисциплинарног и тематског планирања у настави у сарадњи са
члановима Стручног тима ШРП-а).
Рад на стручном усавршавању наставника у области дидактичко-методичких
садржаја, припремању и извођењу наставних часова, припреми кандидата за
полагање испита за лиценцу (редован члан Школске комисије).
Учешће у осмишљавању и остваривању школе као пријатног амбијента за ученике,
наставнике и родитеље.
Учествовање у организацији рада учитеља у боравку, као и кординацији и
кооперацији са редовним учитељима. Разматрање оптерећености учитеља у боравку
бројем ученика. Увођење спискова за вођење евиденције о присутности ученика у
боравку, регулисање начина примопредаје дужности и преузимања деце од стране
родитеља, потреби учествовања учитеља из боравка на састанцима Актива учитеља,
седницама Одељењских већа, евиденција и извештавање о раду.
Учешће у изради програма корективног рада са ученицима који слабије
напредују у учењу, који имају сметње и тешкоће у савлађивању наставног градива,






који имају тешкоће у социјалној и комуникационој адаптацији, као и са ученицима
са посебним потребама – од оснивања члан Тима за инклузивно образовање;
перманентан рад са ученицима.
Педагог, као стални члан Школског тима за инклузивно образовање, учествовао
је у свим фазама рада - планирање рада, тј. израда акционог плана, састанци, посете
часовима у којима се налазе ученици за ИОП, рад са ученицима, педагошким
асистентом, наставницима, родитељима, стручњацима из специјалних школа
ˮДраган Ковачевићˮ, ˮДр Драган Херцогˮ...; израђен је извештај о раду тима; у
сарадњи са својим колегама сачињен ИОП-2 и индивидуализовани план рада ИОП1 за ученике 5 (5/2), 7 (7/3).разреда и 4.разреда (4/3) с обзиром на њихов развојни
статус (постоји званична школска документација). Опширни извештаји, анализе и
детаљи о раду овог стручног тима, и самим тим педагога, налазе се у извештајима о
раду тима, записима са састанака, дневницима рада и посебној књизи у којој се
бележе све кључне активности и важни подаци о наведеним ученицима на основу
стручних опсервација). Успешна је била и сарадња са Интерресорном комисијом
Општине Стари град.
Рад на пчопуњавању статистичког извештаја за основне школе.
Рад на ЦЕНУС-у у сарадњи са директором, секретаром и административнотехничком службом школе.

Реализација наставног процеса







Пружање помоћи наставницима у дидактичко-методичком конципирању наставе
(структурацији наставног часа, усклађеност циљева, садржаја, метода и облика
рада са самим наставним процесом, евалуација наставног часа, повезаност са
образовним стандардима).
Пружање помоћи наставицима у иновирању наставе (примена активне
истраживачке наставе, више кооперативних облика учења, индивидуалне и
индивидуализоване наставе, диференциране наставе, проблемске наставе).
Анализа наставног процеса и учешће заједно са наставницима у процесу
подизања квалитета и нивоа ученичких знања и умења (смањивање репродуктивног
учења; оспособљавање ученика за решавање проблема, стицање функционалниох
знања, практично примењивање знања у различитим и удаљеним ситуацијама у
односу на оне у којима су стечена или вежбана, развој критичког мишљења).
Промовисање ставова да се у школи у интелектуалној сфери ставља акценат на
развој научног, логичког мишљења и истраживачку наставу. У склопу тога,
пружање помоћи наставницима у креирању наставног процеса као научноистраживачког сазнајног процеса. Када стручни сарадници обилазе часове, без
обзира на непосредни циљ, остварују увид и у коришћење наставних средстава. То
је истовремено и најбољи метод да се утврди колико је адекватна примена
одређеног наставног средства за реализацију одређених наставних садржаја. У
таквим ситуацијама види се умешност наставника да рукује училима, да креира
дидактички материјал, да поставља функционалне задатке за ученике, да покреће
активности ученика или да их користи за проверу постигнућа ученика.
Интерактивне табле се недовољно користе. Наставници говоре о потреби обуке за
рад на њима како би могли ефикасно да их користе.
Помоћ одељењским старешинама у квалитетном обављању ове важне улоге.



Учешће у реализацији разних пројеката у којима школа учествује.

Праћење и вредновање рада школе










Систематско праћење и анализирање наставног процеса, као и рада и развоја
ученика (аналитичко-истраживачки рад; праћење успеха, изостанака и
владања ученика; провера усвојености технике читања, итд.).
Анализа успеха, изостанака и дисциплине ученика на класификационим
периодима (прво тромесечје, прво полугодиште, друго тромесечје, друго
полугодиште и крај године).
Праћење реализације циљева и задатака појединих наставних предмета и области.
Праћење организације васпитно-образовног рада школе, посебно праћење ефеката
иновативних подухвата и пројеката, као и ефикасности нових организационих
облика рада.
Рад у Тиму за самовреновање рада школе – истраживање у области Настава и
учење и ресурси.
Праћење успеха ученика у разним наставним и ваннаставним активностима,
званичним такмичењима, завршним испитима за упис у средње школе и гимназије
(стални члан Тима за спровођење и реализацију завршног испита).
Праћење усклађености програмских захтева са узрасним карактеристикама ученика
Учествовање у пословима примене, уноса и анализе података са иницијалних
тестова из српског језика и математике (у сарадњи са Заводом за вредоновање
квалитета образовања и васпитања)
Учествовање у пословима израде, примене, уноса и анализе података са
иницијалних тестова из српског језика и математике за ученике 5 и 7.разреда током
месеца септембра 2017.године.

Унапређење васпитно-образовног рада и сарадња са наставницима








Сачињен план унапређења квалитета рада школе наложен на основу прегледа и
мера приликом екстерне евалуације и послат екстерном евалуатору.
Учествовање у пројекту електронски дневник - детаљна анализа структуре
програма за унос података о ученицима, критички осврт, сугестије за потребе
кориговања, додавања потребних статистичких података и анализа за потребе
извештавања на нивоу школе у сарадњи са школским координатором, професором
математике Милицом Вајукић.
Конкретизовање и операционализовање циљева и задатака васпитно-образовног
рада и у складу са њима одабирање одговарајућих садржаја, метода и облика рада.
Сталан и систематски рад на педагошко-дидактичко-методичком образовању и
усавршавању наставника.
Указивање на неопходност веће заступљености активне наставе, кооперативних
облика наставе, индивидуализоване и диференциране наставе. Промовисање
неопходности подизања квалитета знања и развоја мишљења ученика.
Указивање и оспособљавање наставника за унапређивање наставне праксе кроз
већу заступљеност учења путем истраживања, увиђања, откривања, већу
заступљеност решавања проблема, практичну применљивост ученичких знања.















Учешће у раду стручних тимова, већа и актива у школи и предузимање мера за
унапређивање њиховог рада
Анализирање посећених часова редовне наставе и других облика васпитнообразовног рада и сагледавање њихове дидактичко-методичке заснованости.
Утврђивање узрока проблема који се јављају у васпитно-образовном раду
Осмишљавање рада са даровитим ученицима и онима који имају потешкоћа у
васпитно-образовном раду.
Упућивање наставника на коришћење стручне литературе ради осавремењивања
наставног процеса
Пружање помоћи наставницима у реализацији огледних часова и примера добре
праксе
Учествовање у вредновању резултата васпитно-образовног рада и изради
критеријума и инструмената за објективно оцењивање ученика.
Упознавање учитеља 1.разреда са психофизичким карактеристикама будућих
ученика првог разреда – израда педагошког досијеа о будућим првацима на основу
тестовских провера способности и знања при упису у школу.
Пружање помоћи наставницима-приправницима у процесу увођења у посао.
Стручни рад и подршка новозапосленим младим колегама и колегама
кандидатима за полагање стручног испита за лиценцу наставника (Маја
Јовановић, професор географије; Ивана Томић, професор физике; Ана
Срећковић, професор разредне наставе, Ивана Томић, професор разредне наставе,
Дуња Сурла, професор разредне наставе, Нела Гајић, професор разредне наставе,
Игор Јовановић, професор историје; колегама из других школа који су нашој
школи полагали стручни испит за стицање лиценце). Рад се односио на стручну,
дидактичко-методичку подршку и помоћ (основни педагошки и дидактичкометодички појмови и односи, креирање сценарија за часове, артикулација процеса
сазнања и учења у настави, итд.) колегама који су полагали или треба да полажу
стручни испит у нашој школи, али и другима који су тражили стручну, методичку,
подршку и помоћ.
Делатност ментора у оспособљавању приправника-педагога Јелене Костић за
самостално обављање образовно-васпитног рада до добијања лиценце. Рад који је
отпочео претходне, а наставиће се следеће школске године, треба да омогући
приправнику унапређивање знања и компетенција стечених у току школовања,
учење из различитих извора и кроз различите приступе, размену мишљења с
ментором и другим колегама, савладавање вештине самовредновања свог рада.
Активно учествовање на часовима одељењског старешине и одељењске заједнице
са акцентом на одељења у којима су ученици под појачаним васпитним надзором
услед изречених васпитно-дисциплинских мера.

Рад и сарадња са ученицима
 Тестирање и утврђивање зрелости деце за редовни полазак у школу (април-мај
текуће школске године).
 Формирање одељења првог разреда у сарадњи са школским психологом.
 Израда досијеа ученика 1. разреда на основу њиховог постигнућа на тесту
ТИП-1 и педагошком тесту за упис првака. Извештај садржи опис стања
психофизичких способности и вештина, опис психичких карактеристика и







ниво обавештености, податке о социјално-емоционалној зрелости, статусу
породице. Досије је намењен њиховим будућим учитељима - садржи кратку,
сажету и јасну слику о зрелости детета за полазак у школу, нивоу развоја
психофизичких и социјално-комуникационих способности будућих првака – како
би на основи тога лакше прилагодили наставне циљеве и задатке, садржаје самом
детету и тиме пружили оптималне услове за учење и развој.
Распоређивање нових ученика у разреде и одељења.
Стварање услова за индивидуални развој ученика и пружање помоћи и подршке.
Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока проблема у учењу,
понашању и социјалној адаптацији.
Индивидуални и групни рад са ученицима који имају проблема у учењу и
понашању.
Праћење и проучавање интересовања и постигнућа ученика и сагледавање њихове
усклађености са професионалним жељама и опредељењима. Упознавање ученика са
врстама средњих школа, подручјима
рада,
појединим
занимањима,
квалификационим испитима.

Сарадња са родитељима
 Промовисање и подржавање укључивања родитеља у поједине облике рада школе
(настава, предавања, разни пројекти...), као и учешће у свим другим сегментима
школског живота.
 Укључивање родитеља у рад са децом која имају развојиних проблема, проблем у
адаптацији, у понашању и/или имају тешкоће у учењ.
 Педагошко-психолошко образовање родитеља. Образовање родитеља о узрасним и
развојним карактеристикама ученика.
 Образовање родитеља за пружање помоћи деци у подстицању и усмеравању
њиховог професионалног развоја.
 Упознавање родитеља са ученичким обавезама и правима и неопходношћу њиховог
поштовања.
 Повремено учешће на састанцима Савета родитеља.
И током ове школске године обављен је велики број индивидуалних разговора са
родитељима у циљу пружања подршке и помоћи породицама, родитељима и ученицима у
детектовању, анализи и решавању тешкоћа и проблема различитог спектра и често
комбиновног типа. Трудио сам се да делујем увек одмах и непосредно како би се проблеми
брже, лакше и ефикасније решавали.
Истраживање васпитно-образовне праксе
 Истраживање и сагледавање општих услова за одвијање васпитно-образовног рада
у школи.
 Истраживање постојеће васпитно-образовне праксе и специфичних проблема и
потреба школе.
 Истраживање ефеката и ефикасности нове образовне технологије.
 Испитивање нивоа и квалитета ученичких знања и развијеност мишљења.
Тестирање знања и способности ученика. Годишња провера знања од 1 до







4.разреда из математике и српског језика – израда тестова, спровођење
тестирања и анализа добијених резултата – постигнућа ученика и повратна
информација за наставнике зарад побољшања квалитета обучавања ученика.
Истраживање практичне примене знања и вештина наставника стечених на
семинарима и едукативним програмима у наставној пракси.
Анализирање успеха ученика на квалификационим испитима за упис у средње
школе.
Праћење успеха ученика у средњој школи – у сарадњи са школским психологом и
другим васпитно-образовним институцијама – средњим школама и гимназијама.
Учествовање у истраживањима научних и просветних институција, других школа,
истраживача...
Учествовање у процесу самовредновања рада школе.

Рад у стручним органима школе
Послови педагога обухватали су делатности планирање и реализација рада стручних
органа и тимова, решавање актуелних васпитно-образовних проблема кроз рад стручних
органа, унапређивање рада стручних органа школе, извештаји о резултатима обављених
анализа, прегледа, испитивања и предлагање одговарајућих мера у следећим стручним
органима:
1. Педагошки колегијум, стални члан колегијума од оснивања. Педагошки колегијум
чине председници стручних Већа и стручних актива и представник стручних сарадника.
Председник Педагошког колегијума је директор школе Јоле Булатовић. У оквиру рада
Педагошког колегијума педагог са осталим члановима се старао: о осигурању квалитета и
унапређивању образовно-васпитног рада; о остваривању развојног плана установе;
организовао педагошко-инструктивни увид и надзор и предузимао мере за унапређивање и
усавршавање рада наставника и стручних сарадника; планирао стручно усавршавање
запослених; усвајао индивидуалне образовне планове.
2. Стручни актив за школско развојно планирање – стални члан актива од оснивања.
Циљ рада актива је био да методолошки повеже садржаје, активности и пројекте који су
део унапређивања васпитно-образовног рада школе и актив је у томе био ефикасан током
целе године. Садржаји који су били предмет ових активности актива су: активности које
се спроводе у Школи; целодневна организација рада у првом и другом разреду; отворени
часови; тематски садржаји у оквиру САРП; имплементација образовних стандарда за крај
првог и другог циклуса образовања; провере постигнућа ученика из свих предмета на крају
првог и другог циклуса; провере постигнућа ученика из српског језика од петог до осмог
разреда (иницијални и завршни); провере постигнућа ученика из математике од петог до
осмог разреда (иницијални и завршни); провера технике читања од првог до трећег
разреда; провера разумевања прочитаног у четвртом разреду; активно учење/настава;
здрави стилови живота; здравствена заштита ученика - саветовалиште при Дому здравља
"Стари град"; сарадња са родитељима у улози реализатора и евалуатора за поједине
сегменте рада школе; програм заштите ученика од насиља, занемаривања и запостављања
у школи; програм инклузивног образовања; сарадња са локалном самоуправом и
друштвеним институцијама. Планирани пројекти за ову годину су успешно реализовани

(Дан школе, Пролећне дечје радости, Дани науке, Пројекат сарадње са децом са
специјалним потребама...). С обзиром на обајављене резултате Тима за самовредновање
рада школе, актив ће наредне године имати једну од приоритетних делатности да ради на
отклањању две недовољно развијене активности: недовољно су присутни евалуација рада
на часу и ученичка самосталност током рада на часу.
Н а п о м е н а: Постоји посебан извештај о раду овог тима, као и уредно вођени записници
са састанака.
3. Тим за заштиту ученика од насиља – стални члан тима од оснивања. Тим је и ове
године радио на подизању свести и знања о насиљу од раног школског узраста, као и
повећање осетљивости свих укључених у живот и рад установе за препознавање насиља,
злостављања и занемаривања; стварању и неговање климе прихватања, толеранције и
уважавања - без толеранције према насиљу, а са подстицањем позитивног понашања;
укључивању свих интересних група (деца, ученици, наставници, стручни сарадници,
административно и помоћно особље, директори, родитељи, старатељи, локална заједница)
у доношење и развијање програма превенције; дефинисању процедура и поступака за
заштиту од насиља и реаговању у ситуацијама насиља (обухваћено и електронско насиље);
информисању свих укључених у живот и рад установе о процедурама и поступцима за
заштиту од насиља и реаговању у ситуацијама насиља; унапређивању компетенција
наставног и ваннаставног особља, ученика, родитеља, старатеља и локалне заједнице за
уочавање и решавање проблема насиља, злостављања и занемаривања; развијању
вршњачких тимова за подршку ученицима.
Н а п о м е н а: Постоји посебан извештај о раду овог тима, као и уредно вођени записници
са састанака. Брига о безбедности ученика заједно у сарадњи са дежурним наставницима
у оквиру школског објекта и дворишта и ближе околине школе, у складу са спровођењем
Правилника о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време
остваривања образовно-васпитног рада и у сарадњи са станицом полиције, као и школским
полицајцем Маријом Матић и обезбеђењем у школи.
4. Тим за инклузивно образовање [ИО; ИОП]- стални члан тима од оснивања. Педагог,
као стални члан Школског тима за инклузивно образовање, учествовао је у свим фазама
рада (планирање рада, тј. израда акционог плана, састанци, посете часовима у којима се
налазе ученици за ИОП, рад са ученицима, персоналним асистентом, наставницима,
родитељима, стручњацима из специјалних школа ˮДраган Ковачевићˮ и ˮДр Драган
Херцогˮ израда извештаја о раду тима...) и у сарадњи са својим колегама сачинио
педагошки профил и ИОП за ученике 4, 5 и 7.разреда с обзиром на њихов развојни статус
(постоји званична школска документација). Опширни извештаји, анализе и детаљи о раду
стручног тима, и самим тим педагога, налазе се у извештајима о раду тима, записима са
састанака, дневницима рада и посебној књизи у којој се бележе све кључне активности и
важни подаци о наведеним ученицима на основу стручних опсервација).
Н а п о м е н а: Постоји опсежна документација у вези са темом инклузије и њеном
применом у нашој школи.

5. Тим за професионалну оријентацију [ПО] – координатор тима од његовог оснивања.
Пројекат „Професионална оријентација на прелазу у средњу школу“. Као
координатор школског тима за ПО спроводим у сарадњи са професорима, разредним
старешинама 8.разреда. Због сложености организације, велике оптерећености ученика,
наставника и педагога, координатор је одлучио да се ове године одради по 8 радионица у
оба разреда, највише из циклуса самоспознаје, у комбинацији са припремом за реалне
сусрете. Бирали смо и најпопуларнија занимања, спровели опсежну анкету о избору
занимања и средње школе. Реални сусрети су планирани и одржани по један у сваком
полугодишту, по један у школи и по један у предузећу посетили су нас представници СШ
``Милутин Миланковић``, Савремене гимназије, Рачунарске гимназије; организовано је
такмичење за ђаке ``Programer junior``, активност ``IT girls``, ITHS (Information Technology
High School) Comtrade - Школа за информационе технологије. У оквиру пројекта,
посетили смо са наши ученицима 8.разреда средњу електротехничку школу ``Раде
Кончар``, упознавши се са планом и програмом рада школе, образовним профилима, итд.
Такође, у оквиру посете имали смо прилике да обиђемо тематску изложбу у просторијама
школе под насловом ``Деца у Великом рату``. Стручна подршка приликом ове посете је
била од стране нашег колеге, професора историје, Игора Јовановића. Наши ученици су
добили похвале од колега из поменуте школе на држању, култури понашања,
заинтересованости приликом посете.
6. Тим за реализацију завршног испита ученика 8. разреда. Чланови тима ове године су
били: разредне старешине 8.разреда, психолог Јелисавета Вилотић, педагог Божидар
Остојић (стални члан), професор ТИО и информатике Ана Танасковић, професор разредне
наставе Небојша Мисаиловић, секретар школе Милица Дугоњић и директор Јоле
Булатовић. Остварен је задатак који се састојао у формирању Пројектног тима школе и
изради Плана школске комуникације за реализацију завршног испита за школску
2017/2018.годину. Циљеви комуникације попут информисања свих ученика 8.разреда и
свих осталих циљних група са планираним процесом завршног испита су реализовани. Сви
ученици 8.разреда и њихови родитељи били су упознати са процедурама и активностима
неопходним за успешну реализацију завршног испита Трудили смо се да информације
буду правовремене, доступне и видљиве за све циљне групе у школи и ван ње. Канали
комуникације су били: родитељски састанци, отворена врата, ЧОЗ, ЧРС, Ученички
парламент, Вршњачки тим, вршњачка комуникација, трибине, школски сајт, постер
презентације, посебни панои, индивидуални разговори, јавна гласила. Показатељи
успешности су били 100% информисаност наставика, ученика, родитеља и осталих
циљних група о процедури и реализације завршног испита. Успешно је организован и
реализован Пробни завршни испит. Обављена је анализа резултата постигнућа ученика на
тестовима знања (педагог школе). Наставничко веће, родитељи и ученици обавештени о
постигнућима и урађен исправак.
Н а п о м е н а: Постоји посебан извештај о раду овог тима, као и уредно вођени записници
са састанака.
7. Наставничко веће. Учествовање педагога у раду Наставничког већа путем:
презентовања постигнућа и владања ученика на крају класификационих периода,
презентовања анализе у оквиру реализације Годишњег плана школе, расправљања и

одлучивања о остваривању наставних планова и програма; припреми Годишњег плана и
програма рада; анализирања остварених циљева и задатака образовања и васпитања;
сагласности и одобравања употребе уџбеника и друге уџбеничке литературе у школи;
дискутовања о изреченим васпитно-дисциплинским мерама; утврђивања плана стручног
усавршавања наставника и стручних сарадника; обезбеђивања равномерног формирања
одељења према броју ученика; давања предлога за одређивање одељењских старешина;
разматрањем извештаја директора школе, одељењских старешина и стручних сарадника.
8. Тим за самовредновање рада школе – током претходне школске године педагог
школе, иако формално ове године није био члан тима, помагао је у осмишљавању и
планирању активности тима, осмишљавању техника и инструмената за прикупљање
података, реализацији истраживања, као и у финалној фази обраде и интерпретације
резултата, писања извештаја са препорукама побољшања квалитета рада. Постоји посебан
детаљан извештај о раду овог стручног тима.
Н а п о м е н а: Постоји посебан извештај о раду овог тима, као и уредно вођени записници
са састанака.
Сарадња са стручним институцијама и локалном заједницом. Стручно усавршавање








Сарaдња са образовним, здравственим и социјални институцијама и другим
установама и другим установама које доприносе остваривању циља и задатака
васпитно-образовног рада. Нарочио је била изражена сарадња са Центром за
социјални рад Стари град који су својим професионалним ангажманом и великом
преданошћу помогли решавању важних проблема појединих наших ученика и
њихових породица.
Реализовање програма педагошко-психолошког и дидактичко-методичког
усавршавања. Рад на сопственом стручном усавршавању.
Учешће у менторском раду са приправницима и њиховом увођењу у посао.
Менторски рад са студентом Филозофског факултета: Мирјана Савић Ружић,
докторска дисертација Филозофски факултет у Београду, истраживање у области
педагогије, тема: Испитивање карактеристика праксе развијања дигиталне
писмености у контексту постојећих шкослких услова, као и могућност њеног
унапређења.
Сарадња са локалном заједницом и реализација заједничких послова и акција:
Институт за педагошка истраживања, Филозофски факултет, Филолошки факултет,
Филолошка гимназија, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања,
Етнографски музеј, Дом здравља Стари град, Логополис, Клиника за децу и
омладину Института за ментално здравље, Центар за социјални рад - општине
Врачар и Палилула, Регионални центар за даровите (учествовање у информисању,
организовању и спровођењу тестирања ученика од 3 до 7.разреда у сарадњи са
Катарином Скокин), Центар за промоцију науке, AIESEC (интернационална
студентска организација која окупља младе људе широм света и омогућује им да
развију свој лидерски потенцијал кроз волонтерско и стручно искуство у
иностранству, као и кроз укључивање у националне пројекте), Градски центар за
социјални рад, МУП Стари град.

Вођење документације и припрема за рад
Перманентно је вођена документација о раду која обухвата планове рада (годишњиглобални и месечни-оперативни), дневник рада, досијеа о раду са ученицима који
захтевају посебан рад, документација о извршеном истраживачком раду, извештајима, рад
на унапређивању школске документације, посебно оне која се односи на планирање и
праћење реализације програма рада школе. Обављани су послови ажурирања и вођења
документације која се користи као доказ у процесу самовредновања рада школе, вођење
евиденције и документације о сарадњи са ученицима, наставницима и родитељима, вођење
евиденције и документације о пројектима који се реализују у школи или су везани за
школу. Надаље, припремање и планирање за све облике рада са ученицима, родитељима и
наставницима, припремање и планирање сарадње са ученицима, наставницима и
родитељима, планирање и припремање анализа, приказа, саопштења, итд., припремање
материјала за поједина истраживања и израду инструмената, планирање и реализација
посета часовима, припремање огледних и угледних часова у сарадњи са наставницима,
припремање и увођење иновација у васпитно-образовни процес, припремање процеса
самовредновања рада школе, израда школског развојног плана, припремање и договарање
са осталим стручним сарадницима, тимовима и стручним инситуцијама о заједничким
задацима и активностима у школи и изван ње.
Редовно су ажурирани спискови ученика од 1 до 8.разреда у свим неопходним
документима у којима се прати њихов рад и напредовање, учествовање у школском
животу, као и израда остале потребне педагошке документације; вођена је евиденција
миграција ученика који су дошли и који су отишли из наше школе. Распоређивање
новопридошлих ученика у одељења (на почетку школске године и током школске године).
мр Остојић С. Божидар,
педагог

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА
I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Библиотекарка је писала годишњи, месечне и оперативне планова рада, као и план
рада библиотечке секције. Планирала рад са ученицима и наставницима у школској
библиотеци. Планирала је набавку библиотечке грађе за реализацију наставе и образовно –
васпитног рада.
II ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА
Учествовала у изради Годишњег плана рада, одабирала и припремала литературу и
другу грађу за разне образовно-васпитне активности (теоријска и практична настава,
допунски и додатни рад, ваннаставне активности ученика и др.). Користила сазнања и
достигнућа савремене науке. Радила на побољшању информационе, медијске и

информатичке писмености корисника развијањем критичког односа према различитим
информацијама и изворима сазнања и осећаја за естетске вредности.
III РАД СА НАСТАВНИЦИМА
Сарадња са заинтересованим наставницима била је одлична и одвијала у виду:
консултација, стручне помоћи наставницима у припремању часова и присуствовања
часовима.
Сарадња са наставницима српског језика и учитељима на промоцији читања и око
утврђивања годишњег плана обраде лектире, и коришћења наставничко-сарадничког дела
школске библиотеке, коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе. Систематско
информисање корисника школске библиотеке о новоиздатим књигама, стручним
часописима и другој грађи, о тематским изложбама у вези с појединим издањима,
ауторима, акцијама и јубилејима, и усмено или писмено приказивање појединих књига и
часописа.
Одржан је велики број часова у библиотеци (редовне наставе, допунске и додатне и
припремне наставе) које су реализовали Биљана Стевановић, Наташа Васић, Катарина
Колаковић, Немања Протић, Слободан Живковић, Игор Јовановић, Кристина Радојичић,
Драгана Живковић, Тамара Панић Милошевић, Јелена Хаџи-Ђорђевић, Александра
Вукановић, Бојана Тановић, Драгана Гајић, Мирјана Бановић, Ивана Томић. У библиотеци
су одржана бројна тестирања ученика и припреме за такмичења.
Са ученицима1/1, 1/3 и 1/4 оранизоване су радионице „Како је лепо читати“ чији је циљ
подстицање читања наглас и разговора о омиљеним књигама за децу. Учитељи ових
одељења су у сарадњи са библиотекаром и родитељима организовали у току школске
године радионице које су биле веома успешне.
Учитељице Драгана Гајић, Марина Манић, Бојана Тановић и Ана Срећковић су са
ученицима 2/2 и 2/3 реализовале интердициплинарну наставу на тему Кретање 6.10.2017.
године, у библиотеци.
Учитељице Бојана Тановић и Ана Срећковић су са ученицима 2/2 реализовалe
интердисциплинарну наставу са темом Дан жена у библиотеци.
Учитељице Мерима Јовановић и Ирини Котронис, наставница немачког језика
Смиљка Петровић и професор информатике Анте Чурлин, реализовали су
интердисциплинарну наставу са ученицима 2/4 на тему Свемир, 27.10.2017. године, у
библиотеци.
Кристина Радојичић и Слободан Живковић, проф.енглеског језика су у библиотеци
организовали такмичење у говорништву на енглеском језику.
Одржани су састанци Већа учитеља, Већа друштвених наука, Педагошког колегијума,
Тима за заштиту ученика од насиља, Тима за инклузију, Тима за обележавање јубилеја,
састанци комисија за отварање понуда поводом различитих тендера, састанци појединих
одељењских старешинама са родитељима појединачно или на Дан отворених врата.
- Обука наставника за рад у првом разреду
- Семинар Активно учење - супервизијски
- Годишња скупштина Друштва школских библиотекара Србије
IV РАД СА УЧЕНИЦИМА

Свакодневно се радило са ученицима на упознавању књижног фонда, популаризацији
књига и читања, на развијању навика и интересовања за коришћење библиотечке грађе
кроз разне облике рада.
Пошто је било потребе библиотекарка је одржала часова замене одсутних колега.
Чланови Библиотечке секције су радили у овом периоду: на упознавању и заштити
књижног фонда, евидентирању сликовница, помагали при издавању и враћању књига и
упознавању другова и другарица са фондом библиотеке.
У библиотеци су одржана
- предавања Министарства унутрашњих послова за ученике 4. и 6. разреда на
више тема
- предавање наставника који предају информатику ученицима осмог разреда
заинтересованим за упис у специјализована ИТ одељења при гимназијама
- предавање ватрогасаца
- предавање о пубертету
- предавања школског педијатра о здравим стиловима живота
- састанци Ученичког парламента.
Библиотекар Славица Хорват и три ученице 6/2: Софиа Лазић, Јована Танасковић и Марија
Загорац биле су учеснице Летњег кампа Медијске писмености који је реализован је у
Сирогојну, у оквиру пројекта Дигитални погон, у организацији Новосадске новинарске
школе. Кроз интерактивне радионице ученици и наставници, у улози ментора, креирали су
медијске производе инспирисане лекцијама из школског плана и програма.
V РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
Библиотекар је сарађивала са одељењским старешина ради давања информација о
читалачким интересовањима и потребама ученика, али и са родитељима који брину о
развијању читалачких навика своје деце. Са родитељима ученика који су учествовали
у пројектима се посебно договарала приликом излазака из школе ради учешћа на
различитим радионицама и сусретима.
VI РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА
Библиотекарка се договарала са директором, стручним већима наставника,
педагогом и психологом око набавке књига и опремања простора библиотеке као и око
организације свих дешавања. Комуницирала са издавачима. Набављене су и подељене
књиге најбољим ђацима.
На свим седницама Наставничких већа редовно присуствовала и информисала о
раду библиотеке.
У сарадњи са директором школе и наставицима српског језика припремљени и
реализовани сусрети са писцима:
 Немачки писац Оливер Ушман био је наш гост као и гост Креативног центра на
Сајму књига 27.10.2018. године. Промоцију његових књига Гејмери и Неко те
посматра водили су ученици 7/1 и 7/2.
 Јасминка Петровић је била гост наше библиотеке 4.12.2018. године на часу српског
језика 8/ 4 и са њима разговарала о књизи Све је у реду.

 Тара Марковић, једанаестогодишња девојчица одржала је промоцију свог романа
Ствар срца ученицима 2. и 4. разреда 5.12.2017. године
 Ивана Нешић, ауторка романа Зеленбабини дарови придружила се ученицима на
њиховом часу српског језика у библиотеци 14.3.2018. године.
 Познати глумац Тихомир Станић говорио је одломке из Андрићеве књиге На Дрини
ћиприја 27.2.2018. године ученицима 7/3 и 8/4, као и дамама на Дан жена.
 Тања Лебовић Зечевић из Издавачке куће "Propolis Books" одржала је 16.3.2018.
године две радионице у нашој библиотеци. Ученицима 1/1 и 1/3 представила је
књигу Фарма блатњава барица, а ученицима 3/1 и 3/2 нове књиге Дејвида
Валијамса, и Дејвида Бадијела.
 Поводом Међународног дана девојчица, 11.10.2017. наша школа била је домаћин
панел дискусије „Девојчице имају реч“ у оквиру кампање “Inspiring Girls”
организације „Црта“ из Београда. Ученицама 7/1, 7/2 и 8/2 су се најпре представиле
Ивана Зарић, Ања Суша, Јелена Василев и Јована Паљић, а потом су гошђе
разговарале са сваком од четири групе девојчица.
 Поводом Међународног дана матерњег језика 21.2.2018. године, директор школе
Јоле Булатовић читао је ученицима 1/4 у оквиру акције Друштва школских
библиотекара Србије „Читај гласноˮ.
 Гости из Designathon Works Serbia одржали су радионицу о значају воде 30.5.2018.
године са ученицима 3/2 и 3/4 у школској библиотеци.
Библиотекарка је промовисала рад библиотеке и школе на фејсбук страници. За сајт
школе библиотекар лекторише текстове и уређује Летопис школе.
VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА,
УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сарадња са Дечјим одељењем ,,Невен“
У сарадњи са Дечјим одељењем „Невен“ уписани су сви ученици првог разреда у
Дечја одељења Библиотеке града Београда. Свако одељење је имало свечани час у
библиотеци „Невен“ у оквиру Дана европске културне баштине.
Ученици 2/2 учествовали су на радионица приповедања прича на знаковном језику
23.4.2018. године
Сарадња са Дечјом библиотеком ,,Драган Лукић“
Учешће у манифестацији „Читалачка значка“. Школски сусрет је одржан 30.3.2018.
године, а сусрет са ученицима из основних школа Старог града 8.5.2018. године.
Ученице 6/2: Софиа Лазић, Јована Танасковић, Анреа Мицић и Марија Загорац су
током зимског распуста учествовале на радионицама које је организовала Дечја
библиотека „Драган Лукић“ са ученицима осталих школа општине Стари град. На тим
радионицама је настао документарни филм Тројебуси, књиге и школске бриге чија
пројекција је била на општинском сусрету манифестације „Читалачка значка“
Сарадња са Издавачком кућом ,,Лагуна“
На промоцији књиге Хајдук на Дунаву Градимира Стојковића 2.10.2017. године био је
наставник српског језика Јоле Булатовић су ученицима 6/4.
Сарадња са Филолошким факултетом

Сарадња са Катедром за билиотекарство и информатику са наставила и мастер
студенти су долазили на хоспитовање у нашу библиотеку и полагали свој испитни час.
Као руководилац Стручног већа библиотекара основних школа Старог града,
библиотекарка је организовала састанке и размену искустава из праксе и са стручних
скупова и семинара.
Библиотекар је на позив Библиотеке града Београда била члан Радне групе за израду
нових Упитника МБС базе. Састанак је одржан 25.5.2018. године.
IX ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ
Школска библиотека укупно располаже са око 11000 библиотечких јединица.
Претплата се врши за стручне часописе: Школски час, Педагошка стварност и Настава и
васпитање, а и нихова евиденција, као и евиденција корисника. Редовно је вођена
стастистика, дневна и месечна. Библиотекар уноси податке о монографским
публикацијама у програм за аутоматизовано библиотечко пословање.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја одобрило је средства за
куповину лектире и додатних наставних средстава. Библиотекар је сачинила извештај о
куповини који је школа послала Школској управи.
Библиотекарка је пратила издавачку делатност и стручну литературу из области
библиотекарства и у току ове школске године учествовала на семинарима и стручним
скуповима:
- Обука за е-дневник у школи
- 59. Републички зимски семинар, Друштво за српски језик, Филолошки факултет
- Годишња скупштина Друштва школских библиотекара,у ОШ „Дринка Павловићˮ
- „Ко то тамо причаˮ, Библиотекарско друштво Србије, у ОШ „Бранко Радичевићˮ
Друштво школских библиотекара Србије је на Годишњој скупштини, 27.4.2018. године
доделило Славици Хорват награду „Мина Караџићˮ- најбољи школски библиотекар за
2017. годину
Славица Хорват,
библиотекар

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
Стручни актив за школско развојно планирање је током школске 2017/18. године одржало
три састанка. Састанцима су присуствовали сви чланови тима: Јелисавета Вилотић,
психолог; Марина Дрндарски, наставник биологије; Нина Милетић, професор математике;
Иван Пауновић, проф. разредне наставе; Јоле Булатовић, директор школе; Јелена Нешић,
представник родитеља; Јован Козлина (VIII3), представник ученичког парламента и
Љиљана Новковић, наставник разредне наставе, руководилац тима.
Тим је на основу анализе остварености постигнућа за предходну школску годину и
извештаја екстерне евалуације, израдио предлог Школског развојног плана за период
2017/22. годину као и Акциони план за текућу школску годину.

Предлог Школског развојног плана за период 2017/22. годину и Акционог плана за
текућу школску годину су почетком септембра презентовани Наставничком већу, Савету
родитеља, Ученичком парламенту и Школском одбору који га је једногласно усвојио.
Током године, чланови тима су пратили реализацију Акционог план за текућу школску
годину као и Годишњи план рада школе.
Констатовано је да су остварене све планиране активности:
- стручно усавршавање наставника, стручних сарадника и директора;
- примењене иновативне методе наставе, тематско интердисциплинарно планирање и
огледни часови уз активно укључивање ученика у наставни процес;
- редовна, додатна и допунска настава као и припремна настава за завршни испит;
- оснажена сарадња међу ученицима, наставницима и родитељима разноврсним
активностима и формирањем Клуба родитеља;
- побољшана безбедност школе и заштита деце од насиља, злостављања и
занемаривања;
- активно учешће школе у националним и међународним пројектима.
Детаљнији описи остварених активности налазе се у извештајима Стручних Већа и
тимова. Чланови тима су сагласни да је потребно наставити даље унапређивање рада
школе без обзира на добре резултате.
Љиљана Новковић,
руководилац Тима

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ
ПРОГРАМА
Стручни актив за развој школског програма је током школске 2017/2018. године одржао
два састанка. На састанцима су присуствовали сви чланови стручног актива.
Чланови тима:

Руководилац:

Божидар Остојић, педагог
Биљана Ђелић, професор математике
Наташа Васић, професор српског језика
Немања Протић, вероучитељ
Бојана Тановић, професор разредне наставе
Драгана Ивковић, професор разредне наставе
Биљана Поповић, професор разредне наставе

На првом састанку чланови тима су разматрали предлог Годишњег плана рада школе за
школску 2017/2018. годину и његову усаглашеност са Школским програмом.Предлог је
једногласно усвојен.
Договорена је и подела послова о праћењу реализације:
- активности предвиђене Годишњим планом рада школе за школску 2017/2018. годину;
- примене Програма заштите ученика од насиља, занемаривања и запостављања;
- огледних и угледних часова и тематско интердисциплинарне наставе;
- сарадње са родитељима;
- самовредновања рада школе;

- постигнућа, понашања и похађања ученика;
- школских, државних и међународних пројеката;
- пружања подршке члановима тима за инклузију;
- сарадње са локалном самоуправом и друштвеним институцијама ради унапређивања
квалитета рада школе.
Реализација свих наведених послова се пратила током школске године и евидентирана
је у извештајима тимова, стручних већа и актива.
На другом састанку чланови тима су информисани о садржају стручног упутства о
начину израде школске документације, посебно о начину како да се изради нови школски
програм. Договорена је концепција и структура новог школског програма за период од
2018-2022.године. Чланови тима су добили задужења за израду делова школског програма,
са роком до 15.јула, 2018.године, како би документ био припремљен за разматрање.
Биљана Поповић,
руководилац Тима

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
У циљу обезбеђивања квалитета рада ОШ „Дринка Павловић“, у току школске 2017/18.
године спроведени су поступци праћења и самовредновања васпитно-образовне праксе.
У средишту процеса самовредновања за ову школску годину изабранe су две области:
Настава и учење и Ресурси (Материјално-технички ресурси), а у циљу провере квалитета
рада и доношење мера за даље унапређивање рада Школе.
Од септембра 2017. до јуна 2018. испраћена је динамика Акционог плана реализације
процеса вредновања и самовредновања.
Током овог периода одржана су четири састанка Тима за самовредновање на којима су у
различитом саставу били присутни:
Чланови тима:

Оливера Ајдер, наставник разредне наставе,


Марина Дрндарски, професор биологије,



Ивана Мицић, професор разредне наставе,



Милена Симић, професор математике,



Јелена Ковачевић, професор разредне наставе,



Биљана Стевановић, професор српског језика,



Мирко Милосављевић, представник родитеља,



Ема Станарчевић (VII2), представник ученика,



Руководилац: Ђорђе Беара, професор разредне наставе.

У току I полугодишта, испуњен је први део годишњег Плана за проверу критеријума
квалитета рада Школе.
Подручје самовредновања у I полугодишту школске 2017/18. била је 2. област која се
односи на наставу и учење. Подршку овој области је претходила обука акредитованог
семинара Активно учење / настава–базични ниво и Активно учење/настава, напредни
ниво за наставнике који је нису похађали.
Циљ самовредновања ове области је побољшање наставе и учења уз примену различитих
метода и техника учења, који доприносе активном учешћу ученика у процесу наставе.
Пажљиво смо изабрали овај семинар , јер смо и у извештају екстерног прегледа , добили
препоруку да настава не буде само предавачке форме. Као учесници семинара вежбали смо
вештине анализе писаног сценарија за извођење наставе , као и анализу изведене наставе
кроз снимљени час. Сви наставници који су похађали семинар су израдили један сценарио
за час и извршена је анализа, која је допринела развијању вештина критичке конструктивне
анализе таквог записа. Семинар је оцењен као квалитетан и применљив у пракси.
Подручје самовредновања у II полугодишту школске 2017/18. била је 7. област која се
односила на материјално-техничке ресурсе.
Циљ је био да се испита да ли наставници сматрају школу адекавтно опремљеном у
материјално-техничку смислу.
За испитивање ове области као инструмент вредновања квалитета рада Школе спроведена
је анкета за наставнике:
Анкета за наставнике – попунило је 57 наставника(91,9%).
На основу анализе Анкете као слабости показали су се показатељи који се односе на
школске просторије, и то:
–
недостатак просторије за окупљање и дружење ученика - 80%
–
недостатак просторије за пријем родитеља - 83%
–
недостатак школске медијатеке - 41%
–
недостатак просторија које наставници могу користити за припремање наставе 25%
- 30% запослених сматра да би ученици могли бити више укључени у уређивање школског
простора, док 70% сматра да већ јесу.
–
У разговорима са запосленима дошли смо до сазнања о неопходности јаче интернет
подршке у згради.
Снага Школе се односи на показатеље који се односе на проценат реализације наставе у
кабинетима (100%) и опремљеност кабинета одговарајућим наставним средствима (100%),
од чега 9% наставника сматра да наставна средстава нису у функцији.
Анкета је показала и следеће:
–
да школски простор пружа одговајуће могућности за реализацију наставе и
ваннаставних активности – 90%,

–
да библиотека располаже довољним фондом литературе за потребе и наставника и
ученика и да редовно допуњава фундус књига осавремењујући га новим издањима –
100%.
Увидом у одговоре наставника који су учествовали у Анкети може се закључити да
запослени у ОШ „Дринка Павловић“ сматрају да школа поседује адекватан простор и
наставна средства за планирање, припремање и реализацију наставе.
Увиђа се потреба за даљим јачањем компетенција наставника у смислу организације и
артикулације сазнајног процеса у настави, као и јачање комуникације између ученика и
наставника, па су препоруке за побољшање:

да се изаберу акредитовани семинари који јачају наставничке компетенције
(оснаживање наставника у циљу подизања квалитета наставе и унапређивања сопствене
педагошке праксе).

да се подржавају ученици да слободно износе своје идеје, постављају питања,
дискутују и коментаришу у вези са предметом учења;

да се простори у школи оплемене уз подршку и укључивање ученика како би били у
бољој функцији васпитног деловања и учења ;

да се обезбеди простор за боравак, окупљање и дружење ученика.
Ђорђе Беара,
руководилац Тима

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО
ОБРАЗОВАЊЕ
Чланови тима:

Марина Манић, наставник разредне наставе
Наташа Васић, професор српског језика
Драгана Гајић, професор разредне наставе
Јелисавета Вилотић, психолог
Божидар Остојић, педагог
Јоле Булатовић, професор српског језика (до 1.1.2018.)
Дијана Хорватић, наставник разредне наставе

Руководилац:

Милица Вајукић Петровић, професор математике

У току школске 2017/2018. рализовани су следеће активности:
Садржај активности

Реализатори

Време
реализације

- Израда годишњег плана рада тима за ИО

Стручни тим за ИО

Август

- Идентификација ученика са посебним
образовним, здравственим и социјалним
потребама.
- Анализа актуелне школске ситуације и
одређивање броја ученика којима је потребна
додатна подршка и врста те подршке:


Магдалена Вељић IV3 - Добијено
мишљење Интерресорне комисије
10.10.2017. да се наставак образовања
ИОП2 за предмете: математика, српски
језик, немачки језик и природа и
друштво.



Лазар Ранковић V2 - ИОП2, од првог
разреда из свих предмета



Стефан Рас Глигоријевић VII3 - ИОП2
од шестог разреда за предмете:
математика, српски језик, немачки језик
и енглески језик, а од седмог разреда
ИОП2 за физику и хемију.

Разредне старешине
од 1. до 8. разреда
Стручни тим за ИО
Руководиоци
стручних Већа

Септембар
Октобар

Родитељи

- Пружање помоћи наставницима у изради
педагошког профила ученика
- Консултације и сарадња са родитељима ученика
којима је потребна образовна подршка
- Опсервација и праћење постигнућа и
напредовања ученика којима је потребна
образовна подршка
- Пружање помоћи наставницима у изради ИОП-а
за сваког ученика
- Састанци са родитељима ученика којима је
предложен ИОП и добијање сагласности за ИОП
- Информисање и добијање сагласности
Педагошког колегијума са предложеним ИОПима;

Стручни тим за ИО
„Мали“ тим за ИО
за сваког ученика за
кога је предложен
ИОП

Октобар
Новембар
Децембар

Родитељи

- Информисање Школског одбора, Савета
родитеља, родитеља на родитељским
састанцима о активностима тима за ИО
- Реализација и праћење ИОП-а и анализа,
репланирање, ревизија, модификација ИОП-а

Стручни тим за ИО
„Мали“ тим за ИО

Новембар –
јун

за сваког ученика за
кога је предложен
ИОП
Родитељи
- Сарадња и консултације са Интерресорном
комисијом
- Сарадња и консултације са стручном службом
Основне школе за заштиту вида „Драган
Ковачевић
- Вредновање постигнућа ученика са ИОП-ом на
крају школске године
- Самовредновање реализације плана ИО
- Информисање Наставничког Већа, Школског
одбора и Савета родитеља о спровођењу и
реализацији ИОП-а током школске
2017/2018.годину

Стручни тим за ИО

Септембар мај

Стручни тим за ИО
„Мали“ тим за ИО
за сваког ученика за
кога је предложен
ИОП

Мај – јун

Родитељи

Ове школске године одржано је 7 састанака Стручног тима за инклузивно образовање. На
састанцима је дискутовано о напретку ученика који раде по ИОП-у и по
индивидуализацији, као и потребама за кориговањем индивидуалних планова и додатном
подршком.
Поред ових састанака, сви чланови тима су у сталној међусобној сарадњи и комуникацији
са родитељима ученика који наставу похађају по ИОП-у. Родитељи су веома задовољни
напретком своје деце и сарадњом са наставницима и члановима Тима.
Добра је сарадња и са предметним наставницима и периодично је скретана је пажња на
пружање потребне подршке где је потребно. Сви наставници из Тима за додатну подршку
ученику Лазару Ранковићу су евалуирали досадашње планове и активности на сваком
тромесечју. Наставници из Тима за додатну подршку ученику Стефану Расу Глигоријевићу
евалуације су правили полугодишње, осим из предмета хемија и физика из којих је ове
године ученик први пут учио по ИОП-у па је евалуација рађена на сваком тромесечју.
Чланови тима су са осталим наставницима који имају ученике које раде по ИОП-у
16.12.2017. присуствовали семинару „Практични приступи деци са дислексијом,
дисграфијом и/или дискалкулијом“ (Компетенцијa: K2, Приоритети: 1). Том приликом су
проширили знања о елементима и карактеристикама дислексије, дисграфије и
дискалкулије, и упознали се са методама рада са децом са поменутим поремећајима.
Чланови тима су са ауторкама семинара Снежаном Олушки и Јеленом Панић имали
консултације у вези са избором метода рада сходно потребама и могућностима наших
ученика са дислексијом, дисграфијом и дискалкулијом.
Ученица Магдалена Вељић је исписана из наше школе 23.4.2018. и уписана у Основну
школу за заштиту вида „Драган Ковачевић“, па на крају школске2017/2018. године имамо

два ученика који похађају наставу по ИОП2: Лазар Ранковић V2 и Стефан Рас
Глигоријевић VII3.
Закључак: Тим за ИОП је сарађивао редовно и сви планирани садржаји су и реализовани.
Милица Вајукић Петровић,
руководилац Стручног тима за инклузивно образовање

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА
Чланови Тима за заштиту ученика од насиља у школској 2017/2018. години:
1. Јелисавета Вилотић, психолог
2. мр Божидар Остојић, педагог
3. Мирјана Бановић, професор разредне наставе
4. Биљана Ђелић, професор математике
5. Мирјана Петровић Брашњевић, професор техничког и информатичког образовања
6. Мирјана Анђелковић Киселички, професор немачког језика
7. Јелена Костадиновић, професор разредне наставе
8. Слободан Живковић, професор енглеског језика
9. Ранка Вујановић, птофесор немачког језика и руководилац Тима.
Свим састанцима Тима присуствовао је и директор школе Јоле Булатовић.
У циљу стварања сигурног и подстицајног окружења, сарадње, уважавања и
конструктивне комуникације Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и
занемаривања је у току школске 2017/2018. урадио следеће:
- на седници Наставничког већа у августу 2017. директор је именовао чланове и
руководиоца Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања;
- израдио оперативни годишњи план рада програма за заштиту деце од насиља (ПЗЗ)
- усагласио програмске активности ПЗЗ са ШбН;
- унео активности ПЗЗ у Годишњи план рада школе;
- упознавао Наставничко веће са свим актуелним дешавањима;
- укључивао чланове Вршњачког тима у решавање актуелних проблема;
- радио на зближавању и развијању толеранције између млађих и старијих ученика кроз
манифестације „Дани науке“ и „Дечије пролећне радости“
- популарисао идеје о школи без насиља кроз акције „Избор најбољег друга“, „Недеља
лепих речи“ и „Спортске игре“;
- редовно водио евиденцију насиља по нивоима;
- укључивао родитеље у процес решавања актуелних проблема;
- на крају сваког тромесечја вршио анализу евиденције насиља по нивоима;

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања је редовно одржавао
састанке, на којима је решавао настале инцидентне ситуације. Све инцидентне ситуације
су решене сарадњом свих учесника у образовно-васпитном процесу и осталих надлежних
институција.
Тим је одржао укупно осам састанака, али су током целе школске године сви чланови
Тима свакодневно сарађивали и „у ходу“ спроводили све неопходне активности.
Од осталих активности, а које се тичу других носилаца, издваја се следеће:
- у школи је уведено додатно озбеђење;
- у школи је свакодневно спровођено дежурство наставника. Дежурни наставници су
настале догађаје (уколико их је било) уносили у Књигу дежурства;
НАПОМЕНА: уз овај извештај иду записници са састанака Тима за заштиту ученика од
насиља, злостављања и занемаривања, који су редовно вођени и завођени код секретара
школе.
Ранка Вујановић, руководилац Тима

ИЗВЕШТАЈ ШКОЛСКОГ ТИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЗАВРШНОГ ИСПИТА
Након формирања школског тима за реализацију завршног испита у школској
2017/2018. години, сачињен је и интерни план активности, који је у потпуности
реализован.
Према плану евидентираних активности основни задатак Тима био је
правовремено информисање ученика, родитеља, наставника и свих осталих партнера
и заинтерсованих страна о условима и начину реализације завршног испита. Испити
су ове године реализовани од 18. до 20. јуна, са почетком у 9 часова.
Припрема, правовремено информисање, пре свега Наставничког већа и Савета
родитеља школе, а потом операционализације задатака, у коме су главну улогу имале
разредне старешине ученика 8. rазреда: Кристина Радојичић, 8/1, Нина Милетић, 8/2,
Биљана Ђелић, 8/3, и Слободан Живковић, 8/4, омогућили су успешну реализацију
свих задатака.
Значајну подршку у организационом смислу дали су и други чланови
Наставничког већа.
Школска уписна комисија у саставу: Јоле Булатовић, Милица Дугоњић,
Јелисавета Вилотић, Божидар Остојић, Небојша Мисаиловић, Мирјана Шеган, Љиљана
Петровић и Ана Танасковић била је у сталном контакту са Градском уписном
комисијом, односно господином Богданом Мандарићем, и благовремено је
извршавала све предвиђене послове на реализацији завршног испита и уписа
ученика у средње школе.
Сам завршни испит и све активности у вези са њим протекли су у најбољем
могућем реду. Треба нагласити да су одељењске старешине веома одговорно и
професионално обавиле свој део посла и тиме допринели да све протекне без
проблема.

На завршни испит изашло је 114 ученика, од укупно 114 ученика и сви су
положили. Ученици су полагали испит у фискултурној сали, кабинету за енглески
језик и канцеларији ПП-службе.
Средња оцена из српског језика била је 14,94, математике 12,60, а из
комбинованог теста 13,02.

Детаљна анализа резултата показује да се постигнућа ученика на завршном
испиту у великој мери подударају са њиховим постигнућима на крају 8. разреда. И
ове године у нашој школи био је и пункт за прегледање тестова, што је захтевало
додатне организационе напоре.
Од 114 ученика 62 је уписало гимназије, 34 четворогодишње стручне школе,
један ученик је уписао трогодишњу, док је 1 ученик уписан у другом уписном кругу.

Петнаест ученика је уписало приватне школе.
Јоле Булатовић,
руководилац Тима

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ
НАСТАВЕ
Извештај је сачињен на основу свих Записника Стручног већа учитеља и Извештаја Од.
већа 1,2,3. и 4. разреда приспелих до 27.6.2018. на мејл М.Јовановић.
1. Састанци Стручног већа учитеља
Стручно веће учитеља одржало је 3 састанка у току првог полугодишта 3 састанка у току
другог полугодишта . Сви учитељи су редовно долазили на састанке.
Теме састанака су биле:
 Програм рада Стручног већа учитеља, Одељењског већа и Одељењског старешине
 Подела послова и задужења
 Припреме за пријем првака
 Организација продуженог боравка
 Школски пројекти
 Тематска настава, отворени часови
 Стручно усавршавање
 Посете, излети и настава у природи
 Доношење одлуке о условима понуде за реализацију излета и наставе у природи ради
потребе будућег тендера за шк.2017/18. и шк.2018/19.
 Уџбеници, литература и наставна средства
 Дистрибуција уџбеника за школску 2018/ 2019. дистрибутера ``Мали кутак``
 Усвојена листа уџбеника ( 15.мај 2018. Наставничко веће) , других наставних
средстава и додатних наставних средстава која ће се користити у 1. и 5. разреду
шк.2018/19.
 Ваннаставне активности

На првом састанку Већа, усвојени су Програми рада Стручног већа учитеља, Одељењског
већа и Одељењског старешине , као избор записничара Стручног већа учитеља , Ирини
Котронис Пановски. Усвојено је и чување табеларног глобалног плана по Одељенским
већима за све предмете у електронској форми, за које је задужена Мерима Јовановић.
2. Подела послова и задужења
Стручно веће учитеља чини 28 учитеља од којих 24 ради у настави, а 4 у боравку. Распоред
по разредима и опис послова у настави је приказан у прилогу 1.
Задужења ван редовне наставе имају следећи учитељи:
-

Oливера Ајдер – Дечји савез
Винка Радош – Часопис „Витез“
Биљана Поповић – радна свеска „Пчелица“
Небојша Мисаиловић – Распоред часова разредне наставе
Мерима Јовановић – Руководилац Стручног актива учитеља

За рад у продуженом боравку (за ученике од 1. до 4. разреда) од 01.09.2016. године, били
су задужени следећи наставници: Координатор Славица Вукашин и Милица Амовић.У
току октобра месеца 2017. године, примљена су још два учитеља , Фируцина Чина и Марко
Ђукић.
3. Планирање и реализација
Сви учитељи су редовно писали оперативне планове, усаглашавајући их са Школским
програмом, Школским развојним програмом и Годишњим планом рада школе. Своје
планове су предавали у електронској форми, педагогу Божидару Остојићу.Од септембра
месеца 2017. почео је рад на платформи ес-Дневника.
Одељенскa већa од I до IV разреда обухватили су све активности и садржаје планиране
Годишњим програмом рада школе за школску 2017/2018. годину као и додатне, ванредне
активности које су се односиле на новонастала текућа питања у току рада.
4. Школски развојни програм .
Реализација Школског развојног програма кроз интердисциплинарну наставу
I - IV разредa
Прво полугодиште 2017.г.
Разред

Тема

Кретање
Свемир
Исхрана/Храна/Млеко

Време реализације
Септембар
28.9.2017.
IV/1,2,3,4
Октобар
6.10.17.- II/2,II/3.
27.10.17 .- II/4.
30.10.17.- II/1.

4.
разред
2.
разред

Знаци и симболи
ДКЦ``Пуна инклузија уз знаковни језик``

Климатске

7.11.2017. III р.

промене ( промена теме у

3.
разред

Еурека ! )

1.разред

Знаци и симболи

Новембар
7.11.2017.- Iр.

4.
разред

Еурека!

27.11.2017.- IVр.

1.разред

Толеранција/Сарадња

Децембар
18.12.2017. - Iр.

2.разред

Солидарност / Емпатија
Креативност / Интелектуална својина /
Предузетник

20.12.2017. - II/2
25.12.2017.
Јавни
час - II/1

Духовитост

26.12.2017.
Јавни
час - II/4
Јануар
30.1.2018. - IVр.

4.разред

Писменост

Директор школе Јоле Булатовић и (бивша в.д. директор) Љиљана Новковић, педагог
Б.Остојић по позиву наставника присуствовали су часовима тематске и редовне наставе у
првом полугодишту . Директор и помоћник директора Биљана Поповић су посећивали
часове у другом полугодишту по распореду који је био истакнут на огласној табли.

Реализација Школског развојног програма кроз интердисциплинарну наставу за
школску 2017/18. годину у ОШ „Дринка Павловић“
I - IV разредa
Друго полугодиште 2018.
Разред

Тема

1.разред

Солидарност/Емпатија

Време реализације
Март
30.3.2018. -1.раз.

2. разред

Знаци и симболи

7.3.2018. - II/2

3. разред

Промена теме Воде у `` Београд кроз векове `` ,
предавање, обука, провера и додела диплома –
сарадња са ДКЦБ

Од 2.3. до 28.5.2018.- 3.разред

2.разред

Експеримент

1.разред

Мерење

Април
Од 23. дo 26.4.2018. - II/1 и II/4
Oтворен час , 24.4.- II/1 и II/4
Мај
7.6.2018.- 1.разред

2. разред

Кретање

од 7. до 11.5.2018. - II/1 и II/4

3.разред

Истраживачка игра ``Београд кроз векове ``

18.5., /21.5. ,/ 28.5.2018.

4. разред

Физичка активност

11.5.2018.- 4.разред

``VIII Пролећне радости`` од 08.05. до 11.05.2018. узели су учешће сви учитељи од 1. до
4.разреда на свим активностима .

5. Школски пројекти и активности ученика у пројектима локалне заједнице














Ове године Дан школе смо прославили кроз два часа од.старешине .Први, ученици су
имали свечани час посвећен Дринки Павловић и тада су у име Наставничког већа
ученицима из сваког одељења, додељене похвалнице и награде за ликовно
стваралаштво( 3+1) и похвалница најбољем другу . Други час је био одлазак у ДКЦ
где смо одгледали позоришну представу ``Успавана лепотица``.
У петак 27.10.2017. на позив Мајде Адлешић менаџера `` Друштва водна агенција``
одржана је 3. Међународна конференција о води у Љубљани у тз. Хиши ЕУ.
Представници наше школе били су професорка биологије Марина Дрндарски и
учитељица 4/3 Винка Радош .
Пројекат ``Музеј у коферу`` прошли су сви први, други и четврти разреди кроз
понуђене археолошке и историјске радионице кустоса Наредног музеја.
Пројекат „ Школа без насиља“, реализован је са ученицима кроз радионице или кроз
израду Одељењских правила понашања;Четврти и први разреди су имали радионице
``Безбедност у саобраћају``.
Пројекат ``Клуб родитеља ОШ``Дринка Павловић`` поводом новогодишњих
празника организован је програм када су наступали талентовани ученици разних
вештина из свих разреда од 1 до 8.
Спроведене су хуманитарне акције у оквиру: „Дечије недеље“, сакупљање играчака,
школског прибора, слаткиша, уџбеника - помоћ деци без родитељског старања и
новогодишња акција Црвеног крста „Један пакетић, много љубави“;
Вежба и предавање о поступању у случају Евакуације људи из објеката
захваћеног пожаром , извела се у сарадњи са Штабом за ванредне ситуације општине
и Црвеног крста Старог града.
8.Пролећне
радости
,
Тема:
Дар
(
Даривање)
Школска манифестација „Дечје пролећне радости“ одржана је од 8. до 14. маја.У
оквиру ове посебне недеље, ученици млађих и старијих разреда су са својим
наставницима реализовали хуманитарни базар. Ученици су на штандовима
постављеним испред школе продавали своје рукотворевине.Током ове манифестације

прикупљено је 103.500,00 РСД.Прикупљени новац уплаћен је фондацији „Подржи
живот“.


У школи су одржани 11. Дани науке под називом ‚‚ДРИНКИНИ 22:x = 2 ‚‚

Гости наше школе били су : ЦПН, СШ „Гоша“, Смедеревска Паланка; ОШ „Иво Андрић“,
Београд; Млађи ућеници 1. и 2. разреда су по утврђеном распореду обишли све радионице
у приземљу и на првом спрату. Одсутни 3.и 4. разред су били на реализацији наставе у
природи.
6. Школске свечаности


Прослава Дана школе , ученици су имали свечани час посвећен Дринки Павловић и
одлазак у позориште ДКЦБ„ Донка Шпичек“.
 Новогодишњи Јавни часови и приредбе у свечаној сали одржали су : 1/3, 2/1, 2/3 и
2/4. Новогодишње јелке по спратовима окићени су украсима које су направљени од
папира у договореним бојама ( плавој, црвеној, белој и сребрној).
 Прослава школске славе Светог Саве одржана је у свечаној сали школе у извођењу
програма ученика млађих разреда, хор ученика од првог до четвртог и рецитатори из
трећег и четвртог разреда.Одељењске старешине су у свом одељењу одржали свечани
час посвећен Растку Немањићу и Савиндану . У холу школе 1.разред и одељење 2/1 и
2/4
урадили су ликовну изложбу посвећене школској слави кроз технике :
калиграфије, колажа и сликања . По спратовима биле су реализоване изложбе
ликовних радова ученика, посвећених Св. Сави.Директор Јоле Булатовић је на
Наставничком већу похвалио рад везан за Светосавску прославу као и изложбе
ученичких радова на ту тему.
У Свечаној сали школе одржане су приредбе 1/1, 2/2, 2/3 поводом завршетка
шк.године.
Генерацијска приребда ученика 4. разреда „Овде царује другарство“ одржана је испред
школе у присуству великог броја родитеља и гостију.Ученици су кроз казивање стихова о
другарству и песмама показали циљ до кога су их водили учитељи : IV/1,Небојша
Мисаиловић,IV/2, Драгана Живковић,IV/3, Винка Радош и IV/4, Мирјана Бановић.
7. Такмичења
На Наставничком већу у августу месецу 2017., в.д.директор Љ.Новковић је одлучила да се
ове шк.године не сакупља новац за дечији динар Пријатеља деце.Тиме смо били ускраћени
да учествујемо на такмичењима у току шк. 2017/18.године, сем неколико одељења која су
предала чланарину за дечији динар Пријатеља деце ( II/1, II/2 ).
а) Републички ликовни конкурс „Форма Идеале“ са темом „Како замишљам моју собу“
1/3, Муњић Софија добитница је 4 награде Идеална свеска

б) Одељење 2/4 на такмичењима има освојене награде од школског до међународног
нивоа из ликовне и музичке културе, математике и физичког васпитања .Укупан број
освојених награда на крају школске године је 29 .
поПохвалезахвалнице
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Резултати се налазе у документацији Одељењског већа 2.раз.
в) Школско и општинско такмичење из математике 3.и 4.р.одржано је 19.01.2017. и
24.2.2018. године. Резултати 3. разреда се налазе у документацији Одељењског већа.
На Општинском такмичењу из математике 4.разреда остварени су следећи резултати:
Милена Пантић 4/4 - 1. место, Балша Перић 4/2 - 1.место, Павле Маркуш 4/2 -1.место.
Лазар Скендерија 4/4 - 1. место, Алексеј Стевановић 4/4 - 2.место, Теодора Димитријевић
4/1 - 2.место, Tијана Павелић 4/2 - 2.место, Коста Богдановић 4/3 - 3. Место, Никола
Гвозден 4/3 - 3.место, Богдан Лалић 4/1 - 3.место, Виктор Данић 4/2 - похвала.
На Окружном такмичењу из математике ( 25.3.2018.) пласирало се пет ученика и то из
4/2 двоје и 4/4 троје , а Милена Пантић 4/4 освојила 3.место.
Математички турнир одржан је 12.05. 2018. – учествовала је Милена Пантић 4/4 и
похваљена је.
г) На општинском такмичењу ( 8.3.2018.) из математике``Мислиша``, учествовало је 73
ученика другог разреда. Освојене су две похвале и два 3. места .
II/1 Самарџић Вук 3. награда, Митровић Алекса , похвала
II/2 Јовановић Милан , похвала
II/3 Миладиновић Никола 3. награда
Четврти разред , освојене су две похвале и два 3. места .
Милена Пантић 4/4 - 3.место, Алексеј Стевановић 4/4 - 3.место,Брано Ћоровић 4/4 –
похвала и Павле Маркуш 4/2 –похвала.
д ) 17.3.2018.одржано је општинско екипно такмичење квиз „Мост математике “, у
организацији удружења “Млади математичар“ на коме су представници млађих из наше
школе освојили 1.место, а на градском 21.4.2018. 2.место. Екипу су чинили по један
ученик сваког одељењског већа : Мона Црнобрња1.р., Јелена Маричић2.р., Максим
Црнобрња3.р. и Милена Пантић 4.р..
ђ ) Манифестација Читалачка значка, школски и општински ниво – 2. и 3.раз. одржано
је 30.3.2018 и 8.5.2018. Резултати се налазе у документацији Одељењских већа.
е ) Министарство просвете ,науке и технолошког развоја , Министарство омладине и
спорта , Атлетски Савез Србије, ОШ``Дринка Павловић`` , поводом организованог Кроса
РТС-а ``Кроз Србију``, додељено је ученицима првог и другог разреда : 8 првих места , 8
других и 9 трећих места . Резултати се налазе у документацији Одељењских већа.

ж ) У оквиру Дечијег савеза Пријатеља деце Старог града
- Литерарни конкурс поводом ``Дечје недеље ``на тему „ Ја и моји пријатељи свих
генерација `` , Катарина Јелисавац, 4/3, освојила је 2. место,
-

„ Златна сирена“општинско такмичење : Миа Милић, 4/3,освојила је 1. место, а
на градском је поновила успех и освојила такође 1.место.
Општинско такмичење - 1.место, Теодор Грегор Илић 2/1, и 1. место,Оскар
Поповић Свендсен , 2/4.

-

``Кратке драмске форме``, општинско такмиче награда за Најбољу мушку
улогу , „ Улога директора у представи „ Повратак деда мраза „ добио је Дамјан
Виктор Илић 2/1

з )Друштво учитеља Топола расписало је литерарно-ликовни конкурс на тему „ Мој
учитељ“; Андрија Мугоша, 4/3 -1.место , Коста Богдановић, 4/3- 2.место ,
Катарина Сепи, 4/3 – похвала и Катарина Јелисавац, 4/3 такође похвалу.

8. Тестовске провере
У оквиру већа 1.разреда обављена је полугодишња тестовска провера знања из Српског
језика,Света око нас и Математике које спроводи ПП служба .На крају школске године
имали су стандардизоване провере у оквиру Српског језика и Математике.
У II разреду обављена је полугодишња и крајња тестовска провера знања из Математике, а
Српски језик само полугодишња провера знања која је урађена почетком другог
полугодишта . Резултати тестирања су заведени у е-дневнику и код школског педагога,
Божидара Остојића.
У току школске године Одељењска већа III и IV разреда, имали су стандардизоване
провере у оквиру Српског језика, Математике и Природе и друштва. Њихови резултати и
успеси се налазе у е-дневнику одељења у одељку Распоред писмених радова.
9. Индивидуални образовни план, индивидуални програм и индивидуални начин
рада( члан 77) закона о основама система образовања и васпитања



Свим ученицима који су на било који начин имали потешкоћа у савладавању градива
пружена је адекватна стручна помоћ и одржавани су редовно часови допунске наставе.
Одељењско веће I, II ,III и IV разреда је у сарадњи са педагогом и психологом
школе констатовало да у току првог полугодишта школске 2017/2018. године је постојала
потреба за спровођењем члана 77 из Закона о основама система образовања и васпитања.

- Ученик 1/3 , Вујовић Видак (на упису пријављена развојна дисфазија и по речима маме
превазиђена- нема документације и мама не пристаје на ИОП).
- У одељењу II/4 ученицa Дуња Јешић и Бојан Нешић су обухваћени индивидуалним
образовним планом и програмом из Математике и Српског језика, током целе школске године .
-Ученица 4/3 Магдалена Вељић је обухваћена индивидуалним образовним
планом и програмом током целе школске године, али је крајем маја 2018. прешла у
ОШ``Драган Ковачевић``.
10. Стручно усавршавање
o Практични приступи деци са дислексијом и дисграфијом (К2), 16 часова
Беара Ђорђе, Дијана Хорватић, Дуња Сурла, Бојана Тановић, Ана Срећковић, Драгана
Гајић, Мерима Јовановић, Ирини Котронис , Ивана Мицић, Биљана Поповић, Иван
Пауновић, Небојша Мисаиловић. Драгана Живковић, Винка Радош, Мирјана Бановић
o Активно учење, напредни ниво (К2)
Марина Манић, Ирини Котронис, Беара Ђорђе,Нела Гајић, Јелена Ковачевић, Драгана
Ивковић, Јелена Костадиновић
o Обука у септембру 2017. за рад на платформи ес-Дневник , семинар за све
учитеље од 1- 4.разреда ( 24 наставника ).
o Програм обуке наставника Основне школе – 1. циклус за остваривање програма
наставе и учења оријентисаних на процес и исходе учења (будући 1.разред
шк.2018/19.)
Марина Манић, Ирини Котронис,Ана Срећковић, Дуња Сурла, Небојша Мисаиловић,
Драгана Живковић, Винка Радош и Мирјана Бановић.
o Припремање приправника за полагање испита за лиценцу одређени су Ментори
ове 2017/18. године :
Ментор, Јелена Ковачевић- Ивани Томић ; Ментор, Бојана Тановић – Ани Срећковић ;
Ментор, Драгана Ивкоић – Нели Гајић ;
Ментор, Дијана Хорватић – Дуњи Сурли.
o Припремање и одржавање угледних и отворених часова
Јавни час ,
25.12.2017. - II/1,
Дијана Хорватић и Дуња Сурла
Јавни час , 26.12.2017. - II/4 , Мерима Јовановић и Ирини Котронис Пановски
Oтворен час РУТ-а , 24.4.2018. - II/1 , Дијана Хорватић и Дуња Сурла и II/4, Мерима
Јовановић и Ирини Котронис Пановски


14. 05. 2018. Тестирање дигиталних материјала, у организацији Института за
психологију , Креативног центара и Министарства просвете

(2. разред ) Дијана Хорватић, Бојана Тановић, Драгана Гајић.
(4. разред ) Драгана Живковић, Винка Радош и Мирјана Бановић.


Дежурство наставника на завршном испиту 18, 19. и 20. јуна 2018.
Јелена Коваћевић, Ивана Томић, Драгана Ивковић, Оливера Ајдер, Јелена
Костадиновић, Дуња Сурла, Иррини К.Пановски, Ана Срећковић, Марина Манић и
Драгана Живковић.
11. Реализоване посете, излети, настава у природи и ваннаставне активности






Педагошка пракса студента Теодоре Тодовић у одељењу 1/3 праћење наставе ( 3., 4. и
7.маја 2018. ) и 10. маја 2018. студент Сања Чомић такође праћење наставе.
Посета позоришту „Душко Радовић“, одгледане су представе: „Чаробна књига``,
``Мала школа рокенрола``, ``Моби Дик``, Судбина једног Чарлија``, „Књига о џунгли",
„Капетан Џон Пиплфокс“, „Књига лутања“, " Робин Худ"," Мали каплар", Камени
цвет``.
Посета Дечјем културном центру – ДКЦ „ Донка Шпичек“ , одгледана је представа
„Успавана лепотица``;
- 2/2 и 2/3 присуствовали концерту посвећен текстописцу дечијих песама Мајданац
Боро .
Организовано предавање за 3. и 4. разред на тему ``Пуна инклузија уз знаковни
језик``;
- У оквиру пратећег програма 48.Међународног сусрета деце Европе – Радост
Европе 2017. Одељења IV/3, II/1, II/4 и III/4 билa су да посете интерактивну
поставку инспирисана поезијом Мирослава Мике Антиће, чији су стихови „Свако
дете има крила“ мото овогодишњег сусрета деце Европе;
- промоцији књиге за децу ,,Волети ветар ``Слађане Ристић, дружење са писцем за
децу Бранком Стевановићем и на тај начин учествовали обележавању Светског
дана књиге
- `` Београд кроз векове `` , предавање, обука, провера и додела диплома – сарадња 3.
разреда и ДКЦБ у мају 2018.



Посета биоскопу „Тuckwood“, одгледани су филмови: Тврд орах 2 ,
Фердинанд 2, ,, Патуљци узвраћају ударац","Пећинци";
- биоскоп у Дому омладине поводом недеље Руског филма у Србији ``Бајке
детињства``, посетили су 2/1 , 3/1 и 3/3.



Посећене изложбе: ``Од црно-беле до палете целе``- одељење 2/2 посетили ``Конак
кнегиње Љубице``, радионице посвећене лику и делу нашег првог фотографа Анастаса
Јовановића.
- У холу Галерије Радио телевизије Србије , изложбу инспирисану ТВ серијом
``Немањићи - рађање краљевине ``, посетили су : 1.разред , 2/2, 2/4, и 3. разреди.
Одгледали су изложене костиме, сценографије и оружја из истоимене серије .




Београдска филхармонија , концерт ,,Здраво , ми смо оркестар" – одгледали 2/2и 2/3
Дом Војске Републике Србије - 3. разред је посетио изложбу портрета Анастаса
Јовановића "Слика грађанског друштва" и учествовали у радионици ``Израда одеће
грађанског друштва``;
 Библиотека града Београда - Дечије одељење ,,Драган Лукић" ученици 2/2 су се
упознали са потребама глувонемих особа покушали да што боље науче знаковну
азбуку. Чланица удружењa УТЛОСС - а им је показала како се споразумевају
глувонеме особе и како заправо могу да се ,,слушају руке".
- У фискултурној сали школе реализоване су промоције и презентације: СК
``Спортић“, Карате клуба - ``Витез``, Рукометни клуб –``Спас ``, Промоција
спорта`` – Секретаријат за спорт и омладину града Београда
 У свечаној сали школе одељењске новогодишње приредбе одржали су ученици једни
другима , 2/1 и 2/4 са темама : У потрази за Деда Мразом и Дринковизија . Одржане су
и приредбе за родитеље на крају школске године : 1/1, 2/2, 2/3.
Градско- стамбено предузеће организовало је предавање за прваке о првилној
употреби лифта и том приликом приказана је представа „ Вила Лифтила“,
Представљање гудачких и дувачких инструмената МШ``Станковић``и МШ
``Мокрањац``, МШ „ Вучковић“ ученицима од I - IVразреда
 Библиотека школе и града
- Проф. Информатике Анте Чурлин одржао је интересантан час ученицима 2/2 и 2/3
``ГЕА`` Глобална Едукативна Авантура – квиз знања;
- Са одељењем 2/4 Анте Чурлин је у сарадњи са учитељицом Меримом Јовановић урадио
уводни део тематске наставе``Свемир``;
- радионица ``Волим да читам`` одржаван је у организацији библиотекара школе , Славице
Хорватић и учитеља 1. разреда и њихових родитеља;
- Промоцију књиге за децу ``Ствар срца``, одржала је десетогодишња Тара Марковић
одељењима 2/1,2/ 4 и 4/3,4/4 ;
- Промоција књиге „ Фармина блатњава барица“ – Propolis books, одељења 1.разреда
- Посета пчелара Ненада Филиповића, предавање о пчелама- одељење 1/1, 2. и 3. разреда,
- Посета библиотеци „ Чика Јова Змај“ ,где су сви ученици 1.р.добили чланске карте.
Реализовани једнодневни излети:
I разред - Салаш Катаи – Мали Иђош
II разред - Бачки Петровац , ТА`` Маг промет``
III разред – Специјални резерват природе - Засавица
IV разред – Текериш – Троноша - Тршић
Извештаји о реализованим излетима, налазе се у документацији Одељењских већа.
Реализована настава у природи:
I разред – Сокобања, хотел ``Моравица ``, ТА`` Маг промет``
II разред - Сокобања, хотел ``Моравица ``, ТА`` Маг промет``
III разред – Сирогојно , Спортско-рекреативни центар``Вива спорт``, ТА`` Мивех``

IV разред – Сокобања, хотел `` Турист ``, ТА`` Вања травел ``
Извештаји о реализацији наставе у природи налазе се у документацији Одељењских већа.
12. Безбедност ученика
У циљу безбедности ученика и превентивног програма заштите ученика од насиља вођена
је евиденција – Формулар за праћење интервенција према нивоима насиља,
злостављања и занемаривања ученика у циљу спречавања насиља у одељењу.
1.разред - Једном ученику је дата мера - Укор одељењског старешине
2. разред – Једном ученику је дата мера - Укор одељењског већа и владање ( 4 )
3.разред - Једном ученику је дата мера - Опомена одељењског старешине.
Детаљније о појачаном васпитном раду и предузетим мерама, где је то било потребно,
може се наћи у извештајима Одељењских већа.
13. Здравствена заштита ученика



1.раз. - један дечак је са дијагнозом дијабетес.
2. раз. – један дечак и једна девојчица су са дијагнозом дијабетес.



У свечаној сали стоматолог др Александра Рајчевић из Дома здравља „Стари град“
одржала је предавање свим ученицима од 1. до 4. разреда о ``Здравој исхрани и
денталној хигијени``. У мају 2018. поновљено је предавање под називом ,,Како
правилно перемо зубе``за све прваке и другаке .
Ученици IV разреда присуствовали су предавању о ``Основи безбедности деце ``, које
су реализовали службеници МУП-а , кроз осам тема .
У библиотеци школе , 29.11.2017. урађен је систематски преглед трећака,а 6.12.2017.
првака, од стране др М.Радовановић из Дома здравља ``Стари град``.




14. Сарадња са родитељима





У свим одељењима редовно су одржавани родитељски састанци и Дани отворених
врата на којима су родитељи били информисани о успеху и владању своје деце.
Молба родитеља 2/4 да се одељење измести у другу учионицу због неадекватног
осветљења , донешен је став Одељенског већа 2.раз. и став Стручног актива учитеља
да ротације нису изводљиве.
Програм сарадње са родитељима - Отворена школа
Радионица „Како је лепо читати“ организована је уз сарадњу библиотекарке школе
Славице Хорват, и учитеља I разреда и родитеља ;



Ученицима II2 и II3 разреда, организован је концерт виолине који је приредила мајка
ученика 2/3 Тијана Милошевић;
15. Самовредновање : Област 2-Настава и учење и Област 7-Ресурси
16. Ликовне изложбе постављене на улазу у школу за прво полугодиште биле су на
тему : ``Ала је леп овај свет``, ``Засавица``, ``Били смо код деде...``, ``Јесен``,
``Школска слава, Свети Сава``. Теме у другом полугодишту биле су : ``Снеееег !``
, ``Букет пролећног цвећа``, ``Пролеће `` , ``Пролећне радости – базар ``.
Руководилац Стручног актива, Мерима Јовановић

Прилог број 1

Подела послова наставника разредне наставе
за школску 2017/18. Годину
Руководилац Одељенског већа I разреда , Драгана Ивковић

Име и презиме

Ковачевић Јелена

Ивана
Томић

Тонка Грујева

Ђорђе Беара

Драгана Ивковић

Разред и
одељење
I1

I1

I2

I2

I3

Обавезни
предмети
Математика
СОН
Ликовна
култура

Број
часова
недељно
8

Српски језик
Музичка
култура
Физичко
васпитање
Математика
СОН
Ликовна
култура

9

Српски језик
Музичка
култура
Физичко
васпитање

9

Математика
СОН
Ликовна

8

8

Изборни
предмети
Чувари
природе
Грађанско
васпитање

Лепо писање

Број
часова
недељно
2

1

Чувари
природе
Грађанско
васпитање

2

Лепо писање

1

Чувари
природе
Грађанско

2

Остале
активности
Одељењски
старешина
ЧОС
допунска настава
Математичкасек
ција
Члан Тима за
вредновање и
самовредновање
допунска настава
секција Мали
креативци

Одељењски
старешина
ЧОС
допунска настава
Математичкасек
ција
допунска настава
секција Мали
креативци
Координатор
Тима за
вредновање и
самовредновање
Одељењски
старешина
ЧОС

Број
часова
недељно
1

1
1

1
1

1

1
1
1
1

1

култура

I3
Нела Гајић

Оливера
Ајдер

Јелена Костадиновић

I4

I4

Српски језик
Музичка
култура
Физичко
васпитање
Математика
СОН
Ликовна
култура

Српски језик
Музичка
култура
Физичко
васпитање

васпитање

Руке у тесту

9

Чувари
природе
Грађанско
васпитање

8

Лепо писање

9

допунска настава
Математичкасек
ција
Члан Тима за
развој школског
програма
Руководилац
Одељенског већа
1.разреда
допунска настава
секција Мали
креативци

1

Одељењски
старешина
ЧОС
допунска настава
Математичка
секција
Члан Тима за
вредновање и
самовредновање
Руководилац
Дечијег Савеза
ОШ``Дринка
Павловић``
допунска настава
секција Мали
креативци
Члан Школског
тима за заштиту
ученика од насиља
,злостављања и
занемаривања

2

1

1
1

1
1

1
1

1

1
1

Подела послова наставника разредне наставе
за школску 2017/18. годину
Руководилац Одељењског већа II разреда , Дијана Хорватић

Име и презиме

Дијана Хорватић

Разред и
одељење

II1

Обавезни
предмети

Математика
Ликовна
култура
Физичко

Број
часова
недељно

10

Изборни
предмети

Рука у тесту

Број
час.
недељ
но

Остали облици
васпитно
образовног рада
ОООВР

1

Час одељењског
старешине
допунска настава
Драмско

Укупан
број
часова
недељнообавезни,
изборни и
ОООВР
1

1

васпит

Дуња Сурла

II1

II2
Бојана Тановић

Ана Срећковић

Драгана Гајић

Марина Манић

Мерима
Јовановић

Ирини Котронис
Пановски

II2

II3

II3

II4

II4

Српски језик
СОН
Музичка
култура
Српски
језик
СОН
Ликовна
култура

8

9

Математика
Музичка
култура
Физичко
васпитање

9

Српски
језик
СОН
Ликовна
култура

9

Математика
Музичка
култура
Физичко
васпитање

9

Математика
Ликовна
култура
Физичко
васпит

10

Српски језик
СОН
Музичка
култура

8

Рука у тесту
Грађанско
васпитање

1

Рука у тесту

1

1

Рука у тесту
Грађанско
васпитање

1

Рука у тесту

1

Час одељењског
старешине
допунска настава
секција Мали
креативци
Члан Тима за
развој школског
програма
допунска настава
Спортска секција

1

Рука у тесту
Грађанско
васпитање

1

Рука у тесту

1

Рука у тесту
Грађанско
васпитање

рецитаторска
секција
Руководилац од.
већа 2. разреда
Члан Школског
тима за
инклузивно
образовање
допунска настава
секција Мали
креативци

1

1
1

1

1
1
1

1
1

1
1

Час одељењског
старешине
допунска настава
секција Мали
креативци Члан
Школског тима за
инклузивно
образовање Члан
Школског одбора
допунска настава
Спортска секција
Члан Школског
тима за
инклузивно
образовање
Час одељењског
старешине
допунска настава
Ликовна секција
Руководилац
Стручног већа
учитеља за
разредну наставу
допунска настава
секција Мали
креативци

1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

Подела послова наставника разредне наставе III разреда
за школску 2017/18. Годину
Руководилац Одељењског већа , Ивана Мицић
Име и презиме

Разред и
одељење

Обавезни

Број
часова

Изборни
предмети

Број
часова

Остале
активности

Број
часова
недељно

Одељењски
старешина

1

предмети
недељно
Ивана Мицић

III1

Математика

19

Српски језик

19

недељно
Грађанско
васпитање

1

ЧОС
Природа и
друштво

1
2

Чувари
природе

допунска настава
1

1
Спортска секција
1

Ликовна
култура

Тима за
вредновање и
самовредновање

2

Физичко
васпитање

Руководилац већа
3. разреда

3
Музичка
култура
1
Биљана Поповић

III 2

Математика

19

Српски језик

19

Природа и
друштво
2
Ликовна
култура

Грађанско
васпитање

1

Одељењски

1

старешина

Чувари
природе

1

ЧОС

1

допунска настава

1

2

Оригами секција
1

3

Члан тима за
Школско развојно
планирање

Одељењски

1

Физичко
васпитање
Музичка
култура
1
Иван Пауновић

III 3

Математика

19

Српски језик

19

Природа и
друштво
2
Ликовна
култура

Грађанско
васпитање

1

старешина

Чувари
природе

1

ЧОС

1

допунска настава

1

2
Спортска секција

Физичко

васпитање

1

Музичка
култура

Члан тима за
Школско развојно
планирање

3
1

Бојана Лазић

III 4

( В.д.Љиљана
Новковић)

Математика

19

Српски језик

19

Природа и
друштво
2
Ликовна
култура

Грађанско
васпитање

1

Одељењски

1

старешина

Чувари
природе

1

ЧОС

1

допунска настава

1

2
Оригами секција

Физичко
васпитање

Члан тима за
Школско развојно
планирање

3
Музичка
култура

1

1

Подела послова наставника разредне наставе
за школску 2017/18. годину
Руководилац Одељењског већа IV разреда , Небојша Мисаиловић
Име и презиме

Разред и
одељење

Небојша
Мисаиловић

Драгана
Живковић

Винка Радош

Мирјана
Бановић

4/1

Обавезни
предмети
Математика,
Српски језик,
Природа и друштво,
Ликовна култура,
Музичка култура,
Физичко васпитање

Математика,
Српски језик,
Природа и друштво,
Ликовна култура,
Музичка култура,
Физичко васпитање

4/2

4/3

4/4

Математика,
Српски језик,
Природа и друштво,
Ликовна култура,
Музичка култура,
Физичко васпитање

Математика,
Српски језик,
Природа и друштво,
Ликовна култура,

Број
часова
недељно

Изборни
предмети

Број
часова
недељно
2

18

Чувари
природе,
Грађанско
васп

2

18

Чувари
природе,
Грађанско
васп

2

18

Чувари
природе,
Грађанско
васп

Лепо писање
Грађанско

2

Остале активности
Час одељењског
старешине
допунска настава
додатна настава
Спортска секција
Руководилац од.
већа 4. разреда

Бр.час.
недељ.

4

Час одељењског
старешине
допунска настава
додатна настава
Ликовно литерарна
секција
Члан Школског
одбора

4

Час одељењског
старешине
допунска настава
додатна настава
Ликовно литерарна
секција
Записничар
Наставничког већа
Час одељењског
старешине
допунска настава
додатна настава

4

4

Музичка култура,
Физичко васпитање

18

васп

Спортска секција
Члан Школског
тима за заштиту
ученика од
насиља,злостављања
и занемаривања

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 1. РАЗРЕДА
1. Бројно стање генерације
1/1
Дечака 13
ОДЕЉЕЊЕ
1/2
Дечака 15
ОДЕЉЕЊЕ
1/3
Дечака 14
ОДЕЉЕЊЕ
1/4
Дечака 13
ОДЕЉЕЊЕ

Девојчица
17
Девојчица
13
Девојчица
16
Девојчица
15

Укупно 30
ученика
Укупно 28
ученика
Укупно 30
ученика
Укупно 28
ученика

Веће 1.разреда:
-Jелена Ковачевић,разредни старешина 1/1 и Ивана Томић
-Тонка Грујева, разредни старешина 1/2 и Ђорђе Беара
- Драгана Ивковић, разредни старешина 1/3 и Нела Гајић
- Оливера Ајдер, разредни старешина 1/4 и Јелена Костадиновић
Извештаји са седница Одељењских већа
Одељенско веће првог разреда одржало је пет састанака у току првог и другог
полугодишта. Обухваћене су све активности и садржаји планирани годишњим Програмом
рада школе за школску 2017/2018. годину као и додатне, ванредне активности које су се
односиле на новонастала текућа питања у току рада.
1/1- На другој седници Одељенског већа одржаној 14.11.2017.учитељи 1/1 су констатовали
да је Абрамовић Саву потребна помоћ у раду, Ашик Душан је дечак са дијагнозом
дијабетес.
1/2- Учитељи су саопштили да Гордан Жужа има проблем са понашањем, малтретира
другу децу за време одмора и у Wc-у. На 2.Одељенском већу ученику Г.Жужа одлуком
Одељенског већа изриче му се мера Укор одељенског старешине због непоштовања
правила и матретирања других ученика.
1/3 – Ученик Вујовић Видак,(на упису пријављена развојна дисфазија и по речима маме
превазиђена- нема документације и мама не пристаје на ИОП), напредује спорије али
напретка има. Чита, сабира и упоређује бројеве до 10.
1/4 – Зарић Стефан слабо мотивисан и споро напредује.
Трећа седница Одељенског већа:

1/1 – Учитељица Јелена Ковачевић је констатовала да ученик Абрамовић Саво јако лоше
напредује и да му је потребна подршка у раду. Родитељи су о томе обавештени, али да је
лоша сарадња са њима (не одазивају се на позиве наставница). Похваљени ученици:
Мараш Ђорђе, Мићић Ања, Мицић Елена, Црнобрња Мона и Кувекаловић Жељана.
1/2 - Учитељица Тонка Грујева је навела да Бобић Лула споро напредује и има проблем са
читањем, Гломазић Андрија такође, Петровић Нађа је спора, одбија да препише са табле.
Жужа Гордан осим што и даље има проблем са понашањем је попустио и у учењу.
Учитељица је рекла да му остаје мера Укор одељенског старешине. На иницијативу
родитеља размишља се о премештању Гордана у друго одељење.
1/3 – Због честог изостанка из школе Симић Страхиња има осцилације у раду, а Вујовић
Видак јако споро напредује из обласи српског језика и света око нас.
Барнић Виктор има проблем са понашањем у смислу не поштовања наставника, другара и
повременог физичког настртања на децу.
Похваљени ученици су: Драгојловић Никола, Дрчелић Сергеј, Марјановић Елена,
Миловановић Катарина, Поповић Павле и Павићевић Тара.
1/4 – Зарић Стефан спорије напредује, отежано вербално изражавање, бојкот према школи
што по мишљењу психолога ван школе има везе са пресељењем.
Лађевић Јана и Тодоровић Лука напредовали. Истичу се : Блашко Искра и Ло Лаконо
Ђузепе Андреј.
Пета седница Одељенског већа:
1/1 - Абрамовић Саво: потребна помоћ у раду, малтретира децу, касни на часове које
родитељи не правдају (17 неоправданих) лоша сарадња са родитељима.
Грнчарски Игњат : незрео, омета наставу, слабо чита.
Похваљени: Митић Страхиња и Мона Црнобрња.
1/2 – Гордан Жужа: проблем и даље постоји па је због тога директор обавестио све чланове
већа о алтернативи да се Гордан пребаци у друго одељење.
1/3 – Барнић Виктор: велики напредак у понашању и поштовању школских правила па му
се укида мера Укор одељенског старешине.
Вујовић Видак: напредује у учењу, али јако споро у односу на вршњаке.
Похваљени ученици су: Драгојловић Никола, Дрчелић Сергеј, Марјановић Елена,
Миловановић Катарина, Поповић Павле и Павићевић Тара.
1/4 – Зарић Стефан: споро напредује у учењу, необичног понашања, показује неке облике
агресије.
Реализоване су следеће активности:
*Усвојен је програм рада Одељењског већа и извршена је подела послова.
*Израђени су планови васпитно-образовног рада и распоред часова по одељењима:
*Опремљен је и уређен ученички простор.
*Извршена је набавка потрошног материјала.
*Извршена је припрема и реализација првог родитељског састанка.
*У оквиру пројекта “Школа без насиља“израђена су и истакнута Одељенска правила
понашања.
*Спроведене су хуманитарне акције у оквиру „Дечије недеље“, сакупљање играчака,
школског прибора, слаткиша, уџбеника, помоћ деци без родитељског старања;
*Извршени су договори и припреме за обележавање Дана школе.

*Интердисциплинарна настава,на тему,, Знаци и симболи“ реализован тематски дан у
оквиру часова.
*Одржани родитељски састанци и ,,Отворена врата“.
*Поводом Дана школе изабрани „Најбољи друг“ по одељењима , похвале и награде за
ликовно стваралаштво.
*Интердисциплинарна настава,на тему,, Сарадња и толеранција“ реализован
тематски дан у оквиру часова.
*Интердисциплинарна настава на тему,, Мерење“ реализован тематски дан у оквиру
часова.
*Припремање приправника за полагање испита за лиценцу 2017/18. године :
Ментор: Јелена Ковачевић- Ивани Томић ; Ментор: Драгана Ивковић – Нели Гајић ;
*Педагошка пракса студента Теодоре Тодовић у одељењу 1/3 – (3. 4. и 7.мај) – праћење
наставе и 10. маја студент Сања Чомић такође праћење наставе.
*Извршена је анализа успеха и владања ученика на крају сваког класификационог периода.
5.Такмичења
10.9.2017.ФОРМА ИДЕАЛЕ је организовао ликовни конкурс на тему „ Моја
идеална соба“ и том приликом Софија Муњић је освојила 4.награду Идеална свеска.
17.3.2018.одржано је општинско екипно такмичење квиз „Мост математике “,
у организацијји удружења “Млади математичар“ на коме су представници млађих из
наше школе освојили 1.место, а на градском 21.4.2018. 2.место.
6.Тестовске провере
У оквиру већа 1.разреда обавили смо полугодишњу проверу из српског језика, света око
нас и математике које спроводи ПП служба .
Индивидуални образовни план, индивидуални програм и индивидуални начин рада, члан 77
закона о основама система образовања и васпитања
-

Свим ученицима који су на било који начин имали потешкоћа у савладавању градива
пружена је адекватна стручна помоћ и одржавани су редовно часови допунске наставе.

Школски пројекти и активности ученика у пројектима школе и локалне заједнице
Ученици првог разреда учествовали су у хуманитарној акцији прикупљања дечје одеће за децу без
родитељског старања.
2.9.2017.одржан је свечани пријем првака и том приликом су им у сарадњи са општином
Стари град подељени поклон пакетићи са прибором за рад.
7. 11.2017. Интердисциплинарна настава на тему „Знаци и симболи “
18. 12.2017. Интердисциплинарна настава на тему „Сарадња и толеранција “

30.12.2017. поводом Новогодишњих празника организован је програм када су наступали
таленти из рецитовања, певања, свирања и разних вештина 1-8.разреда. Том приликом
наступила је Миловановић Катарина 1/3.
-27.01.2017.(радна субота)- Прослава школске славе Светог Саве и свечани час
одељењског старешине
30.3.2018.
Интердисциплинарна настава на тему „ Солидарност / Емпатија“
7.6.2018.
Интердисциплинарна настава на тему „Мерење “
7.6.2018.
Стоматолог – Стари град – „ Правилно прање зуба“
8.-11.2018. Дани науке
8.-11.5.2018. Дечије пролећне радости на тему: „Даривање“
СЕМИНАРИ КОЈЕ СУ НАСТАВНИЦИ ВЕЋА ПРВОГ РАЗРЕДА ПОХАЂАЛИ У
ТОКУ ОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
- Обука у септембру 2017. за рад на платформи ес-Дневник сви чланови већа
- 18. - 19. 5. 2018. учитељи: Јелена Ковачевић, Ђорђе Беара, Драгана Ивковић, Нела Гајић и
Јелена Костадиновић похађали су семинар „ Активна настава“
Награђивање ученика од стране Наставничког већа за остварене резултате у току
школске године
- У току првог полугодишта следећи ученици 1.разреда су похваљени поводом Дана школе
8.11.2017.
ДАН ШКОЛЕ – среда, 8.11.2017.
ПОХВАЛНИЦЕ
Награда и
похвала за
ликовно
васпитање
Жељана
Кувекаловић

Разред и
одељење

Нјбољи
друг/другарица

1/1

Жељана Кувекаловић

1/2

Фарчић Хана

Фарчић Хана

1/3

Димитрије Чаировић

Тара Илић

1/4

Дуња Савић

Сара Грља

Похвала за ликовно стваралаштво

Том приликом ови ученици су добили Дринкине похвалнице.

Филип Крстић,
Елена Мицић и
Мона Црнобрња
Ђокић Тиара,
Марковић Кристина и
Коларж Маша
Елена Марјановић,
Ивона Стоковић
и Катарина Миловановић
Јана Милојевић,
Лука Голубовић
И Драган Дукић

Дечије пролећне радости: Спортски дан
Разред и
одељење
1/1

1/2

1/3

1/4

1.2.и 3.место
Девојчице
Брајковић Петра
Радовановић Лана
Мицић Елена
Милојевић Ива
Шаљић Ева
Бобић Лула
Марјановић Елена
Муњић Софија
Илић Тара
Ана Мрачевић
Софија Ерцеговац
Селена Радановић

1.2.и 3.место
Дечаци
Грнчарски Игњат
Џелетовић Лазар
Ашик Душан
Младеновић Јаков
Наумоски Виктор
Адамовић Петар
Дрчелић Сергеј
Обрадовић Андреј
Поповић Павле
Лука Голубовић
Звездан Добријевић
Гаврило Поповић

Том приликом ови ученици су добили Дринкине дипломе.
Реализоване посете,излети,екскурзије и рекреативна настава
-Реализован једнодневни излет 17. Октобрa 2017. – Београд – Мали Иђош - Београд
-6.9.2017.Промоције и презентације у великој сали за физичко васпитање – Карате
клуба„Витез“,“спортски клуб “ Олимпик“.
-28.9.2017. Посета библиотеци „ Чика Јова Змај“ ,када су сви ученици добили чланске
карте
- 4.10.2017.одржано је предавање у Свечаној сали на тему „ Здрава исхрана и орална
хигијена“,
-24.10.2017.Одржано је предавање МУП-а Стари град на тему „ Безбедност у саобраћају“,
-8.11.2017. Посета ДКЦ-у и гледање представе“ Успавана лепотица“,
-15.11.2017.у сарадњи са Народним музејом одржане су радионице „ Мали музеј“ и „
Лепенски вир“,
-1.12.2017.Градско- стамбено предузеће организовало је предавање за прваке о првилној
употреби лифта и том приликом приказана представа „ Вила Лифтвила“,
-6.12.2017. Дом здравља Стари град – систематски преглед првака
-21.12.2018. Посета Таквуда и гледање цртаног филма“Фердинанд “
- 17.1.2018. Посета позоришту „ Душко Радовић“ и гледање представе „ Чаробна књига“
6.3.2018. Посета позоришту „ Душко Радовић“ и гледање представе „Књига о џунгли“
9.3.2018. Посета РТС–у - изложба „ Немањићи – рађање краљевине“
16.3.2018. Промоција спорта – Секретаријат за спорт и омладину града Београда
16.3.2018. Промоција књиге „ Фармина блатњава барица“ – Propolis books
21.3.2018. Презентација музичке школе „ Станковић“
29.3.2018. Посета Таквуда и гледање цртаног филма“Пећинци“
17.4.2018. Посета Таквуда и гледање цртаног филма“Патуљци узвраћају ударац“
14.5.2018. Посета музичке школе „ Вучковић“

8.-11.5.2018. Дечије пролећне радости на тему: „Даривање“
17.5.2018. Посета позоришту „ Душко Радовић“ и гледање представе „Капетан Џон
Пиплфокс“
24.-31.5.2018. Реализована је настава у природи Београд – Сокобања – Београд
5.6.2018. Предавање о плану евакуације – Црвени крст
6.6.2018. Вежба евакуације – Црвени крст
7.6.2018. Стоматолог – Стари град – „ Правилно прање зуба“
8.6.2018. Посета позоришту „ Душко Радовић“ и гледање представе „Књига лутања“
Здравствена заштита ученика
6.12.2017. Дом здравља Стари град – систематски преглед првака
7.6.2018. Стоматолог – Стари град – „ Правилно прање зуба“
Сарадња са родитељима
У току школске 2017/2018. године одржана су у свим одељењима првог разреда шест
родитељских састанака, о чијим закључцима детаљније се може наћи у дневнику и извештајима
разредних старешина. Такође су редовно одржавана и отворена врата.Уколико је било потребе
родитељи су позивани и мимо ових утврђених термина. Сарадња са родитељима била је добра и
успешна, сви проблеми су решавани ефикасно и брзо.

Руководилац Већа првог разреда,
Драгана Ивковић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА НАСТАВНИКА ДРУГОГ РАЗРЕДА
2. Бројно стање генерације
2/1
ОДЕЉЕЊЕ
2/2
ОДЕЉЕЊЕ
2/3
ОДЕЉЕЊЕ

Дечака
16
Дечака
12
Дечака
14

Девојчица
11
Девојчица
16
Девојчица
12

Укупно
27 ученика
Укупно
28 ученика
Укупно
26 ученика

2/4
ОДЕЉЕЊЕ

Дечака
16

Девојчица
10

Укупно
26 ученика

Веће 2.разреда:
-Дијана Хорватић,разредни старешина 2/1 и Дуња Сурла

-Бојана Тановић, разредни старешина 2/2 и Ана Срећковић
-Драгана Гајић, разредни старешина 2/3 и Марина Машић
-Мерима Јовановић , разредни старешина 2/4 и Ирини Котронис Пановски
Изборна настава –табеларни приказ по одељењима
Изб.предмeт
Рука у тесту
Веронаука
Грађанско
васпитање

II-1
27
19
8

II/2
28
15
13

II-3
26
17
9

II-4
26
11
15

Извештаји са седница Одељењског већа . Теме састанака су биле:
 Програм рада Одељењског већа и Одељењског старешине
 Подела послова и задужења
 Организација продуженог боравка
 Школски пројекти
 Тематска настава, отворени часови
 Стручно усавршавање
 Посете, излети и настава у природи
 Доношење одлуке о условима понуде за реализацију излета и наставе у природи ради
потребе будућег тендера за шк.2017/18. и шк.2018/19.
 Уџбеници, литература и наставна средства
 Дистрибуција уџбеника за школску 2018/ 2019. дистрибутера ``Мали кутак``
 Ваннаставне активности
Одељенско веће 2. разреда одржало је 8. састанака у току првог и другог полугодишта.
Обухваћене су све активности и садржаји планирани годишњим Програмом рада школе за
школску 2017/2018. годину као и додатне, ванредне активности које су се односиле на
новонастала текућа питања у току рада.
Сви учитељи су редовно писали оперативне планове, усаглашавајући их са Школским
програмом, Школским развојним програмом и Годишњим планом рада школе. Своје
планове су предавали у електронској форми, педагогу Божидару Остојићу.Од септембра
месеца 2017. почео је рад на платформи ес-Дневника.
II седница Одељенског већа одржаној 18.09.2017.
2/4 – Захтев родитеља 2/4 на Савету родитеља о могућности ротације учионице 2/4 са
другим одељењима других разреда у току шк.2017/18.
Договор и став Одељењског већа 2.разреда је да је ротација одељења 2/4 са другим
одељењима непотребна, јер свако трпи по нешто и да је потребно да родитељи поштују
наше међусобне договоре.
III седница Одељенског већа 04.10.2017.
2/4 – Поводом ове тачке ,Од.старешина II/4 одељења , М.Јовановић упознала је присутне
колеге о понашању ученика, Косте Планојевића и о кажњавању истог укором
одељењског старешине за два инцидента која су пријављена 14.09. 2017. и 26.09.2017.

Тиму за заштиту ученика од насиља ,злостављања и занемаривања. Тим је на првој
седници, 29.09.2017. дао препоруку да се одржи заједнички састанак са родитељима
Косте Планојевић у петак, 6.10.2017. у 12.35 .уз присуство Тима, ПП службе ,
в.д.директора и Од.старешине М.Јовановић.
Од. веће 2.разреда подржава одлуку Од.старешине II/4 одељења , М.Јовановић о
кажњавању К.П. укором одељењског старешине за омаловажавање другова и псовање
наставника.
IV састанак Од.већа , одржан , 14.11.2017.
2/4 Због учесталог кршења школских правила , недоличног понашања према друговима и
од.старешини , 26.09.2017. дат му је укор Одељењског старешине, а на заједничком
састанку са Костиним родитељима и Тимом за заштиту деце од насиља, злостављања и
занемаривања( 6.10.2017.) , донешен је предлог да се направи План појачаног васпитног
рада. Од. старешина М.Јовановић је сачинила План и примењује га са колегама од
9.10.2017.
Закључак: Ученик ДЕЛИМИЧНО показује позитивне промене у свом понашању и даље
НЕ прихвата одговорност за своје поступке након указивања на непримерено понашање.
На предлог Од.старешине , треба наставити са Планом појачаног васпитног рада , а за
тромесечје треба да остане укор одељењског старешине .
V седница Одељенског већа одржан , 26. 01.2018.
2/4 – Васпитне мере : Укор одељењског старешине са тромесечја за учестало кршење
школских правила, недоличног понашања према друговима и наставници прелази у укор
Одељењског већа за ученика Косту Планојевић.
Образложење: Укор Одељењског већа Коста Планојевић је добио због непостојања
промене у понашању у односу на меру изречену 14.11.2017. упркос примени појачаног
васпитног рада( од 6.10. и 27.11.2017.) , ученик је наставио са константним кршењем
школских правила, недоличним и агресивним понашањем према вршњацима и
наставницима , ометањем рада у одељењу и не прихватање одговорности за своје
поступке након указивања на непримерено понашање.
VI седница Одељенског већа одржан, 14.03.2018.
2/4 М.Јовановић упознала je Веће да је на последњем састанку (19.2.2018.)Тима
за НЗЗ и родитеља ученика Косте Планојевић донешен закључак да се продужи
спровођење појачаног васпитног рада са Костом , а да родитељи потраже у најкраћем
могућем року помоћ стручног лица , дечијег психијатра или психотерапеута. Кости је
15.3.2018. заказан први сусрет са психологом у Дому здравља.
Коста Планојевић је добио укор Одељењског већа због непостојања промене у
понашању после изречене мере 14.11.2017. и упркос примени појачаног васпитног рада (
од 6.10. 2017., 27.11.2017. и 23.2.2018.) , ученик је наставио са константним кршењем
школских правила, недоличним и агресивним понашањем према вршњацима и
наставницима , ометањем рада у одељењу и није прихватио одговорност за своје
поступке након указивања на непримерено понашање.
Чланови Тима за НЗЗ су на састанку ( 12.3.2018.) после прочитаних пријава
насиља истог ученика над својим друговима , дали предлог да му се смањи оцена из
владања.
 По препоруци Тима за насиље , Од. веће 2.разреда донело је одлуку да се ученику 2/4,
Кости Планојевић смањи оцена из владања на Врлодобар ( 4 ) због понављања

непримереног понашања према друговима . Ни једна претрходна мера није уродила
плодом.
VII седница Одељенског већа одржан, 14.03.2018.
Закључак и одлука :
2/4 По препоруци Тима за насиље , Од. веће 2.разреда је на одржаном VI састанку
14.3.2018. донело одлуку да се ученику 2/4, Кости Планојевић смањи оцена из владања на
Врлодобар ( 4 ) због понављања непримереног понашања према друговима . Ни једна
претрходна мера није уродила плодом.
VIII седница Одељенског већа одржан, 14.06.2018.
Закључак и одлука :
2/4 На данашњем састанку Од.веће је оставило Планојевић Кости Укор одељењског
већа и владање( 4 ) због непостојања промене у понашању упркос примени
појачаног васпитног рада , јер је наставио са константним кршењем школских
правила, неконтролисаног , недоличног и агресивног понашања према вршњацима и
наставницима , ометања рада у одељењу и не прихватање одговорности за своје
поступке , након указивања на непримерена понашања.
Такмичења
На Наставничком већу у августу месецу 2017., в.д.директор Љ.Новковић је одлучила да се
ове шк.године не сакупља новац за дечији динар Пријатеља деце.Тиме смо били ускраћени
да учествујемо на такмичењима у току шк. 2017/18.године, сем неколико одељења која су
предала чланарину за дечији динар Пријатеља деце ( II/1, II/2 ).
а) Одељење 2/4 на такмичењима има освојене награде од школског до међународног
нивоа из ликовне и музичке културе, математике и физичког васпитања .Укупан број
освојених награда на крају школске године је 29 .
поПохвалеНаграде
захвалнице
1.м
2.м.
3.м
9 - 20
6
12
6
11
Резултати се налазе у документацији Одељењског старешина 2 /4 .раз.
б) На општинском такмичењу ( 8.3.2018.) из математике``Мислиша``, учествовало је 73
ученика другог разреда. Освојене су две похвале и два 3. места .
II/1 Самарџић Вук 3. награда, Митровић Алекса , похвала
II/2 Јовановић Милан , похвала
II/3 Миладиновић Никола 3. награда
в ) 17.3.2018.одржано је општинско екипно такмичење квиз „Мост математике “, у
организацији удружења “Млади математичар“ на коме су представници млађих из наше
школе освојили 1.место, а на градском 21.4.2018. 2.место. Екипу су чинили по један
ученик сваког одељењског већа : Мона Црнобрња1.р., Јелена Маричић2.р., Максим
Црнобрња3.р. и Милена Пантић 4.р..
г ) Манифестација Читалачка значка, школски и општински ниво – 2. одржано је
30.3.2018 и 8.5.2018. Резултати се налазе у документацији Одељењских старешина 2 1,2,3.
д ) Министарство просвете ,науке и технолошког развоја , Министарство омладине и
спорта , Атлетски Савез Србије, ОШ``Дринка Павловић`` , поводом организованог Кроса

РТС-а ``Кроз Србију``, додељено је ученицима другог разреда : 4 прва места , 4 друга и
5 трећих места . Резултати се налазе у документацији Одељењског старешина 2 /1,2,3,4
.раз.
ђ ) У оквиру Дечијег савеза Пријатеља деце Старог града
- Општинско такмичење - 1.место, Теодор Грегор Илић 2/1, и 1. место, Оскар
Поповић Свендсен , 2/4.
-

``Кратке драмске форме``, општинско такмиче награда за Најбољу мушку
улогу , „ Улога директора у представи „ Повратак Деда Мраза „ добио је Дамјан
Виктор Илић 2/1

Тестовске провере
У II разреду обављена је полугодишња и крајња тестовска провера знања из Математике, а
Српски језик само полугодишња провера знања која је урађена почетком другог
полугодишта . Резултати тестирања су заведени у е-дневнику и код школског педагога,
Божидара Остојића.
Индивидуални образовни план, индивидуални програм и индивидуални начин рада,
члан 77 закона о основама система образовања и васпитања
 Свим ученицима који су на било који начин имали потешкоћа у савладавању градива
пружена је адекватна стручна помоћ и одржавани су редовно часови допунске наставе.
 Одељењско веће II разреда је у сарадњи са педагогом и психологом
школе констатовало да у току школске 2017/2018. године постојала је потреба за спровођењем
члана 77 из Закона о основама система образовања и васпитања.
- У одељењу II/4 ученицa Дуња Јешић и Бојан Нешић су обухваћени индивидуалним
образовним планом и програмом из Математике и Српског језика током целе школске године .
Школски пројекти и активности ученика у пројектима школе и локалне заједнице
Ове године Дан школе смо прославили кроз два часа од.старешине .Први, ученици су имали
свечани час посвећен Дринки Павловић и тада су у име Наставничког већа ученицима из сваког
одељења, додељене похвалнице и награде за ликовно стваралаштво( 3+1) и похвалница најбољем
другу . Други час је био одлазак у ДКЦ где смо одгледали позоришну представу ``Успавана
лепотица``.
 Пројекат ``Музеј у коферу`` прошли су сви ученици другог разреда кроз понуђене
археолошке и историјске радионице кустоса Наредног музеја.
 Пројекат ``Клуб родитеља ОШ``Дринка Павловић`` поводом новогодишњих
празника организован је програм када су наступали талентовани ученици разних
вештина из свих разреда од 1 до 8.
 Спроведене су хуманитарне акције у оквиру: „Дечије недеље“, сакупљање играчака,
школског прибора, слаткиша, уџбеника - помоћ деци без родитељског старања и
новогодишња акција Црвеног крста „Један пакетић, много љубави“;



Вежба и предавање о поступању у случају Евакуације људи из објеката
захваћеног пожаром , извела се у сарадњи са Штабом за ванредне ситуације општине
и Црвеног крста Старог града.
8.Пролећне
радости
,
Тема:
Дар
(
Даривање)
Школска манифестација „Дечје пролећне радости“ одржана је од 8. до 14. маја.У

оквиру ове посебне недеље, ученици млађих и старијих разреда су са својим
наставницима реализовали хуманитарни базар. Ученици су на штандовима
постављеним испред школе продавали своје рукотворевине.Током ове манифестације
прикупљено је 103.500,00 РСД.Прикупљени новац уплаћен је фондацији „Подржи
живот“.
 У школи су одржани 11. Дани науке под називом ‚‚ДРИНКИНИ 22:x = 2 ‚‚
Гости наше школе били су : ЦПН, СШ „Гоша“, Смедеревска Паланка; ОШ „Иво Андрић“,
Београд; Млађи ућеници 1. и 2. разреда су по утврђеном распореду обишли све радионице
у приземљу и на првом спрату. Одсутни 3.и 4. разред су били на реализацији наставе у
природи.
Стручно усавршавање
o Практични приступи деци са дислексијом и дисграфијом (К2), 16 часова
Дијана Хорватић, Дуња Сурла, Бојана Тановић, Ана Срећковић, Драгана Гајић,
Мерима Јовановић, Ирини Котронис ,
o Активно учење, напредни ниво (К2)
Марина Манић, Ирини Котронис
o Обука у септембру 2017. за рад на платформи ес-Дневник , семинар за све
учитеље од 1- 4.разреда ( 8 наставника другог разреда ).
o ``Како открити и покренути даровито дете`` - Драгана Гајић
o Програм обуке наставника Основне школе – 1. циклус за остваривање програма
наставе и учења оријентисаних на процес и исходе учења (будући 1.разред
шк.2018/19.)
Марина Манић, Ирини Котронис,Ана Срећковић, Дуња Сурла
 Припремање приправника за полагање испита за лиценцу одређени су Ментори
ове 2017/18. године :
Ментор, Бојана Тановић – Ани Срећковић ;
Дијана Хорватић – Дуњи Сурли.
o Припремање и одржавање угледних и отворених часова
Јавни час , 25.12.2017. - II/1, Дијана Хорватић и Дуња Сурла
Јавни час , 26.12.2017. - II/4 , Мерима Јовановић и Ирини Котронис Пановски
Oтворен час РУТ-а , 24.4.2018. - II/1 , Дијана Хорватић и Дуња Сурла и II/4, Мерима
Јовановић и Ирини Котронис Пановски
 14. 05. 2018. Тестирање дигиталних материјала, у организацији Института за
психологију , Креативног центара и Министарства просвете
(2. разред ) Дијана Хорватић, Бојана Тановић, Драгана Гајић.
 Дежурство наставника на завршном испиту 18, 19. и 20. јуна 2018.
Дуња Сурла, Ирини К.Пановски, Ана Срећковић, Марина Манић .
Реализоване посете,излети,екскурзије и рекреативна настава
 Посета позоришту „Душко Радовић“, одгледане су представе: ``Мала школа
рокенрола``, Судбина једног Чарлија``, „Књига о џунгли",Камени цвет``.
 Посета Дечјем културном центру – ДКЦ „ Донка Шпичек“ , одгледана је представа
„Успавана лепотица``;

2/2 и 2/3 присуствовали концерту посвећен текстописцу дечијих песама Мајданац
Боро
- У оквиру пратећег програма 48.Међународног сусрета деце Европе – Радост Европе
2017. Одељења IV/3, II/1, II/4 и III/4 билa су да посете интерактивну поставку
инспирисана поезијом Мирослава Мике Антиће, чији су стихови „Свако дете има
крила“ мото овогодишњег сусрета деце Европе;
Посета биоскопу „Тuckwood“, одгледани су филмови: Тврд орах 2 ,
Фердинанд 2, ,, Патуљци узвраћају ударац","Пећинци";
- биоскоп у Дому омладине поводом недеље Руског филма у Србији ``Бајке
детињства``, посетили су 2/1 .
Посећене изложбе: ``Од црно-беле до палете целе``- одељење 2/2 посетили ``Конак
кнегиње Љубице``, радионице посвећене лику и делу нашег првог фотографа Анастаса
Јовановића.
- У холу Галерије Радио телевизије Србије , изложбу инспирисану ТВ серијом
``Немањићи - рађање краљевине ``, посетили су : 2/2, 2/4. Одгледали су изложене
костиме, сценографије и оружја из истоимене серије .
Београдска филхармонија , концерт ,,Здраво , ми смо оркестар" – одгледали 2/2и 2/3
-








Библиотека града Београда - Дечије одељење ,,Драган Лукић" ученици 2/2 су се
упознали са потребама глувонемих особа покушали да што боље науче знаковну
азбуку. Чланица удружењa УТЛОСС - а им је показала како се споразумевају
глувонеме особе и како заправо могу да се ,,слушају руке".
- У фискултурној сали школе реализоване су промоције и презентације: СК
``Спортић“, Карате клуба - ``Витез``, Рукометни клуб –``Спас ``, Промоција
спорта`` – Секретаријат за спорт и омладину града Београда
 У свечаној сали школе одељењске новогодишње приредбе одржали су ученици једни
другима , 2/1 и 2/4 са темама : У потрази за Деда Мразом и Дринковизија . Одржане су
и приредбе за родитеље на крају школске године : 2/2, 2/3.
- Представљање гудачких и дувачких инструмената МШ``Станковић``и МШ
``Мокрањац``, МШ „ Вучковић“ ученицима од I - IVразреда
 Библиотека школе и града
- Проф. Информатике Анте Чурлин одржао је интересантан час ученицима 2/2 и 2/3
``ГЕА`` Глобална Едукативна Авантура – квиз знања;
- Са одељењем 2/4 Анте Чурлин је у сарадњи са учитељицом Меримом Јовановић урадио
уводни део тематске наставе``Свемир``;
- Промоцију књиге за децу ``Ствар срца``, одржала је десетогодишња Тара Марковић
одељењима 2/1,2/ 4
- Посета пчелара Ненада Филиповића, предавање о пчелама- одељења 2/1,2,3,4
Реализовани једнодневни излети:
II разред - Бачки Петровац , ТА`` Маг промет``
Реализована настава у природи:
II разред - Сокобања, хотел ``Моравица ``, ТА`` Маг промет``

Безбедност ученика
У циљу безбедности ученика и превентивног програма заштите ученика од насиља вођена
је евиденција – Формулар за праћење интервенција према нивоима насиља,
злостављања и занемаривања ученика у циљу спречавања насиља у одељењу.
Ученику 2/4 , Кости Планојевић дата је мера - Укор одељењског већа и владање ( 4 )
Детаљније о појачаном васпитном раду и предузетим мерама, где је то било потребно,
може се наћи у извештајима Тима за насиље и Одељењског старешине 2/4.
Здравствена заштита ученика



Дечак 2/4 Коста Планојевић и девојчица 2/3 Јована Mирчетовић су са дијагнозом
дијабетес. Ученик 2/1 Хусеин Елмир има дијагнозу епилепсије.
У свечаној сали стоматолог др Александра Рајчевић из Дома здравља „Стари град“
одржала је предавање свим ученицима од 1. до 4. разреда о ``Здравој исхрани и
денталној хигијени``. У мају 2018. поновљено је предавање под називом ,,Како
правилно перемо зубе``за све прваке и другаке ..

Сарадња са родитељима
У току школске 2017/2018. године одржано је пет родитељских састанака о чијим закључцима
детаљније се може наћи у дневнику и извештајима разредних старешина. Такође су редовно
одржавана и отворена врата.Уколико је било потребе родитељи су позивани и мимо ових утврђених
термина. Сарадња са родитељима била је добра и успешна, сви проблеми су решавани ефикасно и
брзо.
Школски развојни програм .
Реализација Школског развојног програма кроз интердисциплинарну наставу
Прво полугодиште 2017.г.
Разред
2. разред

Тема

Солидарност / Емпатија
Креативност / Интелектуална својина / Предузетник

Време реализације
Октобар
6.10.2017.- II/2,II/3.
27.10.2017 .- II/4.
30.10.2017.- II/1.
Децемба
20.12.2017. - II/2
25.12.2017. Јавни час - II/1

Духовитост

26.12.2017. Јавни час - II/4

Кретање
Свемир
Исхрана/Храна/Млеко
2.разред

Директор школе Јоле Булатовић и (бивша в.д. директор) Љиљана Новковић, педагог
Б.Остојић по позиву наставника присуствовали су часовима тематске и редовне наставе у
првом полугодишту . Директор и помоћник директора Биљана Поповић су посећивали
часове у другом полугодишту по распореду који је био истакнут на огласној табли.
Друго полугодиште 2018.
Разред

Тема

Време реализације

2. разред

Знаци и симболи

2.разред

Експеримент

2. разред

Кретање

Март
7.3.2018. - II/2
Април
Од 23. дo 26.4.2018. - II/1 и II/4
Oтворен час , 24.4.- II/1 и II/4
Мај
од 7. до 11.5.2018. - II/1 и II/4

Самовредновање : Област 2-Настава и учење и Област 7-Ресурси
Ликовне изложбе постављене на улазу у школу за прво полугодиште биле су на тему :
``Школска слава, Свети Сава``- 2/1, 2/4 . Теме у другом полугодишту биле су : ``Снеееег
!`` - 2/2``, ``Пролеће ` - 2/2, ``Пролећне радости – базар ``- 2 /1,2,3,4.
Дијана Хорватић, руководилац Већа

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА НАСТАВНИКА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА
3. Списак старешина
- Ивана Мицић,разредни старешина3/1
- Биљана Поповић, разредни старешина 3/2
- Иван Пауновић,разредни старешина 3/3
- Љиљана Новковић, разредни старешина 3/4
4. Бројно стање генерације
одељење
3/1
3/2
3/3
3/4

дечака
14
16
16
16

девојчица
16
14
13
12

5. Успех генерације
Одличан успех – 101 ученик ( 53 ученика са просечном оценом 5,00)
Врлодобар успех – 15 ученика
6. Владање
Једном ученику је дата мера - опомена одељењског старешине.
Сви ученици имају примерно владање.

Укупно
30
30
29
28

7. Процена остварености годишњег плана рада
3/1
ПРЕДМЕТ
Српски језик
Немачки језик
Математика
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко васпитање
Грађанско
васпитање
Верска настава
Музичка секција
Чувари природе
Допунска настава
срп. и мат.
Час одељенског
стареш.
Природа и друштво

ПЛАНИРАНО
180
144
180
72
36
108
36

ОДРЖАНО
179
144
179
72
34
106
34

ВИШЕ-МАЊЕ
0
1
0
0
0
1
0
0
0
2
0
2
0
2

36
36
36
36

34
36
37
32

0
0
1
0

2
0
0
4

36

36

0

0

72

72

0

0

ПЛАНИРАНО
180
145
180
72
37
109
36

ОДРЖАНО
178
141
178
72
36
107
35

ВИШЕ-МАЊЕ
0
2
0
4
0
2
0
0
1
0
0
2
0
1

35
36
36
36

35
34
35
35

0
0
0
0

0
2
1
1

Природа и друштво
Час одељенског
стареш.

72
37

72
37

0
0

0
0

3/3
ПРЕДМЕТ
Српски језик

ПЛАНИРАНО
180

ОДРЖАНО
179

ВИШЕ-МАЊЕ
0
1

3/2
ПРЕДМЕТ
Српски језик
Немачки језик
Математика
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко васпитање
Грађанско
васпитање
Верска настава
Чувари природе
Оригами секција
Допунска настава
срп. и мат.

Немачки језик
Математика
Природа и друштво
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко васпитање
Грађанско
васпитање
Верска настава
Чувари природе
Спортска
секција
Допунска настава
срп. и мат.
Час одељенског
стареш.

3/4
ПРЕДМЕТ
Српски језик
Немачки језик
Математика
Природа и друштво
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко васпитање
Грађанско
васпитање
Верска настава
Секција
Чувари природе
Допунска настава
срп. и мат.
Час одељенског
стареш.

144
180
72
74
36
107
36

145
180
72
72
36
107
36

1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
2
0
0
0

35
36
36
36

35
35
36
38

0
0
0
2

0
1
0
0

36

38

2

0

ПЛАНИРАНО
180
144
180
72
72
36
108
36

ОДРЖАНО
179
142
179
72
72
36
106
36

ВИШЕ-МАЊЕ
0
1
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0

36
36
36
36

36
36
37
36

0
0
0
0

0
0
1
0

36

35

0

1

•У току школске године биле су следеће стандардизоване провере у оквиру српског језика,
математике и природе и друштва. Њихови резултати и успеси се налазе у дневнику рада
одељења у одељку Распореду писмених радова.
- Српски језик- укупно од 5 до 12 провера
-

Математика – укупно од 8 до 11 провера

-

Природа и друштво – укупно од 3 до 6 провера

•У току школске године одржано је, у свим одељењима трећег разреда,шест родитељских
састанака о чијим закључцима се детаљније може наћи у дневнику у одељку Родитељски
састанци и појединачни доласци.Такође су редовно одржавана и отворена врата.Уколико је
било потребе родитељи су позивани и мимо ових утврђених термина.
8. Активности на нивоу генерације
- 14.9.2017. Дворана културног центра - Дечји анимирани филм поводом Недеље руског
филма;
- 18.9.2017.реализовали су једнодневни излет, Засавица;
- 28.9.2017. Међународна недеља глувих - "Пуна инклузија уз знаковни језик"- радионица у ДКЦу;
- 4.10.2017. присуствовали предавању на тему "Здрава исхрана и орална хигијена", које је
одржао школски стоматолог ДЗ "Стари град", др Александра Рајчевић;
- 12.10.2017. биоскоп Таквуд анимирани филм - "Тврд орах 2",
- 13.10.2017. - посетили Дом Војске Републике Србије- изложбу портрета Анастаса
Јовановића "Слика грађанског друштва" и учествовали у радионици Израда одеће
грађанског друштва;
- 8.11.2017. – представа „Успавана лепотица“- ДКЦ ;
- 29.11.2017.- систематски преглед обавила др. Радовановић, школски лекар из Дома здравља"Стари
град";
- 25.12.2017. биоскоп Таквуд анимирани филм - "Фердинанд",
- 19.1.2018. Школско такмичење из математике;
- 24.1.2018. посетили позориште "Душко Радовић", гледали представу "Моби Дик";
- 27.1.2018. - обележили школску славу Свети Сава;
- 24.2.2018. Општинско такмичење из математике;
- 2.3.2018. посетили изложбу о династији Немањића и галерији РТСа;
- 2.3.2018. присуствовали у Дечјем културном центру предавању "Београд кроз
векове"(првом делу),
- 29.3.2018. биоскоп Таквуд анимирани филм - "Пећинци",
- 30.3.2018.- манифестација Читалачка значка-школски ниво;
- 18.4.2018. биоскоп Таквуд анимирани филм - "Патуљци узвраћају ударац";
- 7.5. - 11.5.2018. учествовали су у Пролећној недељи "Даривање" и продаји направљених
честитки, чији је приход намељен за хуманитарне сврхе;
- 8.5.2018. - манифестација Читалачка значка-општински ниво;
- 15.5.2018. посета пчелара Ненада Филиповића, предавање о пчелама;
- 17.5., 24.5.,31.5.2018.- предавања волонтера Црвеног крста - Смањење последица од
елементарних непогода и других опасности.
-18.5.2018. - Калемегдан истраживачка игра Београд кроз векове (други део-обука);
-21.5.2018.- Калемегдан истраживачка игра Београд кроз векове (други део-провера);
-28.5.2018.-ДКЦ, "Београд кроз векове"- подела диплома
- 30.5.2018. -презентација музичке школе "Мокрањац" (инструмент тромбон);
-5.6.2018.-12.6.2018.- Настава у природи у Сирогојну .
Ивана Мицић, руководилац Већа

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА НАСТАВНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА
Списак Одељењских старешина 4.разреда:
-Небојша Мисаиловић,одељењски старешина 4/1
- Драгана Живковић, одељењски старешина 4/2
- Винка Радош, одељењски старешина 4/3
- Мирјана Бановић, одељењски старешина 4/4
Бројно стање генерације 4.разреда на крају шк.2017/2018.године:
одељење
4/1
4/2
4/3
4/4

дечака
16
13
16
14

девојчица
12
13
12
13

укупно
28
26
28
27

Успех ученика на нивоу генерације 4. разреда на крају шк.2017/2018.године:
Одличан
Врлодобар Добар
Довољан
Недовољан Преосечна
оцена
24
4
/
/
/
4,85
IV/1
22
4
/
/
/
4,84
IV/2
25
3
/
/
/
4,89
IV/3
20
7
/
/
/
4,74
IV/4
Владање ученика на нивоу генерације 4. разреда на крају шк.2017/2018.године:
Примерно Врлодобро
Добро
Задовољавајуће Незадовољавајуће
28
/
/
/
/
IV/1
26
/
/
/
/
IV/2
28
/
/
/
/
IV/3
27
/
/
/
/
IV/4
Одељенско веће четвртог разреда одржало је шест састанка у току школске
2017/2018.године. Обухваћене су све активности и садржаји планирани Годишњим
програмом рада школе за школску 2017/2018. годину као и додатне, ванредне активности
које су се односиле на новонастала текућа питања у току рада.
Сви садржаји планирани Годишњим планом рада су у потпуности остварени.
Активности Одељењског већа у шк.2017/2018.години:
Биоскопска представа " Тврд орах 2" 10.10.2017.
Једнодневни излет Тршић- Текериш-Троноша 11.10.2017.
Позоришна представа " Успавана лепотица" 08.11.2017.

Промоција књиге "Ствар срца" Тара Марковић 05.12.2017.
Биоскопска представа "Фердинанд" 22.12.2017.
Позоришна представа " Моби Дик" 26.01.2018.
ДКЦ " Робин Худ" 09.03.2018.
Биоскопска представа " Пећинци" 30.03.2018.
Биоскопска представа "Патуљци узвраћају ударац" 20.04.2018.
Позоришна представа " Мали каплар" 25.05.2018.
Настава у природи „Сокобања“ 07.06. до 14.06.2018.
Тематска настава:
26.9.2017. Знаци и симболи
30.11.2017. Еурека
30.1.2018. Писменост
11.05. 2018. Физичка активност
08.05. до 11.05.2018. Пролећне радости
Наставничко веће је поводом Дана школе 8.11.2017. похвалило следеће ученике:
4-1
Лалић Богдан - признање" Најбољи друг"
Ђукић Лаура- Српскијезик
Врбанец Филип - Математика
Лалић Богдан - Природа и друштво
Крајиновић Мак – Музичка култура
МилосављевићТеодора – Ликовна култура
Милојевић Софија – Физичко васпитање
Ристић Лука - Немачкијезик
4-2
Тодоровић Борис - признање" Најбољи друг"
Павелић Тијана- Српскијезик
Маркуш Павле - Математика
Данић Виктор - Природа и друштво
Николић Бранко Наум – Музичка култура
Момчиловић Стефан - Ликовнакултура
Додош Милан- Физичко васпитање
Перић Балша- Немачкијезик
4-3
Зорић Ђорђе - признање" Најбољи друг"
Милин Мина - Српскијезик
Јелисавац Катарина – Математика
Мугоша Андрија - Природа и друштво
Милић Миа - Музичкакултура
Тревисан Ангелина – Ликовна култура
Алексић Елена – Физичко васпитање
Богдановић Коста- Немачки језик
4-4
Кичић Софија - признање " Најбољи друг"
Пантић Милена - Српски језик
Ћоровић Брано - Математика
Ћорић Александар - Природа и друштво

Марјанов Мирјана - Музичка култура
Караниколас Афродити - Ликовна култура
Аћимовић Вук - Физичко васпитање
Кичић Софија - Немачки језик
Такмичења:
На Општинском такмичењу из математике остварени су следећи резултати:
Милена Пантић 4/4 1. Место
Балша Перић 4/2 1.место
Павле Маркуш 4/2 1.место
Лазар Скендерија 4/4 1. место
Алексеј Стевановић 4/4 2.место
Теодора Димитријевић 4/1 2.место
Tијана Павелић 4/2 2.место
Коста Богдановић 4/3 3. Место
Никола Гвозден 4/3 3.место
Богдан Лалић 4/1 3.место
Виктор Данић 4/2 похвала
На Окружном такмичењу из математике учествовали су Милена Пантић 4/4 освојила
3.место.
Математички квиз – учествовала је Милена Пантић 4/4 и као школа су освојили 1. место на
општинском такмичењу и 2. место на окружном.
Математички турнир одржан је 12.05. 2018. – учествовала је Милена Пантић 4/4 и
похваљена је.
Математичко такмичење „ Мислиша“:
Милена Пантић 4/4 3.место
Алексеј Стевановић 4/4 3.место
Брано Ћоровић 4/4 похвала
Павле Маркуш 4/2 похвала
Дечја недеља, градско такмичење:
Катарина Јелисавац, 4/3, 2. место, литерани конкурс,
„ Златна сирена“општинско
такмичење :
Миа Милић, 4/3, 1. место,
„ Златна сирена“, градско такмичење:
Миа Милић, 4/3, 1.место
Друштво учитеља Топола расписало је конкурс на тему „ Мој учитељ“:
Андрија Мугоша, 4/3 ,1.место
Коста Богдановић, 4/3,2.место
Катарина Сепи, 4/3,похвала
Катарина Јелисавац, 4/3,похвала
Руководилац Одељењског већа
Небојша Мисаиловић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНOГ ВEЋА НАСТАВНИКА ПРИРOДНИХ
НAУКA
I Веће природних наука чине:
 наставнице математике – Биљана Ђелић, Милица Вајукић Петровић, Нина
Милетић, Милена Симић и Јована Попара Козић
 наставнице физике – Ивана Томић, Марија Марковић
 наставнице биологије – Марина Дрндарски и Татјана Туршијан
 наставница хемије – Јелена Хаџи-Ђорђевић
 наставнице/-ци ТИО – Ана Танасковић, Перса Рогач, Мирјана Петровић
Брашњовић, Јонел
Мојсе, Дејан Младеновић
II Средња оцена по предметима
Предмет
математика
Средња
3,90
оцена

физика
4.01

биологија
4,34

хемија
4,26

ТИО
4,82

III Процена остварености годишњег плана рада
План и програм редовне, додатне, допунске и припремне наставе је у потпуности остварен.
IV Састанци већа
У току године одржано је 4 састанка на којима се разговарало о текућим активностима,
проблемима и решењима.
V Заједничке активности на нивоу већа
Активности на
нивоу већа
Тематска настава
Фестивал науке у
СМШ „Гоша“ у
Смедеревској
Паланци
Пројектна настава
– такмичење које
је организовало
удружење Млади
математичар
Дани науке

Тема
Златне
спирале и
зечеви
Златне
спирале и
зечеви

Датум
реализације
13. март

Разред и
одељење
6/3,

23. март

6/3,

Мост
математике

24. март

Покажи шта
можеш

5. јун

по један
учених из
свих
старијих
разреда
5/4, 6/3,
6/4, 7/3, 7/4

Реализатори
Милица Вајукић
Петровић, Марина
Дрндарски
Милица Вајукић
Петровић, Марина
Дрндарски
Биљана Ђелић, Милетић
Нина, Милена Симић,
Мојсе Јонел
Милица Вајукић
Петровић,
Милена Симић,
Ивана Томић, Марија
Марковић, Марина

Дрндарски, Ана
Танасковић, Валентина
Маслеша
Марина Дрндарски,
руководилац Стручног већа

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА НАСТАВНИКА МАТЕМАТИКЕ
Веће наставника математике: Милена Симић, Нина Милетић, Милица Вајукић
Петровић и Биљана Ђелић.
Руководилац Већа је Биљана Ђелић.
Подела одељења за школску 2017/2018.
Наставник
Милена Симић
Нина Милетић
Биљана Ђелић
Милица Вајукић
Петровић

Одељења у којима
предаје
5/1, 5/2, 6/1, 6/2
7/1, 7/2, 8/1, 8/2
5/3, 5/4, 8/3, 8/4
6/3, 6/4, 7/3, 7/4

Одељењски старешина
6/2
8/2
8/3
/

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ОДЕЉЕЊА НА КРАЈУ ШК.2017/2018.
И ФОНД РЕАЛИЗОВАНИХ ЧАСОВА РЕДОВНЕ, ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
одељењ
а
5/1
5/2
5/3
5/4
6/1
6/2
6/3
6/4
7/1
7/2
7/3
7/4
8/1
8/2
8/3

просечна
оцена
одељења
4.07
4.18
3.97
3.93
3.58
4.11
4.15
3.88
3.76
3.66
3.81
4.00
3.96
3.86
3.87

редовна
настава

допунс
ка

додатн
а

142
142
142
142
142
142
139
137
135
136
141
139
133
133
136

18
18
29
30
18
18
42
46
9
9
44
42
12
11
16

18
18
26
16
18
18
23
21
10
13
6
18
5
5
13

8/4

3.63

136

18

13

Недовољну оцену из математике на крају школске године имају три ученика:
Рисовић Сава 6/1, Томић Марко 6/2, Стоиљковић Стфан Иван 7/1.
Укупно је одржано 15 састанака. Табеларно су приказане све реализоване
активности као и одржане радионице, посете музејима, такмичења.
Август

-

Подела одељења петог разреда и осталих послова
Сви
Утврђивање листе уџбеника за редовну наставу и
чланови
помоћне литературе
Већа
Корекције и израда глобалних и оперативних
планова рада
Израда оријентационих планова за редовну
додатну , допунску наставу припрему за
такмичење и припрему ученика осмих разреда за
полагање завршног испита
Утврђивање календара писмених и контролних
задатака и договор о реализацији мини вежби
Сређивање кабинета
Претплата на Математички лист
Сви
Иницијални тестови за ученике 6. и 8. разреда и
чланови
анализа теста
Већа
Иницијални тестови за ученике 5. и 7. разреда и
анализа теста ( тест саставља ЗУОВ )
Састанак са наставницима разредне наставе
(анализа теста ученика 5. разреда)
Уједначавање система провере и оцењивања,
усклађивање програма
Анализа усвојености градива на реализованим
контролним вежбама
Препорука талентованим ученицима за
укључивање у дописну математичку олимпијаду
коју организује КММ Архимедес
Радионица у ЦПН, тема 3Дмоделовање,
одељење 5/4
M.П.Вајукић
Б.Ђелић
Уједначавање критеријума за први писмени
Сви
задатак и усаглашавање бодовања и оцењивања
чланови
Писмени задаци и анализа усвојености градива на
Већа
реализованим писменим задацима
Организовање додатне и допунске наставе

-

Уједначавање критеријума и усаглашавање

-

Септембар -

Октобар

-

Новембар
Сви

-

Децембар

-

-

бодовања и оцењивања контролних вежби
Анализа усвојености градива на реализованим
контролним вежбама
Отворени час – Игра асоцијација у 5/3
Анализа успеха ученика у првом
класификационом периоду
Уједначавање критеријума за други писмени
задатак и усаглашавање бодовања и оцењивања
Писмени задаци и анализа усвојености градива на
реализованим писменим задацима
Пријава ученика за математичко такмичење
„Мислиша”
Припрема ученика за школско такмичење
Новогодишњи математички квиз у 5/3 и 5/4

чланови
Већа
Ђелић Б.
Сви
чланови
Сви
чланови
Већа

Ђелић Б.
Фебруар

Уједначавање критеријума и усаглашавање бодовања и
оцењивања за планиране контролне вежбе
Анализа усвојености градива на реализованим контролним
вежбама
Накнадна пријава ученика од 2. до 8. разреда за такмичење
„Мислиша”
Општинско такмичење из математике, одржано
24.02.прегледање тестова, анализа задатака и постигнутих
резултата на такмичењу

Сви
чланови
Већа

Договор о реализацији припремне наставе у 8. разреду за
завршни испит
Март

Учествовање у радионици Давидова електроника,
одржаној 07.03. у ЦПН, одељење 5/3

Б.Ђелић

Припрема и организација математичког такмичења
„Мислиша” за ученике од 2. до 8. разреда( 08.03.)

Сви
чланови
Већа

Уједначавање критеријума за писмени задатак и
усаглашавање бодовања и оцењивања
Анализа усвојености градива на реализованим писменим
задацима
Интердисциплинарна настава у 6/3- угледни час,
Фибоначијев низ, златни пресек (13.03.)

М.Вајукић
Петровић

Екипно такмичење ученика млађих и старијих разреда у

М.Симић,

Април

Мај

Јун

квизу Мост математике ( 24.03.), општински ниво
Окружно такмичење одржано 25.03.

Б.Ђелић,
Н.Милетић

Екипа ученика се представила пројектом Фибоначијеви
зечеви и златне спирале на 7. Фестивалу науке у
МЕШ“Гоша“ у Смедеревској Паланци( 23.03.)
Анализа задатака и постигнутих резултата на такмичењу
Анализа успеха ученика на трећем класификационом периоду
Прегледање тестова са пробног завршног испита и анализа
постигнутих резултата ученика
Екипно такмичење ученика млађих разреда у квизу Мост
математике , окружни ниво, одржан 20.04.
Такмичење Мислиша, републички ниво, одржан 22.04.
Уједначавање критеријума за писмени задатак и
усаглашавање бодовања и оцењивања
Анализа усвојености градива на реализованим писменим
задацима
Посета ученицима 4. разреда

М.Вајукић
Петровић

Радионица о настанку планете Земље и еволуцији живота
на Земљи, ученици одељења 6/4 и 7/4 у Музеју науке и
технике(17.05.)
Математички турнир одржан 12.05.
Учествовање у Дринкином 12. дану науке, ученици
одељења 6/2 и 6/3

М.Вајукић
Петровић

Сви
чланови
Већа
Б.Ђелић

Сви
чланови
Већа
Н.Милетић
Б.Ђелић

М.Симић
М.Симић
М.Вајукић
Петровић

Годишњи тест и анализа теста (сви разреди)
Реализација припремне наставе за полагање завршног испита
за ученике осмог разреда (10 часова)

Н.Милетић
Б.Ђелић

Анализа рада у школској 2017/2018. години и годишњи
извештај

Сви
чланови

ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА
ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ
Школско такмичење одржано је 19.01.2018. године . Укупно се такмичило 192
ученика од трећег до осмог разреда. На Општинско такмичење се пласирало 70
ученика. Општинско такмичење је одржано 24.02. у ОШ“ М.П.Алас“. Похваљено и
награђено је 38 ученика, што је заиста изузетан резултат.( табеларни приказ у
прилогу)

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ- 5. РАЗРЕД
НАГРАДА
Р. Бр. Презиме и име ученика
Наставник
Петровић Андреј
Ђелић Биљана
1.
1.
Маричић Никола
Ђелић Биљана
2.
2.
Грујовић Филип
Милена Симић
2.
3.
Жижић Павле
Милена Симић
3.
4.
Гојков Ива
Милена Симић
3.
5.
Милошевић Петар Настас Милена Симић
3.
6.
Царић Марија
Ђелић Биљана
3.
7.
Павловић Василије
Милена Симић
повала
8.
Којић Миља
Ђелић Биљана
повала
9.
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 6. РАЗРЕД

На

Р. Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.

Мицић Андреа
Пупавац Максим
Дедијер Лука

НАГРАДА
Наставник
2.
Милена Симић
3.
Милена Симић
3.
Милена Симић
Милица Вајукић Петровић
3.
3.
Милена Симић
3.
Милена Симић
Милица Вајукић Петровић
похвала
похвала
Милена Симић

Живановић Душанка

8. РАЗРЕД
Биљана Ђелић

Презиме и име ученика
Мратинковић Павле
Стојановић Соња
Дешић Лав
Радовановић Андреј
Крављанац Петар

3.

Окружно такмичење које је одржано 25.03.2018. године, у ОШ“Ђорђе Крстић“
пласирало се 10 ученика наше школе, од укупно 39 пласираних с из свих школа са
наше општине.
Ученица Пантић Милена 4/4 је освојила 3. награду, ученик Грујовић Филип 5/1
је освојио 2. награду, а ученици Маричић Никола 5/3 и Петровић Андреј 5/3 су
похваљени за постигнуте резултате. За горе поменуте ученике ово је највиши
ранг такмичења.
Такмичење „Мислиша“, општински ниво, одржано је 08.03.за ученике од 2. до 8.
разреда. Ученици старијих разреда су постигли следеће резултате:
Маричић Никола 5/3, 1. награда
Дешић Лав 6/2, похвала
Петровић Андреј 5/3, 2. награда
Живановић Стефанија 6/3, похвала
Грујовић Филип 5/1, 2. награда
Жижић Павле 5/2, 3. награда
Мратинковић Павле 6/1, 3. награда
Радовановић Андреј 6/3, похвала

Ученик Маричић Никола се пласирао на републички ниво такмичења
Мислиша који је одржан 22.04.2018. и похваљен је за постигнут
резултат.Математичко удружење Мост математике, организовало је
Општинско такмичење у ОШ“Вук Караџић“ 24.03.у форми квиза у којем су
учествовали ученици наше школе са екипом ученика старијих и екипом ученика
млађих разреда. Екипа ученика старијих разреда представила се пројектом на
тему Мост. Пројекат су реализовали у сарадњи са наставницима математике
Милетић Н, Симић М, Ђелић Б. и наставником техничког Мојсе Ј.Екипа ученика
млађих разреда: Мона Црнобрња 1/1, Маричић Јелена 2/4, Максим Црнобрња 3/2,
Милена Пантић 4/4 победила је на Општинском такмичењу, а на Окружном
такмичењу које је одржано 20.04.2018. године, освојили су друго место.
Удружење АРХИМЕДЕС, организовало је математички турнир 12.05. и екипа
наших ученика се такмичила, екипно су освојили 70. место од укупно 100 школа, а
појединачно је Пантић Милена добила похвалу, а Грујовић Филип 3.награду за
постигнуте резултате.
Ђелић Биљана,
руководилац Већа

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА НАСТАВНИКА ХЕМИЈЕ
Веће наставника хемије : Јелена Хаџи-Ђорђевић,
Наставник хемије у одељењима 71, 72, 73, 74, 81, 82, 83, 84
Наставник изборног предмета домаћинство у одељењима 81, 83,84
Место рада: Кабинет и практикум из хемије и физике.
Предметни наставник је у потпуности учествовао у задужењима
предвиђеним годишњим планом рада школе за школску 2017/2018годину.
Учествовао у реализовању програма наставе секције, допунске и додатне
наставе и припремне наставе.
Учествовао у реализовању програма за изборни предмет домаћинство за
осми разред.
У извештају за период од 01. септембра до 15. јуна 2018. наставник
издваја следеће активности као најзначајније што се тиче хемије:
1. Реализовани су отворени часови на тему:
Угљеник и његови оксиди, експериментални час у 83.
Посета школског педагога часу хемије. Одељење 81 наставна јединица
Сумпор – обрада.
Изотопи, 71 и 72, соли, формуле и називи соли 82 – 22. 12. 2018. Часовима је
присуствовао школски педагог Божидар Остојић.
2. Поводом дана школе који се обележава 08. новембра, 2017. у школи су
одржани тематски отворени часови претходне недеље: Дринкина научна
башта са бројним интересантним експериментима из хемије у оквиру
редовне наставе хемије.
3. Допунска и додатна настава реализоване су по плану и програму. Број
реализованих часова приказан је у електронском дневнику.Одржана је
припремна настава за такмичење из хемије за ученике седмог и осмог
разреда. Као додатну литературу ученици користе тестове са ранијих
такмичења који се налазе на сајту www.мојахемија.орг.
4. Резултати такмичења:
7.РАЗРЕД: Школско такмичење
1

Ученик

Одељење

Број поена

Место

Кризманић Иван

7/1

100

1. место

2

Матејић Урош

7/4

95

2. место

3

Кивић Андрија

7/1

90

3. место

8.РАЗРЕД: Школско такмичење:
Ученик

Одељење

Број поена

Место

1

Вешовић Марко

8/2

90

1. место

2

Симић Теа

8/1

79

2. место

7.РАЗРЕД: Општинско такмичење:

1

Ученик

Одељење

Број поена

Место

Кризманић Иван

7/1

92

2. место

Рад на интерактивној табли. Обрада презентација и фајлова за употребу на овој
табли је урађена за бројне наставне јединице из хемије за 7. и 8. разред.Ученици
изузетно добро прихватју овакав начин рада.
5. Предавање: Извори загађења животне средине оловом у 71 и 82 разреду
одржано у сарадњи са Амбасадорима животне средине и развоја.
6. Посета Факултету за физичку-хемију, током трајања њихових дана науке
обављена је кроз учешће ученика 71, 72, 84 које је наставница укључила у
вежбе и предавања на том факултету, 15. новембра, 2017. године. Након
веома интересантних вежби наши ученици су своје прве експерименталне
резултате приказали кроз презентацију која је анализирана на отвореним
часовима хемије у школи.
7. Лабораторијске вежбе у току редовне наставе одрађене су по
предвиђеном плану и програму. Ученици 7. разреда су највеће
интересовање показали за бурну реакцију оксидације - хемијски вулкан
(глицерин у реакцији са калијум-перманганатом), а ученици 8. разреда за
доказивање настајања угљендиоксида.
8. У оквиру изборне наставе на часовима домаћинства ученици су правили
сапуне на бази биљних уља, изливали их у калупе, а затим паковали у
украсна паковања. Припремали миришљаве латице и зачинско биље
претходно сушене у микроталасној пећници за прављење ароматизера
просторија. У оквиру теме материјали у домаћинству ученици су правили
накит и декоративне кутије, декупаж техником. Ученици су радили анкету:
“Здрава храна и шта знамо о њој“ где смо уочили какве су навике у исхрани
наших ђака. Заједно са предметним наставником рађени су панои са
предлозима за здравију исхрану. У оквиру наставне теме материјали,
ученици су правили оригами украсе и на најмаштовитије начине изразили
своју креативност и научили занимљиву оригами технику.
9. Семинари: Активно учење/настава 2. напредни ниво
10. Анализа безбедности ученика. На лабораторијским вежбама је посебно
вођено рачуна о безбедности ученика. Сви демонстрациони огледи су
приказивани на посебном столу који је удаљен од деце најмање 1,5 метара.
Коришћене су заштитне наочаре, рукавице и поштована правила за рад у
припремном кабинету и учионици.
Наставни садржаји су реализовани коришћењем уџбеника и збирке
задатака чији је издавач Герундијум. За наредну школску годину наставник је
препоручио уџбеник и збирку у издању Герундијума.
У извештају за период од 21. јануара до 15 јуна 2018. издвајам следеће
активности као најзначајније што се тиче хемије
Место рада: Кабинет и практикум из хемије и физике.

Предметни наставник је у потпуности учествовао у задужењима предвиђеним
годишњим планом рада школе за друго полугодиште школске 2017/2018 године.
Реализован је програм наставне секције, допунске и додатне наставе као и
припремне наставе за пријемни испит за 8. разред. Реализован је и програм за
наставу изборног предмета домаћинсто за осми разред.
1.
Допунска и додатна настава рализоване су по плану и програму. Број
реализованих часова приказан је у малим дневницима за додатну и допунску
наставу.
2.
Припремна настава за полагање завршног испита из хемије
(комбиновани тест):
Реализована је по плану и програму. Број реализованих часова приказан је у
електронском дневнику у одељку за припремну наставу за завршни испит за
ученике осмог разреда. Свако одељење осмог разреда је имало десет часова
припремне наставе, који су реализовани у мају месецу.
3.
Семинари:
Активно учење/настава 2., напредни ниво у организацији образовног форума и
школског психолога Јелисавете Вилотић, К2, П2, 16часова.
4.
Стручни скупови:
Учешће на регионалној конференцији „Животна средина ка Европи“,
Београд, јуни, 2018године.
5.
Реализовани отворени часови на тему:
„Вода и њен значај за живи свет“. Корелација са наставом биологије у
потпуности је постигнута. Ученици показали велико интересовање, активно
дискутовали и доносили интересантне закључке.
6.
Пројектни дан:
Одржан је маја, 2018. године у нашој школи. Ученици седмог и осмог
разреда су радили презентације на тему вода и њени загађивачи
Руководилац Већа,
Јелена Хаџи –Ђорђевић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА НАСТАВНИКА ФИЗИКЕ
Састав већа физике чине: Марија Марковић (7/1 и 7/2) и Ивана Томић (6/1, 6/2, 6/3, 6/4,
7/3, 7/4, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4).
У току школске 2017/2018. године одржани су часови физике по плану и програму.
Преглед одржаних и планираних часова редовне наставе дат је у следећој табели,са
средњом оценом по одељењима:
Наставник
Разред и одељење
Планирано
Одржано
Средња
оцена
6/1
72
70
4,12
6/2
72
70
4,41
6/3
72
71
4,35
6/4
72
71
3,96
7/3
72
71
3,67
Ивана
7/4
72
71
4,10
Томић
8/1
68
68
3,64
8/2
68
68
3,52
8/3
68
66
3,73
8/4
68
66
3,70
Марија
7/1
72
69
4,40
Марковић
7/2
72
69
4,55
Укупно
848
830

Преглед одржаних и планираних часова допунске,додатне и припремне наставе дат је у
следећој табели:
Наставник

Ивана
Томић

Марија
Марковић

Разред и
одељење

6/1
6/2
6/3
6/4
7/3
7/4
8/1
8/2
8/3
8/4
7/1
7/2

Додатна
планирано одржано

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

16
16
18
16
18
14
17
16
17
15
16
16

Допунска
планирано одржано

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

18
18
18
18
18
18
17
17
16
17
16
16

Припремна
планирано
одржано

/
/
/
/
/
/
10
10
10
10
/
/

/
/
/
/
/
/
10
10
10
10
/
/

План и програм редовне, додатне, допунске и припремне наставе је у
потпуности остварен.
Састанци наставника физике су углавном били пред контролне задатке,
такмичења и фестивал науке.
Такмичења
Школско такмичење из физике одржано је 22.1.2018.године.
На ОПШТИНСКО такмичење које је одржано 18.2.2018. године у ОШ “Браћа Барух“
пласирали су се следећу ученици:
Шести разред
Стефанија Живановић, Лав Дешић, Петар Крављанац, Соња Стојановић, Доротеа
Васић, Петар Прцовић, Софија Лазић, Андреа Мицић, Кристина Парић, Анђела
Бабовић, Андреј Пауновић, Нађа Николајев Ћирић
Наставник – Ивана Томић
Седми разред
Богиња Вукајловић- Наставник – Ивана Томић
Ђорђе Ивошевић, Никола Кризманић, Андрија Кивић, Огњен Марковић, Тара Николић
Наставник – Марија Марковић
Осми разред
Теа Симић, Никола Вешовић, Јована Ћосовић, Страхиња Марсенић
Наставник – Ивана Томић
Награде освојене на ОПШТИНСКОМ такмичењу су:
6.разред
Соња Стојановић I место
Лав Дешић II место
Стефанија Живановић II место
Петар Прцовић III место
Петар Крављанац похвала
Доротеа Васић похвала
7.разред
Ђорђе Ивошевић III место
Никола Кризманић похвала
8.разред

Душанка Живановић I место
Теа Симић II место
Нилола Вешовић III место
Јована Ћосовић похвала
Градско такмичење је одржано 10.3. 2018. године у ОШ „Милан Ђ.Милићевић“.
Ученица 6.разреда Соња Стојановић освојила је I место и пласирала се на ДРЖАВНО
такмичење које је одржано у суботу и недељу 28-29. априла у ОШ "Момчило
Поповић" у Параћину. Освојила је 60 поена од 100, без награде.
Ученик 7. разреда Ђорђе Ивошевић освојио је похвалу на градском такмичењу али се
није пласирао на даља такмичења.
Ивана Томић,
руководилац Већа

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА НАСТАВНИКА БИОЛОГИЈЕ
Чланови већа наставника биологије: професорке Татјана Туршијан и Марина
Дрндарски
Руководилац Већа је: Марина Дрндарски
Подела одељења за школску 2017/18. годину.
Наставница
Одељења у којима предаје
Татјана Туршијан
5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2
Марина Дрндарски
5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2

Одељенски старешина
6/1
/

Просечна оцена одељења и оствареност часова за школску 2017/18. годину.
Разред и
Просечна
Редовна
Припремна
Изборна
одељење
оцена одељења
настава
настава
настава
план.
ост. план. ост. план. ост.
5/1
4,60
72
73
36
35
5/2
4,43
72
73
36
35
5/3
4,28
72
74
36
36
5/4
4,23
72
72
36
36
6/1
4,19
72
71
36
36
6/2
4,41
72
70
36
36
6/3
4,65
72
71
36
34
6/4
4,46
72
70
36
34
7/1
4,23
72
70
7/2
4,24
72
72
7/3
4,11
72
75
7/4
4,36
72
71
8/1
4,11
68
66
10
6
8/2
4,07
68
65
10
8
8/3
4,57
68
63
10
12
8/4
4,67
68
65
10
16
Просечна оцена из биологије је: 4,34 (4,41, 4,28).
Укупно је одржано два састанка. Табеларно су приказане све реализоване активности
као и одржане радионице, посете музејима, такмичењима.
Оствареност плана активности за школску 2017/18. годину.
Период
Активности

Реализатори

- Сређивање новог кабинета, селекција и отпис дотрајалог
природног материјала, часописа и књига, постера, ДВД и ЦД
издања
- Израда опeрaтивних и мeсeчних плaнoвa – корекција у односу на
предходну годину
- Утврђивање уџбеника, радних свезака, практикума и прибора за
нову школску годину (лупа, пинцета, маказе и сл.)
- Допуњавање кабинета новим наставним средствима, књигама,
енциклопедијама, постерима, ДВД и ЦД издањима, научнопопуларним часописима
- Избор тема за Тематску наставу (2 теме у току године у
корелацији са осталим предметним наставницима)
- Избор тема за групне радове/пројекте ученика од петог до осмог
разреда под именом Огледоманија
- Договор око могућих предавања које би одржали поједини
родитељи (из свог домена рада)
- Договор око теме за Дане науке (корелација са осталим
предметним наставницима)
Договор око организације дoпунскe и дoдaтнe нaстaвe:
Учествовање у изради индивидуални образовних планова по
потреби за ученике са смањеним способностима
- Утврђивaњe термина кoнтролних зaдaтaкa за нову школску
годину. (Из билогије се планира по један контролни задатак након
сваке целине).
- Утврђивање корелацијских садржаја са осталим наставним
предметима (географија, физика, хемија, историја, математика)
Септембар - Обележавање интернационалних еколошких празника
Август

Октобар

Новембар

Отворени час: Ћелија, 5. разред, обрада (Т. Туршијан)
Отворени час: Порекло и историјски развој човека, 7. разред,
обрада (М. Дрндарски)
- Обележавање интернационалних еколошких празника
Планинарска –гљиварска акција и посета изложби гљива на
Дивчибарама
Отворени час: Популација - основне одлике, 8. разред, обрада (М.
Дрндарски)
- Обележавање интернационалних еколошких празника
Посета Сајму здравља у Дому војске, ученици 6/1 и 6/2
Прослава Дана школе. Тема: „Истражи, прикажи и примени научна
знања“ – различити експерименти
Отворени час: Чланковити црви – животни простор, начин
живота, спољашња грађа и основи унутрашње грађе (кишна
глиста). Разноврсност (морски чланковити црви, кишне глисте,
пијавице), значај, 6. разред, обрада (М. Дрндарски)
Отворени час: Грађа биљака – биљни организам; органи и њихови
преображаји, 5. разред, обрада (Т. Туршијан)
Отворени час: Кичмена мождина, 7. разред, обрада (Т. Туршијан)
Aнaлизa реализaције рeдoвнe, дoпунскe и дoдaтнe нaстaвe
Aнaлизa рада и успeхa у I клaсификaционом пeриoду. Разматрање
могућности зa дaљe пoбoљшaњe рада и успeхa учeникa
Посета изложби Метеора, Галерија Природњачког музеја (07.11.),
ученици 6/3 и 6/4
Учествовање на Фестивалу зелене културе Green fest, (17.11.)
ученици 6/3 са радионицом Озелени се
Радионица у ЦПН, тема Интелигенција биљака (28. 11.)

Веће наставника
биологије

Веће наставника
природних наука

Веће наставника
биологије

Веће наставника
биологије
Татјана.Т

Веће наставника
биологије
Татјана. Т

Марина Д.

Децембар

Јануар
Фебруар

Март

Април

Мај

Посета центру за промоцију науке – учешће на радионицама „
Биљке под микроскопом „ и „Издвајање биљних бојахроматографија“. група ученика петих и шестих разреда
- Обележавање интернационалних еколошких празника
Обележавање светског дана борбе против AIDS-a
- Изрaдa сeминaрских рaдoвa и њихoвa прeзeнтaциja као начин
међусобне кoмуникaциje измeђу учeникa и учeникa и нaстaвникa:
Наука у свакодневном животу
- Тематско планирање (мерење)
Отворени час: Цвет – делови, облици, 5. разред, обрада (М.
Дрндарски)
Припреме за предстојећа такмичења из биологије
- Систематизација усвојеног знања, умећа и вештина по
стандардима
Представљање Еко-Мускетара, ученика 63, 64,73, 74 и 84 са
радионицом Соларне рерне
Планинарска акција „ Авала из четири прваца“
- Обележавање интернационалних еколошких празника
Учешће на јануарским данима просветних радника
- Обележавање интернационалних еколошких празника
Анализа рада и успеха ученика у I полугодишту. Разматрање мера
за побољшање рада и успеха.
Припрема ученика од 5. до 8. разреда за Школско такмичење из
биологије пoбoљшaњe рада и успeхa учeникa
Отворени час: Таблице правилне исхране., 7. разред, практична
вежба (М. Дрндарски)
Организовање Школског такмичења из биологије за ученике од 5.
до 8. разреда
Припрема и излазак ученика од 5. до 8. разреда на Општинско
такмичење из биологије
- Обележавање интернационалних еколошких празника
- Тематско планирање (вредности)
Отворени час: Концепт одрживог развоја, 8. разред, обрада (М.
Дрндарски)
Припрема и излазак ученика од 5. до 8. разреда на
Градско/окружно такмичење из биологије
Тематска интердисциплинарна настава (угледни час) са одељењем
6/3; Фибоначијев низ и златне спирале (13.03)
Екипа ученика се представила пројектом Фибоначијеви зечеви и
златне спирале на 7. Фестивалу науке у МЕШ „Гоша“ у
Смедеревској Паланци (23.03.)
- Обележавање интернационалних еколошких празника
Отворени час: Водоземци, 6. разред, обрада (М. Дрндарски)
Отворени час: Разноврсност сисара (торбари, бубоједи, слепи
мишеви, мајмуни, глодари, зечеви, перјари, слонови, звери, китови,
копитари, папкари). Значај сисара, 6. разред, обрада (Т. Туршијан)
Aнaлизa рада и успeхa у III клaсификaционом пeриoду. Разматрање
могућности зa дaљe пoбoљшaњe рада и успeхa учeникa
- Обележавање интернационалних еколошких празника
- Тематско планирање (знаци и симболи)
Планинарска акција: Овчарско-Кабларска клисура
Отворен час: Часовник живог света, 6. разред, систематизација (М.
Дрндарски)
Учествовање у Европским данима Сунца
Радионица у ЦПН, тема Интелигенција биљака (10. 05.)
учествовали ученици 6/4

Татјана
Туршијан
Веће наставника
биологије

Марина Д.
Татјана Т.
Веће наставника
биологије
Веће наставника
биологије

Веће наставника
биологије

Марина Д.

Веће наставника
биологије

Веће наставника
биологије
Татјана Т.

Јуни

Посета заштићеном природном добру Авала у оквиру пројекта
Амбасадори заштићеног подручја Авала (12.05.)
Радионица о настанку планете Земље и еволуције живота на Земљи,
ученици одељења 64 и 74 у Музеју
науке и технике (17.05)
Обележавање међународног дана биодиверзитета на Ади
Циганлији; Завод за Заштиту Природе и Еко-школа; учествовали
ученици 5/4 и 6/3 (20.05.)
Посета Зоо врту „ Добре наде“, група ученика 6/1 и 6/2
- Обележавање интернационалних еколошких празника
Анализа рaдa Већа у I и II пoлугoдишту
Анализа рада и успеха ученика у II полугодишту.
Учествовање у Дринкином 11. дану науке, ученици 5/4, 6/4, и 7/4
(05.06.)
Обележавање Пројектног дана у оквиру Еко-школа
Посета ботаничкој башти „ Јевремовац“, група ученика 5/1 и 5/2

Марина Д.

Татјана Т.
Веће наставника
биологије
Марина Д.
Веће наставника
биологије
Татјана. Т

Извештај са такмичења из биологије за школску 2017/18. годину.
Школско такмичење одржано је 26.01.2018.
Општинско такмичење одржано је 17. марта 2018. у нашој школи.
Окружно/градско такмичење одржано је 21. априла у ОШ „Васа Пелагић“.
Резултати наших ученика на Општинском такмичењу из биологије за школску 2017/18.
годину.
Пети тразред
Име и презиме
Одељење Наставник Пласман
1. Филип Грујовић
5/1
Татјана Т.
II
2. Петар Настас Милошевић
5/1
Татјана Т.
II
3. Јелисавета Кабаш
5/2
Татјана Т.
III
4. Миа Милић
5/2
Татјана Т.
III
Шести разред
Име и презиме
Одељење Наставник Пласман
1. Стефанија Живановић
6/3
Марина Д.
I
2. Лав Дешић
6/2
Татјана Т.
II
3. Варја Марић
6/2
Татјана Т.
II
4. Софиа Лазић
6/2
Татјана Т.
III
Седми разред
Име и презиме
1. Растко Арсенијевић
2. Искра Белла Милорадовић
3. Тијана Митровић
4. Урош Матејић

Одељење
7/3
7/1
7/1
7/4

Наставник
Марина Д.
Татјана Т.
Татјана Т.
Марина Д.

Пласман
III
III
III
III

Осми разред
Име и презиме
1. Никола Вешовић
2. Нора Татаринов
3. Милица Лалић

Одељење
8/2
8/2
8/4

Наставник
Татјана Т.
Татјана Т.
Марина Д.

Пласман
II
III
III

Резултати наших ученика на Окружном/градском такмичењу из биологије за школску
2017/18. годину.
Пети разред
Име и презиме

Одељење Наставник Пласман

1. Петар Настас Милошевић
Шести разред
Име и презиме
1. Стефанија Живановић
2. Варја Марић
3. Лав Дешић

5/1

Одељење
6/3
6/2
6/2

Татјана Т.

Наставник
Марина Д.
Татјана Т.
Татјана Т.

III
Пласман
I
II
III
Марина Дрндарски,
руководилац Већа

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА НАСТАВНИКА ТЕХНИЧКОГ И
ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА


Састав већа и одељења у којима се предаје

Веће Техничког и информатичког образовања чине Јонел Мојсе, Ана Танасковић
(Мирјана Петровић Брашњовић до 12.02.2018.) и Дејан Младеновић (Перса Рогач до
17.04.2018.).
Име наставника
Предмет

Дејан Младеновић
Мојсе Јонел
Ана Танасковић
ТИО/ТИТ
ТИО/ТИТ
ТИО/ТИТ
5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/2,
5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/4,
Одељења у којима
5/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4,
6/3, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3,
7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1,
предаје
7/1, 7/2, 7/4, 8/3, 8/4
8/4
8/2
Редовна настава
22
20
22
Слободне активности
2
1
ЧОЗ/ЧОС
/
/
1


Средња оцена из предмета по одељењима

Разред и одељење
5/1
5/2
5/3
5/4
6/1
6/2
6/3
6/4
7/1
7/2
7/3
7/4
8/1
8/2
8/3
8/4


Просек одељења
4,87
4,57
4,66
4,67
4,58
4,93
4,96
4,92
4,86
4,72
4,78
4,97
4,89
4,93
4,87
4,96

Процена остварености годишњег плана рада (шта је остварено, шта није
остварено, број састанака и сл.)

Годишњи план рада већа је остварен у потпуности. Одржано је 5 састанака.
 Подела одељења и радних задатака
 Анализа уџбеничке литературе за наставнике
Наставници
 Израда опeрaтивnих и мeсeчних плaнoвa
Август
ТИО
 Сређивање кабинета
 Израда годишњих програма рада
 Допуна кабинета наставним средствима
 Утврђивање корелацијских садржаја са осталим
наставним предметима
Наставници
Сeптeмбaр
 Секције из ТИО: информатичка.
ТИО
машинска,саобраћајна, архитектура и
грађевинарство, електротехника, моделарство
 Припрема пригодне изложбе поводом Дана школе
Наставници
Oктoбaр
 Отворени час: Мере заштите на раду – 7. разред,
ТИО
Мирјана Петровић-Брашњовић
 Анализа успеха ученика на 1. тромесечју и рад на Наставници
Нoвeмбaр
ТИО
побољшању успеха
 Припреме за школско такмичење
Наставници
Дeцeмбaр
ТИО
 Анализа постигнућа ученика у природним наукама
 Јануарски дани просветних радника - 3 дана Наставници
Јануар
ТИО
семинара
- Школско
 Организовање школског такмичења
такмићење
 Анализа резултата школског такмичења
Фeбруaр
из ТИО
 Припреме ученика за општинско такмичење
Наставници
 Aнaлизa рaдa актива у првoм пoлугoдишту
ТИО
- Општинско
и градско
такмичење
Март
из ТИО
 Анализа резултата општинског такмичења
Наставници
ТИО

Aприл

Мaj

Jуни








Анализа успеха на 3. тромесечју
Припреме за градско такмичење
Анализа резултата градског такмичења
Мeрe зa пoбoљшaњe успeхa учeникa




Пoсeтa музejу Никoлa Тeслa
Отворени час: Саобраћај: врсте, структура, функције
– 5. разред, Јонел Мојсе



Анализа успеха ученика на крају другог
полугодишта
Избор руководиоца стручног већа за 2018/2019.



Процена остварености часова редовне наставе

- Школско
такмичење
из саобраћаја
- Општинско
такмичење
из саобраћаја
Наставници
ТИО
- Републичко
такм. из
ТИО
- Окружно
такмичење
из саобраћаја
Наставници
ТИО
Наставници
ТИО

Одељење
Планиран
о
Остварен
о


5/
1
72

5/
2
70

5/
3
72

5/
4
72

6/
1
72

6/
2
68

6/
3
72

6/
4
74

7/
1
70

7/
2
70

7/
3
72

7/
4
74

8/
1
68

8/
2
66

8/
3
68

8/
4
68

72

70

72

72

72

68

72

74

70

70

72

74

68

68

68

68

Резултати такмичења из техничког и информатичког образовања

Школско такмичење

Општинско такмичење (ТИО и Саобраћај)

Градско такмичење
Републичко такмичење


1. место (Огњен Марковић, Деа Грбовић,
Анђела Бабовић)
2. место (Ања Дел Торо Вега, Александар
Павловић, Искра Бела Милорадовић)
3. место (Кристина Парић, Тара Стојковић,
Стефан Крговић, Растко Арсенијевић)
1. место (Деа Грбовић, Огњен Марковић)
1. место, саобраћај (Ања Дел Торо Вега)
2. место (Искра Бела Милорадовић)
3. место (Растко Арсенијевић)
3. место (Огењн Марковић)
3. место (Огењн Марковић)

Посете музејима, радионице, темати, хоспитовања, огледни часови и сл.

Дани науке су одржани 5.06.2018. год. у холу школе. Ученици су у пратњи
наставника демонстрирали млађим ученицима моделе и експерименте који се тичу
наставног градива из предмета техничко и информатичко образовање.
Ана Танасковић,
руководилац Већа

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА НАСТАВНИКА ИНФОРМАТИКЕ И
РАЧУНАРСТВА
Чланови стручног већа у старијим разредима су:
Анте Чурлин, предаје следећим разредима, а његове групе су 52 , 53, 61,2, 63,
64, 71,2, и 73,4. Укупно 7 група.
Биљана Ђелић, предаје 54 и 83,4. Укупно 2 групе
Милена Симић, предаје 51 и 52. Укупно 2 групе.
Милица Вајукић Петровић, предаје 53 и 54. Укупно 2 групе
Нина Милетић, предаје 51 и 82. Укупно 2 групе.
Укупно има 15 група.
Руководилац већа је Нина Милетић.
Информатика се одржава једном недељно.
У петом разреду је од ове школске године информатика обавезан
предмет и улази у просек.
Наставни садржаји су реализовани уз коришћење уџбеника чији је издавач
Завод за уџбенике , Београд, 2017. године
Од помоћне литературе коришћена је Радна свеска истог издавача.
АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВА ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА ИЗ ПРОГРАМА
РАДА ШКОЛЕ
МЕСЕЦ

Јануар

Обавезе и задужења
Припреме за школско такмичење из HTML
програмирања, као и припреме и реализације

Није
реализовано

мултимедијалних презентација (интеграција
текста, звука, графике, анимације и видео записа).

Фeбруaр

Март
Aприл

Школско
такмичење није
реализовано, јер
није било
заинтересованих
ђака

Организовање школског такмичења
Анализа резултата школског такмичења
Припреме ученика за општинско такмичење
Aнaлизa рaдa актива у првoм пoлугoдишту
Општинско такмичење из програмирања
Анализа резултата општинског такмичења.
Припреме ученика за окружно такмичење
Окружно такмичење из програмирања

/
/

Мaj

Анкетирање ученика за изборни предмет

Jуни

Промовисање предмета у четвртом разреду
Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта
Избор руководиоца стручног већа за 2018-2019.

Јули

Припрема за следећу школску годину и предаја
документације

Анкетирана су сва
деца за наредну
шк.годину, осим
будућих петака и
шестака, зато што
је њима обавезан
предмет
Предмет је
промовисан у
четвртом разреду
Извештај и план
рада школе је
предат

АНАЛИЗА ОДРЖАНИХ ЧАСОВА И ПРОСЕК ПО ОДЕЉЕЊИМА

Групе

Одељења

1.

5/1

5/1-Нина

Број
ученика у
групи
15

2.

5/1

5/1- Mилена

15

5.00

38

37

3.

5/2

5/2-Aнте

13

5.00

36

35

4.

5/2

5/2- Mилена

13

5.00

38

37

5.

5/3

5/3-Aнте

14

4.78

36

32

6.

5/3

5/3 -Mилица

15

5,00

35

34

7.

5/4

5/4-Биља

15

5,00

36

34

8.

5/4

5/4 -Mилица

15

5,00

34

33

9.

6/1,2

10.

6/3

6/1
6/2
6/3

11
8
15

4.91
4.75
5.00

36
36
36

32
32
34

11.

6/4

6/4

16

5.00

36

35

12.

7/1,2

13.

7/3, 4

7/1
7/2
7/3
7/4

4
14
15
9

4.50
4.50
4.27
4.44

36
36
36
36

34
34
36
36

Редни
бр.Групе

Просечна оцена
одељења
5,00

Редовна
настава
план/реализ.
36
31

8/2

8/2

29

5,00

34

31

8/3,4

8/3 и 8/4

11+13=24

5,00

34

36

14.
15.

Сви ученици из Информатике су оцењени са позитивном оценом.
Руководилац Већа,
Нина Милетић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ДРУШТВЕНИХ
НАУКА
Чланове стручног већа друштвених наука чине следећи предметни наставници:
Српски језик: Биљана Стевановић, Катарина Колаковић, Тамара Панић Милошевић и
Наташа Васић
Историја: Валентина Маслеша и Игор Јовановић
Географија: Даница Гајић и Маја Јовановић
Енглески језик: Слободан Живковић и Кристина Радојичић
Немачки језик: Гордана Ракић, Ранка Вујановић, Александра Вукановић, Мирјана
Анђелковић-Киселички, Снежана Остојић и Смиљка Петровић
Грађанско васпитање: Игор Јовановић, Наташа Васић, Биљана Стевановић, Кристина
Радојичић и Слободан Живковић
Верска настава: Милица Марјановић и Немања Протић
Руководилац стручног већа је Маја Јовановић, професор географије.
Предмет

Наставник

Српски језик

Биљана Стевановић
5/2; 6/2; 7/1; 8/2
Катарина Колаковић5/1; 6/1; 7/2; 8/1
Наташа Васић
5/3; 6/3; 7/3; 8/4
Јоле Булатовић/Тамара Панић Милошевић5/4; 6/4;7/4; 8/3
Валентина Маслеша 5/1; 5/2; 5/3; 5/4; 6/1; 6/2; 6/3; 6/4; 7/3;

Историја
7/4; 8/3; 8/4
Географија
8/4
Енглески језик
Немачки језик

Грађанско васпитање

Верска настава

Одељења којима предаје

Игор Јовановић
7/1; 7/2; 8/1; 8/2
Даница Гајић 5/1; 5/2; 5/3; 5/4; 6/3; 6/4; 7/1; 7/2; 7/3; 7/4; 8/3;
Маја Јовановић
6/1; 6/2; 8/1; 8/2
Слободан Живковић 5/3; 5/4; 6/3; 6/4; 7/3; 7/4; 8/3; 8/4
Кристина Радојичић 5/1; 5/2; 6/1; 6/2; 7/1; 7/2; 8/1; 8/2
Гордана Ракић
1 / 2; 3/3; 4/1; 7/3; 7/4
Ранка Вујановић
5/1; 5/2; 6/1; 6/2; 8/1; 8/2
Александра Вукановић
1/3; 2/1; 3/3; 7/1; 7/2
Мирјана Анђелковић-Киселички 1/1; 1 / 4; 2/2; 2/3; 5/3; 5/4
Снежана Остојић 3 / 4; 4/3; 4/4; 8/3; 8/4
Смиљка Петровић 2/4; 3/2; 4/2; 6/3; 6/4
Игор Јовановић
5/1; 5/2; 6/1; 6/2; 7/3; 7/4; 8/3
Наташа Васић
5/3; 5/4
Биљана Стевановић 7/1; 7/2
Кристина Радојичић 8/1; 8/2
Слободан Живковић 6/3; 6/4; 8/4
Милица Марјановић 5/1; 5/4; 6/2; 6/4; 7/1; 7/2; 7/3; 7/4; 8/1

Немања Протић
1/1; 1 / 2; 1 / 3; 1 / 4; 2/1; 2/2, 2/3; 2/4;
3/1; 3/2; 3/3; 3 /4; 4/1; 4/2; 4/3; 4/4; 5/2; 5/3; 6/1; 6/3; 8/2; 8/3; 8/4

СРЕДЊА ОЦЕНА ПО ПРЕДМЕТИМА, НА НИВОУ ШКОЛЕ

Предмет
Српски језик
Историја
Географија
Енглески језик
2

5. разред
4,37
4,63
4,25
4,49

Средња оцена
6. разред 7. разред 8. разред
4,17
4,40
4,23
4,21

4,26
4,43
4,17
4,22

4,27
4,29
4,22
4,42

школа
4,26
4,44
4,20
4,33

ПРОЦЕНА ОСТВАРЕНОСТИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА

а) Свако појединачно веће је написало извештај о реализацији Годишњег плана за
школску 2017/2018 годину.
АВГУСТ 2017.

Подела одељења и распоред наставника;
Утврђивање листе уџбеника;
Усклађивање програмских садржаја V-VIII разреда у
складу са Правилником о наставном плану и програму
основног образовања и васпитања;
Израда глобалних и оперативних планова рада;
Израда плана личног професионалног развоја у
установи и ван ње;
Усвајање програма рада стручних већа;
Едукација и информације о активностима у вези са
инклузивним образовањем и индивидуалним
образовним плановима;
Утврђивање календара писмених и контролних
задатака;
Сређивање кабинета; анализа стања наставних
средстава и евентуална набавка нових;

План остварен у потпуности
(детаљи у појединачним
извештајима већа)

Веће географије: набављене
нове географске карте; од
полугодишта и „паметна“ табла
и пројектор

СЕПТЕМБАР
2017.

Планирање тематске наставе и корелацијских часова, у
зависности од усклађености програмских садржаја
предмета;
Одређивање тема и термина за интердисциплинарну
наставу и корелацијске часове;
Планирање допунске, додатне и припремне наставе;
Усвајање планова рада секција;
Уједначавање захтева за писмене задатке и контролне
вежбе, усаглашавање критеријума оцењивања, анализа
резултата;

План остварен у потпуности
(детаљи у извештајима
појединачних већа)

ОКТОБАР 2017.

Организовање допунске и додатне наставе;
Састанак стручног већа друштвених наука поводом
обележавања Дана школе-организација и
осмишљавање активности;
Посета Сајму књига;
Посета планетаријуму на Калемегдану;

План остварен у потпуности

НОВЕМБАР
2017.

Дан школе (отворени часови, похвале, награде);
Анализа реализације редовне, допунске и додатне
наставе;
Анализа успеха ученика на крају првог
класификационог периода;

План остварен у потпуности;
(детаљи у појединачним
извештајима већа)

ДЕЦЕМБАР
2017.

Приредба поводом Нове године;
Анализа реализације и функционисања програма

План реализован у потпуности
(детаљи у појединачним

Посета планетаријуму није
реализована услед недовољног
броја пријављених ученика

према ИОП;

извештајима већа)

ЈАНУАР 2018.

Извештај о раду стручних већа за прво полугодиште;
Прослава Св. Саве (панои, литерарни излог, представа);
Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта;
Припреме за школска такмичења;

План реализован у потпуности;
(детаљи у појединачним
извештајима већа)

ФЕБРУАР 2018.

Школска такмичења − организација и резултати;

План реализован-резултати
такмичења у појединачним
извештајима већа

МАРТ 2018.

Општинска такмичења − припреме и резултати;

План реализован-резултати
такмичења у појединачним
извештајима већа

АПРИЛ 2018.

Градска такмичења-припреме и резултати;

План реализован- резултати
такмичења у појединачним
извештајима већа

Посета Спомен-музеју Иве Андрића;
Посета музеју Јована Цвијића;
Учешће у Пролећним радостима
Организовање припремне наставе за полагање мале
матуре;

План реализован; детаљи у
појединачним извештајима
већа
Због недовољног броја
пријављених ученика посета
није организована
Пролећне радости померене за
мај месец
План реализован у потпуности

МАЈ 2018.

ЈУН 2018.

Организовање припремне наставе за полагање мале
матуре;
Републичка такмичења (анализа резултата);
Састанак чланова свих већа (припрема активности за
израду школског програма за 2018/2019);
Посета Вуковом и Доситејевом музеју;
Анализа реализације програма и активности за децу са
ИОП;

План реализован у потпуности

Анализа рада у 2017/2018.; прелиминарна подела
одељења и задужења;

План реализован у потпуности

(детаљи у појединачним
извештајима већа)

План реализован у потпуности
(детаљи у појединачним
извештајима већа)

(детаљи у појединачним
извештајима већа)

б) САСТАНЦИ већа друштвених наука од октобра месеца одржавани су последњег
четвртка у месецу. Одржано је укупно 6 састанака већа друштвених наука и то:
1. 28.08.2017.
Дневни ред:
1. Подела задужења
2. Израда планова према стандардима (посебна пажња скренута на ИОП)
3. Планирање наставе (тематски и корелацијски часови, допунска, додатна)
2. 26.10.2017.
Дневни ред:
1. Договор о активностима поводом Дана школе
3. 21.12.2017.
1. Процена рада Стручних већа, извештаји и обавезе до полугодишта
2. Разно
4. 22.02.2018.

1. План школских такмичења
5. 29.03.2018.
1. Извештаји са одржаних такмичења
2. Реализација припремних часова за осмаке (полагање мале матуре)
6. 26.04.2018.
1. Реализација обавеза, анализа пробног комбинованог теста (веће историје и
географије)
2. Разно
4.
АКТИВНОСТИ НА НИВОУ ВЕЋА
Октобар 2017:
Обележавање Дана УН (у оквиру Клуба Уједињених нација-Валентина Маслеша)
Новембар 2017:
Прослава Дана школе
Посета изложби „Деца у Великом рату“ (Игор Јовановић)
Јануар 2018:
Прослава Светог Саве
Фебруар 2018:
Школска такмичења-географија, историја, српски, енглески, немачки
Март 2018:
Општинска такмичења-географија, историја, српски, енглески, немачки
Градско такмичење: енглески језик
Припремна настава за ученике осмог разреда
Огледни час-историја („Свет између два светска рата“)
Посета изложби у Музеју историје „Смрт Карађорђа Петровића“ (грађанско васпитање)
Април 2018:
Градска такмичења- географија, историја, српски, немачки
Републичко такмичење-енглески
Припремна настава за ученике осмог разреда
Посета Спомен музеју Иве Андрића (веће српског језика)
Мај 2018:
Републичко такмичење-српски језик
Припремна настава за ученике осмог разреда
Посета Вуковом и Доситејевом музеју (веће српског језика)
„Пролећне радости“
Јун 2018:
Дани науке-историја („Стари Рим“ и „Свакодневни живот у средњем веку“)
Маја Јовановић,
руководилац Већа

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Наставу српског језика у школској 2017/2018. години изводили су: Биљана
Стевановић – 5/2, 6/2, 7/1, 8/2, Кaтарина Колаковић– 5/1, 6/1, 7/2, 8/1, Јоле Булатовић –
5/4, 6/4, 7/4, 8/3 и Наташа Васић– 5/3, 6/3, 7/3, 8/4. Од 1.1.2018. године у одељењима 5/4,
6/4, 7/4, 8/3 српски језик предаје Тамара Панић.

3 Средња оцена по одељењима, на нивоу разреда, на нивоу школе
Средња оцена из српског језика по нивоима приказана је у следећој табели:

Наставник

Одељење

Средња оцена

Катарина Колаковић

5/1

4,53

Биљана Стевановић

5/2

4,57

Наташа Васић

5/3

4,33

Тамара Панић

5/4

4,06

Катарина Колаковић

6/1

3,88

Биљана Стевановић

6/2

4,33

Наташа Васић

6/3

4,42

Тамара Панић

6/4

4,07

Биљана Стевановић

7/1

4,29

Катарина Колаковић

7/2

4,17

Наташа Васић

7/3

4,47

Тамара Панић

7/4

4,13

Катарина Колаковић

8/1

3,93

Биљана Стевановић

8/2

4,28

Тамара Панић

8/3

4,29

Наташа Васић

8/4

4,59

Разред
Пети

4,37

Шести

4,17

Седми

4,26

Осми

4,27

На нивоу школе

4,26

4

РЕЗУЛТАТИ ИЗ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

На Општинско такмичење су се пласирали следећи ученици:
5. РАЗРЕД
1. Маша Рашковић 5/2
2. Петар Настас Милошевић 5/1
3. Никола Маричић 5/3
4. Миа Лехки 5/4
6. РАЗРЕД
1.Доротеа Васић 6/2
2.Јана Лутров 6/2
3.Елена Пајевић 6/1
4.Исидора Елена Мацановић 6/1
7. РАЗРЕД
1. Владимир Маџаревић 7/4
2. Ема Станарчевић 7/2
3. Урош Матејић 7/4
4. Никола Кризманић 7/1
8. РАЗРЕД

1.Душанка Живановић 8/4
2. Љиљана Словић 8/3
3. Ана Трајковић 8/2
4. Наталија Пантелић 8/1
Директан пласман на Општинско такмичење остварили су следећи ученици:
1. Соња Стојановић 6/1
Директан пласман на Градско такмичење остварила је:
Миа Милић 8/4

Резултати Општинског такмичења:
Пети разред:
Никола Маричић 5/3, прво место
Миа Лехки, 5/4, прво место
Маша Рашковић, 5/2 , друго место
Шести разред:
Доротеа Васић, 6/2, прво место
Соња Стојановић, 6/1, друго место
Елена Стојановић, 6/1, друго место
Јана Лутров, 6/1, треће место
Исидора Елена Мацановић, 6/1 треће место
Седми разред:
Владимир Маџаревић, 7/4, друго место
Иван Кризманић, 7/1, треће место
Осми разред:
Душанка Живановић, 8/4, прво место
Љијана Словић, 8/3, прво место
Наталија Пантовић, 8/1, треће место
Резултати Градског такмичења:
Пети разред
Никола Маричић 5/3, друго место
Маша рашковић 5/2 треће место
Седми разред:
Владимир Маџаревић, 7/4, треће место
Осми разред:
Душанка Живановић, 8/4, прво место (пласман на Републичко такмичење)
Миа Милић, 8/4, друго место
Наталија Пантовић, 8/1, треће место

3. РЕЗУЛТАТИ ИЗ КЊИЖЕВНЕ ОЛИМПИЈАДЕ
Резултати Општинског такмичења:
Марија Лубардић, 7/2 , треће место
Лола Миленковић, 7/4, треће место
Резултати Градског такмичења:
Марија Лубардић, 7/2 , друго место (пласман на Републичко)

4. Оствареност Плана активности Стручног већа
Све активности предвиђене Планом активности Стручног већа наставника
српског језика из Годишњег плана рада школе за шк. 2017/2018. годину су
реализоване.
Одржано је 11 састанака Стручног већа, и то:

27. августа 2017.
Дневни ред:
1. Подела задужења за школску 2017/2018. годину
2. Израда планова према стандардима
3. Сређивање кабинета
5. септембра 2017.
Дневни ред:
1. Израда годишњег календара провера
2. Договор о реализацији иницијалних тестирања
20. октобра 2017.
Дневни ред:
1. Анализа иницијалних тестирања
2. . Активности поводом Дана школе
4. децембра 2017.
Дневни ред:
1. Сређивање извештаја
29. јануара 2018.
Дневни ред:
1. Активности поводом прославе Св. Саве
12. фебруара 2018.
Дневни ред:
1. Распоред школских такмичења, подела задужења
26. марта 2018.
Дневни ред:
1. Анализа постигнућа на општинским такмичењима
2. Договор око реализације пробног пријемног
24. априла 2018.
Дневни ред:
1. Анализа постигнућа на градским такмичењима
2. Анализа резултата пробног завршног теста

28. маја 2018.
Дневни ред:
1. Анализа успеха на такмичењима
5. јуна 2018.
Дневни ред:
1. Смернице за реализацију припремне наставе
2. Сређивање материјала за извештаје.
Чланови Већа су 21. и 22. марта 2018. године одржали по 8 отворених часова
пред публиком коју су чинили студенти завршне године Филолошког факултета
Универзитета у Београду. Током априла и маја студенти су пред члановима Већа
полагали практични део испита из предмета Методика наставе. О свему постоји
евиденција у е-дневницима.

Различите провере знања и писмени задаци реализовани су према распореду
контролних и писмених вежби, о чему постоји уредно вођена евиденција у едневницима

5. Стручно усавршавање,
институцијама

сарадња

са

другим

струковним

Републички зимски семинар
Семинар одржан фебруара 2018. године, на Филолошком факултету
Бр. бодова: 18
Остали видови сарадње
Филолошки факултет, Београд – Катедра за методику наставе
Хоспитовање студената Филолошког факултета и помоћ студентима
током припремања и држања часова;
Градска и општинска подружница Друштва за српски језик и књижевност
Србије
Учешће у раду комисија и стручних органа;
Музеј Ива Андрића, Музеј Николе Тесле, Музеј Доситеја и Вука
Посете, пригодни часови;
Вукова задужбина
Посете;
Сцена Академије 28
Представе

У библиотеци школе организовани су сусрети са следећим писцима и
глумцима:
Јасминка Петрови, тумачење романа Све је у реду,
Разговор са Иваном Нешић, ауторком Зеленбабиних дарова и Тајне немуштог језика
Тихомир Станић је казивао одломак из романа На Дрини ћуприја, ученицима осмог
разреда
Биљана Стевановић,
руководилац Стручног већа наставника српског језика

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА НАСТАВНИКА ИСТОРИЈЕ
Чланови већа нставе историје : Јовановић Игор и Маслеша Валентина као руководилац
Већа.
Одељења – наставник Јовановић Игор : 7/1 7/2 8/1 8/2
Одељења- наставник Маслеша Валентина : 5/1 5/2 5/3 5/4 6/1 6/2 6/3 6/4 7/3 7/4
8/3 8/4
Средња оцена предмета историја у одељењу : 7/1=4.40
7/2=4.52
8/1=
8/2=
Средња оцена предмета историја у одељењу : 5/1=4,87 5/2=4,64 5/3=4,59
5/4=4,43
6/1=4,15 6/2=4,72 6/3= 4,38
6/4= 4,35
7/3= 4,26
7/4= 4,55
8/3= 4,40
8/4= 4,19

Број реализованих часова наставе историје у следећим одељењима ( број планираних
часова у 5.разреду је 36, у 6.и 7. разреду годишњи фонд је 72, у 8. разреду је 68. часова
годишње ) :
7/1-72
7/2-72
8/1-68
8/2-68
5/1-37
5/2-37 5/3-35
5/4-36
6/1-70 6/2-71 6/3-71 6/4-71
7/371 7/4-70
8/3-68
8/4-67
Сви часови редовне, допунске и додатне наставе су реализовани. Припремна настава је
одржана у току другог полугодишта-Маслеша Валентина-одељења 8/3 и 8/4-укупно 10
часова припремне наставе у једном и другом одељењу.
Јовановић Игор-одељења 8/1 и 8/2-укупно 10 часова.
У току школске године одржано је укупно шест састанака Већа наставе историје :
30.8.2017 год., 15.11.2017 год.,24.01.2018 год.-у Првом полугодишту. У Другом
полугодишту одржано је још три састанка : 14.3.2018год., 7.5.2018год. и
6.6.2018године.
Дневни ред састанака везан је за текућа питања, избор уџбеника за 5. разред, припреме
за такмичења ученика, хоспитовање,....
Огледни час – Маслеша Валентина- одржан 12.03.2018године у одељењу 8/3, са темом
„Свет између два светска рата „-систематизација наставне теме. Часу су присуствовали
Директор и психолог школе.
Огледни час-Јовановић Игор-није реализован
Школско такмичење из историје организовано је 22.2.2018.године, за ученике 5., 6., 7. и
8. разреда. Општинско такмичење је одржано 17.3.2018године, у ОШ“Драган
Ковачевић“. Резултати су следећи: Ученици 5.разреда: Петар Настас Милошевић2.место, Миа Милић-3.место, Јелисавета Кабаш-3.место, Миа Лехки-3.место
Ученици 6.разреда : Крављанац Петар-1.место, Лазић Софиа-2.место, Анђела Бабовић2.место,Виктор Штула-3.место,Живановић Стефанија-3.место
Ученици 7.разреда, освојена места : Маџаревић Владимир-2.место, Славић Арсеније3.место
Ученици 8.разреда : Лука Лазовић-1.место, Јован Козлина-2.место, Милица Лалић2.место, Филип Петронијевић-3.место, Миа Милић-3.место
Градско такмичење одржано је 22.4.2018 године, у ОШ“Милена Павловић Барили“ у
Вишњичкој бањи.Освојена места: Петар Крављанац-3.место, Јован Козлина 4.место.
Предат је извештај и план за следећу годину за стручно усавршавање.
Маслеша Валентина у улози Ментора наставнику Јовановић Игору за добијање
лиценце. Укупно је посећено 12 часова у 7. и 8. разреду, мишљење и анализа посећених
часова предато је секретаријату школе.Посета часовима реализована је у периоду од
6.10.2017.године до 13.3.2018.године.
Ученици
осмог разреда су посетили 22.11.2017 године изложбу „Деца у Великом
рату“ у средњој школи Раде Кончар-наставник Игор Јовановић и педагог школе.
За ученике 5/2 разреда организована је Радионица-„Музеј у коферу“-са темом Мој
египатски скарабеј- наставник Маслеша В.-реализовано- 5.12.2017 године.
Ученици 4/3 посетили су кабинет историје и присуствовали часу упознавања са овим
наставним предметом-наставник В.Маслеша-реализовано 18.12.2018 године
Ученици седмог разреда су на дводневној екскурзији посетили значајне историјске
локације: Лепенски вир, Виминацијум и Смедеревску тврђаву , уз стручно предавање
упознали су ове културно историјске споменике.
У оквиру манифестације „Дани науке“ одржан 5.6.2018 године, ученици петог и шестог
разреда активно су учествовали на представљању историјских периода : Стари РимКолосеум, оружје римских легионара, и „Свакодневни живот у средњем веку“-исхрана,
витезови, одећа, обућа, писменост, ...наставник Маслеша Валентина.
Валентина Маслеша,
руководилац Већа

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА НАСТАВНИКА ГЕОГРАФИЈЕ
Руководилац већа наставника географије је професор географије Гајић Даница
У већу су: Даница Гајић и Маја Јовановић /састанци одржавани средом/
Јануар 2018.

Анализа реализације редовне, допунске и додатне наставе и слободних
активности у току првог полугодишта 2017/2018.
Израда извештаја о раду већа за прво полугодиште
Прослава школске славе Свети Сава
Припреме за такмичење

Фебруар
2018.

Припрема и организовање школског такмичења из географије (7. и 8.
разред);
Израда извештаја са школског такмичења;

Март 2018.

Припреме за такмичење;
Општинско такмичење из географије;
Анализа тестова и постигнутих резултата на такмичењима;
Анализа усвојености градива за тромесечје

Април 2018.

Припрема осмих разреда за полагање мале матуре;
Тематски/корелацијски час;
Градска такмичења-припреме и резултати;
Посета музеју Јована Цвијића;
Учешће у Пролећним радостима;
Анализа успеха ученика на трећем класификационом преиоду;

-На крају првог
полуг.часови редовне и
допунске наставе
одржани по плану
-Успех ученика је дат у
табели; само у 7/1
ученик Стефан
И.Стоиљковић има
негативну оцену.
-За Св.Саву упознати
родитељи будућих
петих разреда са
предметом и
наставницама
-Почела припрема за
школско такмичење
14.02.одржано је
школско такмичење; пет
првопласираних ученика
седмог и осмог разреда
пријављено је за
општинско такмичење;
-У ОШ“Вук Караџић“
11.03. одржано
општинско такмичење.
Вешовић Никола(8/2)
освојио је I место
Лазовић Лука (8/2) и
Симић Теа (8/1)
освојили су II место и
28.04. иду на градско
такмичење.
Кековић Немања (8/1) и
Симић Нађа (8/2)
освојили су III место.
Седми разреди нису
успели да се пласирају
даље.
-На тромесечју три
ученика са недовољном
оценом:
Миливојевић В.и Родин
Т. 8/3 и Глигоријевић
Рас 7/4, а Здравковић М.
8/1 неоцењена
Започета припремна
настава за осме разреде

-Градско такмичење
одржано је 28.04. у ОШ
“Бора Станковић“
Лука Лазовић добио је
диплому за друго
место,а Никола
Вешовић за треће;
Теа Симић није успела
да се домогне дипломе.
-Одржано пробно
тестирање за малу

По потреби појачати реализацију допунске наставе;

Мај 2018.

Припрема осмих разреда за полагање мале матуре;
Анализа пробног теста за малу матуру/ осми разред/;
Анализа реализације програма и активности за децу са ИОП;
Учешће у Пролећним радостима;

Јуни 2018.

Анализа успеха на крају школске 2017/2018год.;
Анализа рада у школској 2017/2018год. и годишњи извештај;
Реализација фонда часова из географије;
Прелиминарна подела послова и осталих задужења за школску 2018/2019.
год.

матуру – резултати
незадовољавајући / без
икакве озбиљности и
рада ученици су
приступили изради
теста/
-Пролећне радости
пребачене за мај месец
-На припремне часове
долази мали број
ученика/евиденција је у
дневнику/
-Милици В.Петровић
предат извештај за
Ранковић Лазара
-Сва одељења дала свој
допринос у „Пролећним
радостима“
-Изабран уџбеник за
пети разред по којем ће
се радити по новом
плану и програму
(„Географија-уџбеник за
5. разред основне школе,
Креативни центар)
-Стефан Иван
Стоиљковић (7/1)
полагао разредни испит
21.06. – положио је са
двојком
Милица Здравковић
(8/1) полагала је
разредни испит и
положила са двојком.
-Резултати за крај
шк.године
анализирани/прилог је у
табели/

Реализација часова за друго полугодиште:
Наставник

Број одржаних
часова редовне
наставе на
полугодишту по
разредима и
одељењима

Број одржаних
часова допунске
наставе на
полугодишту по
разредим и
одељењима

Број одржаних
часова додатнеприпремне наставе
на полугодишту по
разредим и
одељењима

Даница Гајић

5/1 –16
5/2 –16
5/3 - 16
5/4 - 16
6/3 - 32
6/4 - 33
7/1 –33
7/2 –33
7/3 -32
7/4 – 32
8/3 -28
8/4 -29

5/1
5/2
5/3
5/4
6/3
6/4
7/1 - 10
7/2
7/3
7/4
8/3
8/4

8/3 – 13
8/4 -11
7/4 -6

Маја Јовановић

6/1- 31
6/2- 31
8/1 - 27

6/1- 8
6/2- 8
8/1 - 5

8/1 - 10
8/2 - 10

8/2 - 27

8/2 - 5

Анализа успеха из географије по одељењима дата је у прилогу.
На нивоу школе просек је 4,20
5/1 – 4,33
6/1 – 4,08
7/1 – 4,07
5/2 – 4,46
6/2 – 4, 33
7/2 – 4,28
5/3 – 4,21
6/3 – 4,35
7/3 – 4,15
5/4 – 4,03
6/4 – 4,15
7/4 – 4,21
4,25 просек за
4,23 просек за
4,17 просек за
5.разред
6.разред
7.разред

8/1 – 4,07
8/2 – 4,17
8/3 – 4,10
8/4 – 4,22
4,14 просек за
8.разред
Даница Гајић,
руководилац Већа

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА НАСТАВНИКА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
1.ЧЛАНОВИ ВЕЋА, ПОДЕЛА ЧАСОВА И ЊИХОВА ЗАДУЖЕЊА
Кристина Радојичић- наставник енглеског језика у одељењима 51, 52, 61, 62, 71, 72, 81 и
82.
-допунска настава
-додатна настава
-припрема ученика осмих разреда за такмичење из енглеског језика
- одељењски старешина 81
- руководилац већа осмих разреда
Слободан Живковић- наставник енглеског језика у одељењима 53, 54, 63, 64, 73, 74, 83 и
84.
-допунска настава
-додатна настава
-припрема ученика осмих разреда за такмичење из енглеског језика
- руководилац стручног већа наставника енглеског језика
- одељењски старешина одељења 54
- хоспитовање студената и менторисање
- руководилац стручног већа енглеског језика
2. БРОЈ УЧЕНИКА, ПРОСЕЧНЕ ОЦЕНЕ ПО ОДЕЉЕЊИМА/ РАЗРЕДИМА,
ПОПРАВНИ ИСПИТ
пети разред
одељење
51
52
53
54

број ученика
30
28
29
30

просечна оцена
4,77
4,50*
4,31
4,37

Просечна оцена за пети разред је 4,49
*1 ученик упућен на поправни испит
шести разред
одељење
61
62

број ученика
26
27

просечна оцена
4,31
4,52

63
64

26
26

4,19
3,81*

Просечна оцена за шести разред је 4,21
*2 ученика упућена на поправни испит
седми разред
одељење
71
72
73
74

број ученика
30
29
27
29

просечна оцена
4,41
4,28
3,96*
4,24

Просечна оцена за седми разред је 4,22
*1 ученик упућен на поправни испит
осми разред
одељење
81
82
83
84

број ученика
28
29
30
27

просечна оцена
4,82
4,45
4,13
4,26

Просечна оцена за осми разред је 4,415
Просечна оцена за школу из енглеског језика је 4.33
Сви ученици су успешно завршили школску годину осим 4 ученика који се упућују на
поправни испит.
У 5. разреду 1 ученик има недовољну оцену из енглеског језика: 1. Никола Пауновић, 52
У 6. разреду 2 ученика имају недовољну оцену из енглеског језика: 1. Поповић
Кристина, 64 2. Митић Арсић Реља, 64.
У 7. разреду 1 ученик има недовољну оцену из енглеског језика: 1. Игор Родин, 73.
3. ОСТВАРЕНОСТ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА
Годишњи план је остварен у целости, осим неколико делова – стручног усавршавања из
разлога што су се термини за такмичења поклапали са терминима одабраних семинара
за стручно усавршавање.
4. РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА
Такмичење енглески језик:
1. Школско такмичење 23.2.2018.
Прошла на општинско 4 ученика:
1.
2.
3.
4.

Јана Канцлајтер 8/4 – 3. место
Филип Петронијевић 8/4 – 3. место
Душанка Живановић 8/4 – 2. место
Ана Трајковић 8/2 – 2. место

5. Општинско такмичење 3.3.2018. ОШ Скадарлија
Прошла на градско 3 ученика:
1. Филип Петронијевић 8/4 – 3. место
2. Душанка Живановић 8/4 – 2. место
3. Ана Трајковић 8/2 – 2. место
Општинско такмичење 3.3.2018. ОШ Скадарлија
3. Градско такмичење 25.3.2018. ОШ Бранко Радичевић
Прошла на републичко 2 ученика:
1. Душанка Живановић 8/4 – 2. место
2. Ана Трајковић 8/2 – 3. место
Републичко такмичење одржано у Ћуприји, `13.5.2018. Ученици се нису пласирали
на неко од прва три места.
5. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
Ове године су само два студента са катедре за Англистику Филолошког факултета у
Београду присуствовала часовима и полагала практичан део код наставника Слободана
Живковића. Студенти су показали велико интересовање и занимање за начин рада,
преданост и ентузијазам на којем би им позавиделе много старије и искусније колеге.
Већ традиционално сваке године, у децембру је одржано такмичење у беседништву, где
су ученици добили сјајну прилику да искажу своје говорничко умеће.
Ученици су традиционално обавештавани о активностима и тематима Британског
Савета и Америчког кутка али нису показали већу заинтересованост за учешће.
Са друге стране Владимир Маџаревић, ученик седмог разреда је учествовао у писању
есеја на тему животне околине на енглеском језику и постао један од 5 најбоље
пласираних у такмичењу под називом „TSL 2018 International Schools Essay
Competition“. Тиме је уједно освојио и учеће на дебати која се одржава на Сејшелима у
јуну 2018.
Слободан Живковић,
руководилац Већа

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА НАСТАВНИКА НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА
ПРВИ САСТАНАК ВЕЋА наставника немачког језика - одржан 31.08.2017.
године са почетком у 13.20 часова – присутни сви наставници

Дневни ред:
1. Коначна подела одељења
2. Одржавање додатне и допунске наставе
3. Уџбеници који ће се користити у овој школској години
4. Израда глобалних планова
1. КОНАЧНА ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА
За ову школску годину подела одељења је следећа:




Смиљка Попадић Петровић II4, III2, IV2, VI3, VI4
Снежана Остојић
III4, IV3,4 , VIII3,4
Ранка Вујановић
V1,2, VI1,2, VIII1,2,





Александра Вукановић I3, II1, III3, VII1,2
Гордана Ракић
I2, III3, IV1,,VII3,4
Мирјана Киселички
I1,4, II2,3, V3,4,

2. ОДРЖАВАЊЕ ДОДАТНЕ И ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Као и ранијих година, и ове школске године, сви наставници страних језика држаће
часове допунске и додатне наставе. У нижим разредима часови допунске наставе ће се
одржавати по потреби и биће накнадно одређени и уписани у „E- дневник“ .
Поред ДСД испита за осми разред, наставиће се са полагањем „Vergleichsarbeit“ А2 у
шестом разреду и такмичењем из изражајног читања у седмом разреду.
3. УЏБЕНИЦИ
1. разред:

„Fridilin und seine Freunde“ – B. Menrath
„Kikus 2“ – S.Merble, E.Garlin

2. разред:

„Fridolin und seine Freunde“ – B. Menrath
„Kikus 3“ – S.Merble, E.Garlin
3. разред:
„Planetino“1– Deutsch für Kinder- Kursbuch und Arbeitsbuch
Аутори: Gabriele Kopp, Siegfried Büttner, Josef Alberti – Hueber Verlag
4. разред:
„Planetino“ 2– Deutsch für Kinder- Kursbuch und Arbeitsbuch
Autoren: Gabriele Kopp, Siegfried Büttner, Josef Alberti – Hueber Verlag
5. разред:
„Prima“ А1 – Deutsch für Jugendliche- Band 2 Kursbuch und Arbeitsbuch
Autoren: Friderike Jin, Lutz Rohrmann
6. разред:
„Prima“ A2 -Deutsch für Jugendliche - Band 3 – Kursbuch und Arbeitsbuch
Autoren: Friederike Jin , Lutz Rohrmann
7. разред:
„Prima” A3 – Deutsch für Jugendliche – Band 4 – Kursbuch und Arbeitsbuch
Autoren: Friderike Jin, Lutz Rohrmann
8. разред:
„Prima“ A4 – Deutsch für Jugendliche- Band 5- Kursbuch und Arbeitsbuch
Autoren: Friderike Jin, Lutz Rohrmann
4. ИЗРАДА ГЛОБАЛНИХ ПЛАНОВА
Пошто глобални планови већ постоје, Веће наставника страних језика се договорило да
се изврше корекције, где је потребно. Глобалне планове за нове уџбенике „Fidolin und
seine Freunde“, „Kikus 2“ и „Кikus 3“ за први и други разред написале су Снежана
Остојић и Мирјана Киселички, а за „Prima“ за седми и осми разред написала је Ранка
Вујановић. Месечне планове ће писати индивидуално, сваки наставник. Рок за предају
планова је сваки 5. у месецу.
ДРУГИ САСТАНАК ВЕЋА наставника немачког језика - одржан 07.09.2017. године са
почетком у 13.20 часова – присутни сви наставници.
Дневни ред:
1. Одређивање термина допунске и додатне наставе.
2. Договор о даљој реализацији ДСД-а.
3. Уређење кабинета за немачки језик

4. Активности везане за инклузивно образовање и индивидуалне образовне
планове
1. ОДРЕЂИВАЊЕ ТЕРМИНА ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
Допунску и додатну наставу држе сви наставници немачког језика, према добијеним
решењима за ову школску годину . Евиденција одржавања часова и доласка ученика се
води у „малим дневницима“.
2.ДОГОВОР О ДАЉОЈ РЕАЛИЗАЦИЈИ ДСД-а
Ученици VII и VIII разреда ће у току ове школске године у оквиру додатне наставе
имати припрему за полагање ДСД испита са наставницима, који предају VII и VIII
разреду, а ученици VI разреда почињу са припремом за полагање „малог ДСДа/Vergleichsarbeit-a“. Са ученицима VII разреда ће се такође вежбати изражајно читање
непознатог текста због учешћа на међународном такмичењу.
3.АКТИВНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ИНДИВИДУАЛНЕ
ОБРАЗОВНЕ ПЛАНОВЕ
Рас Глигоријевић из 7-3 ради по ИОП-у 1.
При изради тестова и писмених провера се води рачуна о различитим нивоима тежине
задатака, тако да су сви остали ученици у стању да ураде задатке на свом нивоу знања.
ТРЕЋИ САСТАНАК ВЕЋА наставника немачког језика - одржан 14.09.2017. године са
почетком у 13.20 часова – присутни сви наставници и Јута Зиберц-Поца, лектор за
немачки језик
Дневни ред:
1. Отворена врата
-Термини за одржавање „отворених врата“ за ову школску годину су договорени на
нивоу школе,одржаваће се последњег четвртка у месецу.
3.Одређивање термина контролних и писмених задатака
4. Одређивање ученика који ће ове школске године полагати ДСД испит
3. Одређивање термина контролних и писмених задатака
Договорени термини контролних и писмених задатака и усклађени са терминима истих
из других предмета. Информације о терминима налазе се на огласној табли школе.
Кратке писмене провере од 15 минута (контролне вежбе или диктати) ће се одржавати
по потреби у зависности од пређеног градива.
4. Одређивање ученика за полагање ДСД испита
Сваки ученик има могућност да полаже ДСД испит и Vergleichsarbeit, ако то жели.
4. Одређивање термина за отворене часове и тематску наставу.
-У договору са учитељима наставници ће обрадити теме на немачком језику у
октобру.
ЧЕТВРТИ САСТАНАК ВЕЋА наставника немачког језика - одржан 11.10.2017. године
са почетком у 13.20 часова – присутни сви наставници

Дневни ред:
1. Договор о реализацији додатне наставе за ученике 8. разреда – припрема за
такмичење
Одређени ученици, који желе да се такмиче, имају интензивније часове додатне наставе
у 8. разреду. Договорено је да се одмах почне са интензивном додатном наставом, јер
већ почетком фебруара почињу такмичења.
2. Тематска настава-рализована у 1-2 ,тема ,,Herbst”-час посетили Смиљка
Петровић,Мира Брашњевић.
-Снежана Остојић планира тематски час у 4-3,тема ,,Was tut denn weh“(делови
тела)
-Смиљка Петровић и Александра Вукановић–одабрале тему за 2.разред-,,Das
Wetter”’,a Mира Киселички ће обрадити тему,,Меine Familie” у 1-1.
-Ранка Вујановић у сарадњи са наставницом српског језика, у 8.разреду обрађује
Зависне реченице.
ПЕТИ САСТАНАК ВЕЋА наставника немачког језика - одржан 22.11.2017. године
са почетком у 13.20 часова – присутни сви наставници
Дневни ред:
1. Анализа успеха ученика на крају првог тромесечја
Успех ученика на крају првог класификационог периода је добар. Осам ученика има
опомену из немачког језика-5-4 један ученик,7-4 један ученик и 8-4 шест ученика. Има
ученика, који имају јединице али оне нису изведене као опомене.
2.Праћење рада слабијих ученика
Слабији ђаци су одређени за допунску наставу,али је не похађају редевно.
3.Огледни час
Поводом Дана школе сви наставници немачког језика у свечаној сали направили
заједничку представу са својим ученицима.
4.Одлазак у Гете институт
-Као сарадник Гете института,Гордана Ракић водила ученике 4-1 у библиотеку
института,где су ученици учествовали у радиницама намењеним њима,а
поводом Светског дана књиге.
-Снежана Остојић са својим ученицима посетила Немачку школу,повод
,,Martinstag”,где су деца заједно правили ,,Laterne”и певали пригодне песмице.
ШЕСТИ САСТАНАК ВЕЋА наставника немачког језика - одржан 21.12.2017. године
са почетком у 13.20 часова – присутни сви наставници
Дневни ред:
1. Анализа ваннаставних активности у току првог полугодишта
У току првог полугодишта ученици су са својим наставницима ишли у посету Немачкој
Школи и Гете институту.
2. Реализација часова допунске и додатне наставе у току првог полугодишта

Наставници немачког језика су редовно држали часове допунске и додатне наставе,како
у нижим тако и у старијим разредима, а евиденција је вођена у е-дневнику.
3 . Ученици који раде по ИОП-у постижу планирано градиво.
СЕДМИ САСТАНАК ВЕЋА наставника немачког језика - одржан 25.01.2018. године
са почетком у 13.20 часова – присутни сви наставници
Дневни ред:
1. Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта
На крају првог полугодишта слабе оцене из немачког језика имала су 2 ученика у
петом разреду, а 2 ученика нису била оцењена.
-У 7.разпеду недовољну оцену из немачког језика има Игор Родин (7-3).
-У 8-3 недовољну оцену имају: Јоксимовић Матија,Лазић Данило,Ускоковић Филип и
Јовановић Матеа.
-У 8-4 недовољне оцене имају:Вицковић Лука,Илић Алекса,Протић Димитрије, Швабић
Лазар.
2.После зимског распуста,у последњој недељи фебруара треба да се одржи школско
такмичење из немачког језика.
OCMИ САСТАНАК ВЕЋА наставника немачког језика - одржан 19.02.2018. године
са почетком у 13.20 часова – присутни сви наставници
Дневни ред:
1. Договор око организације школског такмичења из немачког језика и
састављања теста.
2. Тест ће саставити С.Остојић и Ранка Вујановић
РЕЗУЛТАТИ ШКОЛСКОГ ТАКМИЧЕЊА
Наставници немачког језика су организовали 22.02.2018. године Школско
такмичење. На такмичење је изашло 28 ученика, а тест је саставили С.Остојић и
Р.Вујановић.
На Општинско такмичење се пласирало 8 ученика, који су освојили I, II или III
место.
ДЕВЕТИ САСТАНАК ВЕЋА наставника немачког језика - одржан 5.03.2018.
године са почетком у 13.20 часова – присутни сви наставници
Дневни ред:
1. Резултати општинског и окружног такмичења
2. Договор око спровођења ДСД испита у 8.разреду
1.РЕЗУЛТАТИ ОПШТИНСКОГ И ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА
Име ученика

Име наставника

Место (општинско)

Место (окружно)

Миа Милић 8/3

Снежана Остојић

2. место

2. место

Владимир Марковић
8/2
Јана Канцлајтер 8/4

Ранка Вујановић

3. место

/

Снежана Остојић

3. место

3. место

Снежана Остојић

3.место

/

Снежана Остојић

3.место

Душанка Живковић
8/3
Ања Лазовић 8/4

Општинско такмичење одржано 3.03.2018. у ОШ ,, Скадарлија,,.
Окружно такмичење биће одржано 15.04.2018. у ОШ''Ј.Ј.Змај''.
2 .Писмени део ДСД испита биће одржан 13.03. За испит се пријавило 47 ученика.
Усмени део испита биће заказан после повратка ученика са ускршњег распуста.
ДЕСЕТИ САСТАНАК ВЕЋА наставника немачког језика - одржан 20.04.2016. године
са почетком у 13.20 часова – присутни сви наставници
Дневни ред:
1. Анализа успеха ученика на крају трећег тромесечја
2. Извештај са полагања ДСД испита
3.Извештај са окружног такмичења
1. АНАЛИЗА УСПЕХА УЧЕНИКА НА КРАЈУ ТРЕЋЕГ ТРОМЕСЕЧЈА
На крају трећег тромесечја слабе оцене, као опомене из немачког језика има
7 ученика:Л.Симиђ 5-3,Реља Митић 6-4,Теодора Родин 8-3, Лазић Михајло 8-3,
Швабић Лазар и Димитрије Протић 8-4.
2. ИЗВЕШТАЈ СА ПОЛАГАЊА ДСД ИСПИТА
Ове године је у нашој школи черврти пут организовано полагање ДСД
испита – испита за језичку диплому. Испит се састоји из два дела – писменог и
усменог.
Писмени део испита је одржан 13. марта 2018. године. Усмени део испита биће
одржан 08.05.-10.05.2018. На њега је изашло 47 ученика. Успешно је завршило 29
ученика који ће изаћи на усмени део испита.
3. Извештај са окружног такмичења
-Окружно такмичење из немачког језика одржано је 15.04.2018. у ОШ ''Јован
Јовановић Змај''.
На републичко такмичење пласирале су се 3 ученице: Ања Лазовић 8-3, Миа
Милић 8-4 и Јана Канцлајтнер 8-4. Такмичење ће бити одржано у Ђуприји
13.05.2018,а ученице ће водити предметна наставница Снежана Остојић.
ТРИНАЕСТИ САСТАНАК ВЕЋА наставника немачког језика - одржан
21.05.2018.године са почетком у 13.20 часова – присутни сви наставници, Jutta
Pozze и директор школе
Дневни ред:
Резултати полагања испита за потврду нивоа А2 („Vergleichsarbeit“-мали ДСД)
Резултати републичког такмичења
Коначни резултати ДСД1 испита
Договор о полагању усменог испита за потврду А1/А2
И ове године је код нас у школи организовано полагање испита за ниво
А1/А2,тзв. Vergleichsarbeit. Сви ученици шестог разреда су имали прилику да
полажу испит. На писмени део испита,одржаног 11.5.2018.(Hören und Lesen) и
18.5.2018. (Schreiben) је изашло укупно 38 ученика шестих разреда, од којих је 19
добило прилику да изађе на усмени део испита,који ће бити заказан накнадно.
На републичком такмичењу ,одржаном у Ћуприји 13.05.2018.
ученица Ања Лазовић је освојила 4. место.

Коначни резултати испита ДСД1:
17 ученика је добило диплому А2 нивоа
12 ученика је добило диплому Б1 нивоа
18 ученика није положило испит
ЧЕТРНАЕСТИ САСТАНАК ВЕЋА наставника немачког језика 21.06.2018.године са почетком у 9.00 часова – присутни сви наставници

одржан

Дневни ред:
1. Успех ученика на крају школске 2017/2018. године
2. Реализација фонда часова редовне, допунске, додатне и припремне наставе
3. Прелиминарна подела одељења
4. Резултати усменог дела испита ДСД1
5. Усвајање извештаја о раду Већа у овој школској години
1.УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ:
На крају школске 2017/2018. године 3 ученика се упућују на поправни
испит из немачког језика:
1.Никола Пауновић 5-2
2.Сава Рисовић6-1
3.Марко Томић 6-2
Остали ученици имају позитиван успех.
2. РЕАЛИЗАЦИЈА ФОНДА ЧАСОВА РЕДОВНЕ, ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ НАСТАВЕ И
ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ:
Све што је предвиђено планом и програмом за наставу немачког језика у
протеклој школској години је и реализовано. Детаљан приказ броја одржаних
часова налази се у е-дневнику.
3. ПРЕЛИМИНАРНА ПОДЕЛА ЧАСОВА НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА ЗА ШКОЛСКУ
2018/2019.
Наставници немачког језика су извршили прелиминарну поделу одељења
за следећу школску 2018/2019. годину. Наставници су делом задржали одељења
из школске 2017/2018, а тачна подела ће се знати након поделе старешинстава у
августу.
4.РЕЗУЛТАТИ УСМЕНОГ ДЕЛА ИСПИТА ДСД1
-На усмени део испита ДСД1 ,одржаног 8.06.2018. изашло је 17 ученика и
сби су положили испит,тако да је и коначан број ученика са дипломом А2 нивоа
језика 17.
5. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ВЕЋА
На последњем састанку Већа наставника страних језика је анализиран рад
Већа у овој школској години. Руководилац Већа страних језика Гордана Ракић је
поднела извештај о раду Већа, који је једногласно усвојен.
На састанку је такође предложен и усвојен план и програм рада Већа наставника
страних језика за наредну школску 2018./2019. годину.
Руководилац Већа,
Гордана Ракић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА УМЕТНОСТИ И
ВЕШТИНА
I Веће предмета из области уметности и вештина чине:
 наставници физичког васпитања - Предраг Пешић и Јелена Бобаревић
 наставница ликовне културе - Лола Лукић
 наставник музичке културе - Дарко Тодић
II Средња оцена по предметима
Предмет
физичко и здравствено
васпитање
Средња оцена
4,98

Ликовна
култура
4,81

Музичка култура
4,97

III Процена остварености годишњег плана рада
План и програм редовне, додатне и допунске наставе у потпуности је остварен.
IV Aктивности на нивоу већа
У току године одржано је 4 састанка.
Активности на
нивоу већа
Тематска
настава
Пролећне
радости
Пролећне
радости

Тема

Датум
реализације
13.03.

Разред

Реализатори

6/3

10.05

5/1,5/2,5/3,5/4

Јелена
Бобаревић
Лола Лукић

Међуодељењска 10.05.
такмичења

5,6,7,8 разред

Фиберначијев
низ
Пролећни базар

Пролећне
радости

08.05.-11.05.

5,6,7,8 разред

Предраг
Пешић, Јелена
Бобаревић
Дарко Тодић

Руководилац већа
Јелена
Бобаревић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА НАСТАВНИКА ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ
АКТИВНОСТИ
ЛИКОВНИ КОНКУРСИ:
На међународном ликовном конкурсу “My Space City Vision…” у организацији Space
Foundation учествовали су ученици:
Лав Дешић 6/2
Мила Лукиновић 6/2
Јована Танасковић 6/2
Радови се могу видети на веб адреси: https://art.spacefoundation.org/country/serbia
На ликовном конкурсу "СВЕМИР ОЧИМА ДЕЦЕ" у организацији Центра за
образовање Ђуро Салај учествовали су ученици:

Марија Царић 5/3
Лав Дешић 6/2
Мила Лукиновић 6/2
Јована Танасковић 6/2
Дарија Исаиловић 6/4
Ликовни рад Милана Луковића је похваљен и изложен, као награду је добио
бесплатно учешће у ликовном студију.
13.децембра у Скупштини града манифестација ликовног конкурса ‚‚СНЕЖНА
ЧАРОЛИЈА ‚‚ у организацији Деце и Тима Прихватилишта је била медијски
пропраћена.На ликовном конкурсу су учествовали ученици:
Лира Ханна 6/1
Уна Никезић 6/1
Мила Лукиновић 6/2
Софиа Лазић 6/2
Катарина Дудварски 6/3
Стефанија Живановић 6/3
Анђела Бабовић 6/3
Ања Исаиловић 6/4
Ученица Дарија Исаиловић 6/4 , проф.ликовног Лола Лукић, добили су
1. награду
за новогодишњи украс .
Сви радови су понуђени и на новогодишњој аукцији, тако да и откупом рада је
пружена подршка деци Прихватилишта
У оквиру Стеријиног позорја, на ликовном конкурсу "СЦЕНА, МАСКА, КОСТИМ,
ЛУТКА" у организацији Центра за ликовно васпитање деце и омладине Војводине
учествовали су ученици:
Ања Рогановић 7/1
Искра Белла Милорадовић 7/1
Маша Стојановић 7/1
Никола Кризманић 7/1
3. НАГРАДА ЗА ЛУТКУ освојио је Вукашин Ђуричић 8/3
На ликовном конкурсу “Разгледница из Африке” у организацији Музеја афричке
уметности учествовали су ученици 7/3:
Ања Милић, Вук Брајовић, Вук Слијепчевић, Димитрије Атанасковић, Ивона
Радованац, Кристина Дроњак, Лена Лазовић, Растко Арсенијевић, Софија Нађа Станић,
Стефан Крговић
-23.РЕПУБЛИЧКУ СМОТРУ ЛИКОВНОГ СТВАРАЛАШТВА основних и средњих
школа организује и реализује Министарство просвете, науке и технолошког развоја и
Удружење ликовних педагога Србије у периоду од 30 априла до 10.јуна 2017.године.
Изложени су, а и нашли су се у каталогу радови следећих ученика:
Петар Скендерија 7-4
Миља Момчилвић 6-4
Софиа Лазић 6-2
Лира Хана 6-1
Андреа Мицић 6-2
Сара Нецић 7-3

Мила Лукиновић 6-2
Луција Марковић 6-2
Кристина Парић 6-3
Марија Ротман 8-1
Бранислав Милосављевић8-2
Милица Митић 8-2
Лука Лазовић 8-2
Теодора Радивојевић 8-3
Милица Лалић 8-4
Миа Милић 8-4
Мина Милошевић 8-1
Хелена Јовановић 8-1
Димитрије Чпајак 8-1
Искра Бела Милорадовић 7-1
Никола Кризманић 7-1
Андрија Кивић 7-1
Мина Вучковић 7-4
Андреа Мицић 6-2
Марија Лубардић 7-2
Маша Стојановић 7-1
Стефанија Живановић 6-3
Антонина Стефановић 6-3
Никола Димитријевић 7-4
Ђорђе Туфегџић 7-2
Миња Марковић 7-4
Награђени су радови:
II место у категорији старијих разреда освојила је Хелена Јовановић 8-1
III место у категорији старијих разреда освојила је Сара Росић 7-4
ПОСЕТЕ, ИЗЛЕТИ:
- 15. 03. 2018 ученици одељења 7/3 су посетили изложбу апстрактног вајарства (од
авио делова) и примењене уметности, вајара Александра Глигоријевића.
-25. и 26. 04. 2018 ученици одељења 7/1, 7/2 и 7/4 су посетили изложбу "Портрети из
новосадских фотографских атељеа" у Малој галерији Дома Војске Србије.
-10. 05. 2018. ученици одељења 7/3 су посетили изложбу и учествовали у ликовној
радионица у оквиру ликовног конкурса “Разгледница из Африке” у Музеју афричке
уметности
ОТВОРЕНИ ЧАСОВИ:
-30.5.2018. Студенткиња Факултета савремених уметности, Иванка Савић одржала час
ликовне културе у одељењу 7/1 на тему “Равнотежа боје у простору“
-31.5.2018. Студенткиња Факултета савремених уметности, Ксенија Ковачевић одржала
час ликовне културе у одељењу 7/4 на тему “Равнотежа боје у простору“
-31.5.2018. Студенти Факултета савремених уметности, Марија Јевтић Орозовић и Маја
Живковић одржали час ликовне културе у одељењу 5/4 на тему “ Обликовање
употребних предмета“

-4.6.2018. Студенти Факултета савремених уметности, Анђелко Тешмановић и Јана
Конатар одржали час ликовне културе у одељењу 5/3 на тему “ Преобликовање
употребних предмета“
-4.6.2018. Студенткиња Факултета савремених уметности, Теодора Деспотовић одржала
час ликовне културе у одељењу 6/3 на тему “ Свет уобразиље у делима ликовне
уметности“
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ:
-Септембар-Обука на платформи ес-дневник
- Новембар -Практични приступи деци са дислексијом и дизграфијом
ШКОЛСКИ ПРОЈЕКТИ
- УКРАШАВАЊЕ ШКОЛЕ ПОВОДОМ НОВЕ ГОДИНЕ – 20. и 27.децембар 2017.
Ученици петог разреда су осмислили и направили новогодишње украсе и честитке,
ученици седмог разреда који долазе на ликовну секцију су окитили јелку у холу школе
-ПРОСЛАВА ШКОЛСКЕ СЛАВЕ СВЕТОГ САВЕ-24.јануара 2018. годинеПостављена
је изложба ликовних радова у холу школе, ученици су се одазвали у великом броју.
-ПРОЛЕЋНЕ РАДОСТИ -10. маја 2018.
Ученици петих разреда су дизајнирали употребне предмете (керамику) и продавали их
уз помоћ одабраних ученика из седмог разреда на Пролећном базару
1. Планирани и реализовани фонд часова

Ликована култура

Цртање
,
сликањ
е
и
вајање

Планирано

Реализовано

Планирано

Реализовано

5/1

72

64

/

/

5/2

72

68

/

/

5/3

72

70

/

/

5/4

72

70

/

/

6/1

36

35

35

34

6/2

36

36

35

34

6/3

36

35

/

/

6/4

36

33

/

/

7/1

36

35

/

/

7/2

36

36

/

/

7/3

36

35

/

/

7/4

36

35

/

/

8/1

34

34

/

/

8/2

34

33

/

/

8/3

34

33

/

/

8/4

34

32

/

/

Остали облици образовно васпитног рада:
ликовна секцијадодатна настава
7 разред 30
допунска
настава
5 разред 15
6 разред 12
7 разред 12
8 разред 9
Просечна оцена на крају школске године:
5/1
4.73
5/2

4.86

5/3

4.83

5/4

4.83

6/1

4.65

6/2

4.89

6/3

4.92

6/4

4.65

7/1

4.73

7/2

4.72

7/3

4.85

7/4

4.96

8/1

4.75

8/2

4.93

8/3

4.73

8/4

4.89

Руководилац Већа,
Лола Лукић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА НАСТАВНИКА МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ
Предмет музичка култура у ОШ Дринка Павловић предаје проф.Дарко
Тодић(100%).Задужење за ову школску годину: проф.Дарко Тодић врши наставу у
разредима и оделењима 51,2,3,4;61,23,4;71,2,3,4;81,2,3,4; као и пробе и вођење хора ученика
старијих разреда(од 5-8 р.).
У оквиру наставе,пети разреди имају 2 часа недељно,док 6-и, 7-и и 8-и имају по један
час недељно.
Пети разред
Од почетка године савладавали су по програму задате обавезе. Учили су читање нота,
тактирање, свирали блок флауту, развијали нове области у погледу певања и слушања
музике. Радили су паное,правили инструменте од различитих материјала,учили да
играју коло, импровизивали ритмичку пратњу. Оба предметна наставника су задовољна
постигнутим.
Шести разред
Настављен је рад започет у претходној школској години. Постојеће знање и
способности надограђиване су елементима у певању и свирању, као и у теоретском и
практичном раду. Показали су интересовање за слушање разних музичких стилова класичног,џез,забавног. Приметан је зрео начин размишљања на тему музике.
Седми разред
У програму за седме разреде,више места је посвећено теорији – историја музике,
слушање композиција, композитори,муз.дела, инструменти,итд. У свом развојном
процесу, показују знаке критичког мишљења кроз усвајање информација о корацима о
путу напретка музике. Без обзира на обимност градива, није занемарено певање,па се на
сваком часу одвоји део и за тај облик музичког обликовања.Радили су по групама
презентације на компјутеру,на тему композитора.
Осми разред
Заокруживање развојног процеса у овом узрасту, на пољу музичке културе,
подразумева усвајање најкомплекснијих сценских облика,
опере,балета,мјузикла,доживљај који они буде, поруку коју носе, као и улогу коју су
имали и још увак имају на културни развој. Ученици су веома вољни да поделе своје
утиске,да критику или суд представе другима,као и да дају предлог о нечем што би
требало чути и видети. Имали су слободу да представе на компијутеру свој
рад,програмски или по слободном избору.
Хор
У секцији хора,ангажовани су одабрани ученици од петог до седмог разреда.На пробе
долазе по некад и чланови хора из осмих разреда,али због припреме за пријемни
испит,допуштено им је да долазе према могућности.Врше се припреме репертоара за
наступ поводом Дана Светог Саве (као и за такмичење хорова које ће би трбало да се
одржи на пролеће). Поред песама за те прилике, певају се и песме веселог
карактера,одговарајуће узрасту,према жељама учесника хора.
Такмичења и наступи
Све певаче и хор,припремао је професор музичке културе Дарко Тодић.
29.12.2017 – одржан је концерт у холу школе.по традицији у последњих 18 година, коју
је започео проф. Дарко Тодић. Са свим ученицима који су наступили у програму било
као извођачи на инструменту или као певачи, припрему, пратњу на клавиру или
хармоници је урадио проф. Дарко Тодић. Наступу су присуствовали ђаци школе,
запослени, као и родитељи-родбина многих од извођача, пријатељи и други. Наступ у
трајању од сат и по је био разноврстан,где су ученици на изузетан начин представили
себе, своје вештине, надареност, уметничку црту и предани рад.Наступило је преко 30
извођача свирањем, певањем и рецитацијом.
Због не прихватања плаћања учешћа-котизације за разне облике такмичења, ове године
нисмо масовно изашли на такмичења из области музике. Проф. Дарко Тодић је радио са
певачима-солистима млађег узраста (3 ученика), помогао у припреми, музичкој пратњи
приликом наступа и на тај начин школи су донесене 3 прве награде на Општинском и

Градском такмичењу “Златна сирена“, а захваљујући њиховим учитељицама које су
уплатиле средства за појединачно такмичење.(због тога је освојен мали број поена у
односу на друге школе на општини Стари град)
Традиционално обележавање, дани “ Пролећних радости“ (ове године 8. и 11.05.2018),
од стране комплетних одељења 51,2,3,4;61,2,3,4;71,2,3,4;81,2,3,4 било је представљено певањем
одабране песме на нашем или страном језику, које су припремили на часовима музичке
културе са својим професором Дарком Тодићем.
Предметни наставник сматра да су у одређеној мери испуњена очекивања о утицају
музике на развој ученика, али да има простора за напредак, јер се трудимо да
иновирамо на различите начине рад са децом, употребом нових технологија,као
приступа свему што би помогло у томе.
Професор музичке културе Дарко Тодић
руководилац предмета музичка култура

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА НАСТАВНИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
Веће наставника физичког и здравственог васпитања чине: Предраг Пешићнаставник, Владимир Мраовић-професор и Јелена Бобаревић-наставник, као и сви
наставници млађих разреда кoји предају физичикo васпитање.
Рукoвoдилац Већа: Предраг Пешић, наставник физичког васпитања.

Август

Септембар

Октобар

Новембар
Децембар
Јануар

Фебруар

Март
Април
Мај

Израда планова рада за редовну наставу, изборни спорт и слободне активности и
усклађивање са васпитно образовним стандардима
Договор о предлозима за изабрани спорт - предлог наставничком већу
Анализа опремљености наставним средствима и предлог допуне
-Активности везане за инклузивно образовање и индивидуалне образовне планове
Договор о унапрећењу наставе, отворени часови, конструкција часа, допунске вежбе
у циљу превенције за смањење вршњачког насиља
Договор са наставницима разредне наставе о коришћењу мале и велике сале за
физичко
Спортска такмичења (школски, општински и градски ниво)
Организација слободних активности
Дан школе, договор о активностима и задужењима
Отворени час (ликовна култура, музичка култура и физичко васпитање)
Учешће у изради програма за децу којој је потребна подршка
Дан школе, организација такмичења у одбојци (смена против смене дечаци и
девојчице)
Спортска такмичења (школски, општински и градски ниво)
Спортска такмичења у организацији општине и града
Анализа реализације програма и активности за децу са ИОП
Реализација програма зимовања са обуком скијања
Анализа реализације плана рада, фонда часова, такмичења у првом полугодишту.
Извештај.
Светосавски спортски турнир
Реализација програма зимовања са обуком скијања
Договор и припреме за општинска и градска такмичења која следе

ОТВОРЕНИ ЧАС (физичко васпитање и музичка култура)
Договор и припреме за општинска и градска такмичења
Анализа реализације програма и активности за децу са ИОП
Спортска такмичења (школски, општински и градски ниво)
ОТВОРЕНИ ЧАС (ликовна култура и физичко васпитање)

Јун

Припрема и организација Дечјих пролећних свечаности
Припрема и организација кроса РТС-а
Предлог наставничком већу за доделу посебних диплома 8. разредима
Годишњи извештај рада Већа
Анализа реализације програма и активности за децу са ИОП
Израда Годишњег плана рада Већа за следећу годину
Реализација програма логоровања за ученике старијих разреда (5-7.раз)

Све плканиране активности за школску 2017/2018 годину су у потпуности реализоване
Ове школске године ученици су постигли следеће резултате на школским спортским
такмичењима:
Октобар рукомет 7 и 8 разред дечаци 2.место,7 и 8 разред девојчице 2.место,5 и 6
разред дечаци 2.место,5 и 6 разред девојчице 2.место
Новембар одбојка 5 и 6 разред дечаци 2.место
Децембар кошарка 7 и 8 разред дечаци 1.место на Општинском такмичењу и пласман
на Градско такмичење где су прошли два кола
Фебруар мали фудбал 7 и 8 разред дечаци 2.место ,5 и 6 разред дечаци 1.место
Април атлетика Ученик Лука Димитријевић 8 1 у дисциплини скок у даљ освојио 1
место на Градском такмичењу и пласирао се на Међу окружно такмичење у Сремској
Митровици где је освојио 1.место и пласирао се на Државно првенство у Новом Пазару
где није учествовао ѕбог повреде скочног зглоба.
Мај крос РТС који је одржан у дворишту школе,ученицима подељене дипломе за прва
три пласмана.
Предраг Пешић, руководилац

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА НАСТАВНИКА ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА
Руководилац Већа: Игор Јовановић
Чланови Већа су: Наташа Васић (5/3, 5/4), Биљана Стевановић (7/1, 7/2),
Кристина Радојичић (8/1, 8/2), Слободан Живковић (6/3, 6/4 и 8/4) и Игор
Јовановић (5/1,5/2; 6/1,6/2; 7/3,7/4; 8/3).
Часови:
5/1 – 36;
5/2 – 36;
5/3 – 36;
5/4 – 36;
6/1 – 36;
6/2 – 36;
6/3 – 36;
6/4 – 36;
7/1 – 30;
7/2 – 30;
7/3 - 36;
7/4 – 36;
8/1 – 34;
8/2 – 33;
8/3 – 34;
8/4 – 34.
Средња оцена – нема
Такмичења – нема

Посета музеју – Историјски музеј, посета ученика седмог разреда изложби
„Смрт Карађорђа Петровића“ – 21.03.2018.
Програм и реализација рада Већа наставника грађанског васпитања
На почетку школске 2017/18. године након утврђивања броја ученика који
су се определили за похађање грађанског васпитања,формиране су групе по
одељењима (од првог до осмог).
Годишња реализација ГВ
Период
предвиђених
активности
Август

Септембар

Октобар

Новембар Децембар

Јануар Фебруар

Март -Април

Мај -Јун

Планиране активности
подела задужења по
разредима
израда извештаја о раду за
шк. 2017/18.
израда планова рада по
разредима за шк. 2017/18.
подела задужења по
одељењима
усклађивање распореда
часова ГВ по одељењима
избор наставника за
едукацију грађанског за
први и други циклус
набавка материјала
неопходног за остваривање
програма
решавање актуелних
проблема у реализацији
програма
ангажовање Већа у прослави
Дана школе
реализација програма ГВ од
првог до осмог разреда са
различитим активностима
партиципације и активности
деце на ГВ од првог до
четвртог за прво
полугодиште и
реализација програма ГВ од
петог до осмог разреда
међусобна сарадња чланова
Већа наставника ГВ у
остваривању програмског
садржаја

анализа програма рада ГВ од
првог до осмог са
предлозима за будући рад
израда извештаја о
реализацији програма ГВ од
првог до осмог за школску
2017/18. годину

Реализација активности
руководилац и чланови Већа

руководилац и чланови Већа
учитељи,директор и чланови Већа

-У оквиру дечије недеље млађи гледали филм у
организацији „Kids filma“
-Одржана хуманитарна акција/прикупљање
школ.прибора,играчака .../
-Разговарано на тему „Дечија права“/старији
раз./
-Реализација“ Дани науке“ Одржан квиз „пут
око света за 60 минута“ за млађе разреде
-одржано предавање о наркоманији за 7.р. у
свечаној сали школе
-млађи украшавали учионице за Нову годину
-Учешће у светосавској приредби /и млађи и
старији раз./

Сава Центру одржано предавање о безбедном
коришћ. интернета „Дигитално насиље“ за 5 и
6 разреде
-Oрганизовано предавање”Сајбер буквар”
-Посета изложбе посвећена Михаилу
Пупину/старији разреди/
-За девијчице 6. разреда организовано
предавање о значају хигијене у пубертету
-Учешће у Пролећним радостима –тема
„Врлине“ израда паноа,спортске
активности,литерарни састави,распеване
одељ.заједнице
-Помагање око уређења за прославу Мале
матуре /старији раз./

Настава грађанског васпитања одвијала се по предвиђеном плану и
програму.У млађим одељењима реализација је била уз помоћ радионица

предвиђених за сваки узраст.У старијим одељењима часови су реализовани кроз
разну помоћну литературу и одговарајући материјал.
Кроз приказане најважније месечне активности ученици су са великом
радозналошћу,креативношћу,заинтересова.и жељом прихватали сваки задатак и
тежили да покажу шта могу,знају,хоће и тиме показали свој такмичарски дух.Кроз
разговоре схватили да појединац не може много али група,тим,одељење може
много.
Млађи вежбали комуникацију,старији како решавати одређене проблеме у
животу.
Током године сарађивали са „Еко мускетарима“ /сакупљали рециклажни
материјал/,учили се важности очувања планете;били волонтери Црвеног
Крста/одабрани ученици 7 и 6 разреда/,своја искуства кроз разговор преносили
друговима. Старији су успешно сарађивали са Вршњачким тимом.
Игор Јовановић, професор историје и
руководилац Већа

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА НАСТАВНИКА ВЕРСКЕ НАСТАВЕ
(ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС)
Веће наставника верске настaве (православни катихизис) чине Немања Протић и
Милица Марјановић.
Руководилац Већа је Милица Марјановић.
На почетку школске 2017/18. године, након утврђивања тачног броја ученика који су се
определили за похађање Верске наставе, формирано је 29 група (од првог до осмог
разреда).
Немања Протић - 20 група
(I1,I2,I3,I4,II1,II2,II3,II4,III1,III2,III3,III4,IV1,IV2,IV3,IV4,V2,V3,VI1,VI3,VIII2,VIII3,VIII4)
Милица Марјановић – 8 група
(V1,V4,VI2,VI4,VII1,VII2,VII3,VII4, VIII1)
Настава је oодржавана редовно по предвиђеном плану и програму. На крају школске
2017/18. године сви ученици који похађају верску наставу ималу су закључну оцену:
Истиче се.
У току школске године одржано је преко двадесет састанака већа наставника верске
наставе на којима су договарани кораци за реализацију активности предвиђених планом
за школску 2017/18. годину и договорани кораци за побољшање реализације наставе
православног катихизиса.
Активности предвиђене годишњим планом за школску 2017/18. су успешно
реализоване
• Учествовање на родитељском састанку првих разреда поводом
предстваљања и упознавања родитеља са циљем и задатком предмета, за
циклус од првог до четвртог разреда.
• Прављење и организовање група ученика који похађају верску наставу (I - VIII
разред).
• Сарадња са свештеницима парохијске цркве Светог Марка.
• Организовано одвођење и учествовање ученика на недељним Литургијама
у храму Светог Марка (од 1. октобра до 28. децембра 2017. године и од 1.
марта до 1. Јуна 2018. године - необавезно).
• Сарадња са удружењем за помоћ особама ометеним у развоју „Плава
шкољка“.

• Дружење и учествовање ученика на радионицама заједно са особама са
инвалидитетом и особама ометеним у развоју.
• Сарадња са удружењем за помоћ особама ометеним у развоју општине
Стари Град, „Живимо заједно“ (заједничке радионице).
• Сарадња са дневним боравком за особе ометеним у развоју и са
инвалидитетом општине Стари Град (заједничке радионице – једном
недељно).
• Сарадња са дечијим часописом Звонце.
• Сарадња са домом за незбринуту децу у Звечанској улици.
• Сарадња са удружењем “Прихватилиште за децу Београд“.
• Учествовање у припремама за приредбу поводом школске славе Свети Сава
и реализација исте 28. јануара 2018. године, у сарадњи професорима разредне наставе
• Организација и реализација манифестације „Дечје пролећне радости“.
• Учествовање на манифестацији „Дечје Васкршње чаролије“.
• Учествовање и помоћ у организацији манифестације спортског удружења
„Света Србија“.
• Организација и реализација инклузивног литургијског фестивала „Сви
заједно“ на нивоу општина Стари град и Савски венац.
• Организовање различитих хуманитарних акција на нивоу школе у сарадњи са
локалном заједницом
• Учествовање на општинском такмичењу (квиз) – I место (ученици 6 и 7. разреда)
• Учествовање на градском такмичењу (квиз) – II место
Милица Марјановић.
руководилац Већа

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА НАСТАВНИКА ПЕТОГ РАЗРЕДА
Веће петог разреда
5/1 – одељењски старешина Катарина Колаковић
5/2 - одељењски старешина Немања Протић
5/3 - одељењски старешина Наташа Васић - руководилац
5/4 - одељењски старешина Мирјана Анђелковић Киселички
Бројно стање
V1 – 18 дечака и 12 девојчица
V2 – 13 дечака и 15 девојчица
V3 – 15 дечака и 14 девојчица
V4 – 15 дечака и 15 девојчица
Успех
V1 – 24 ученика са одличним успехом (5 са свим петицама) и 6 ученика са врлодобрим
успехом
Средња оцена – 4,66
V2 – 20 ученика са одличним успехом (13 са свим петицама), 6 ученика са врлодобрим
успехом, 1 ученик са добрим успехом и 1 ученик се упућује на поправни испит из два
предмета (немачки и енглески језик)
Средња оцена – 4,56
V3 – 19 ученика са одличним успехом (13 са свим петицама), 9 ученика са врлодобрим
успехом, 1ученик са добрим успехом
Средња оцена – 4,54
V4 – 18 ученика са одличним успехом (9 са свим петицама), 12 ученика са врлодобрим
успехом
Средња оцена – 4,47

Владање
V1 – Сви ученици имају примерно владање
Укор одељењског већа – 1 ученик
V2 – Сви ученици имају примерно владање
Укор одељењског већа – 5 ученика
Укор одељењског старешине – 3 ученика
V3 – 27 ученика има примерно владање, а 2 ученика врлодобро
Укор одељењског већа – 2 ученика
Укор одељењског старешине – 1 ученик
V4 – Сви ученици имају примерно владање
Процена остварености годишњег плана
Све активности предвиђене годишњим планом за школску 2017/18. годину су у
потпуности реализоване, са мањим одступањима у временској реализацији због
прилагођавања непредвиђеним околностима.
Активности
-

Једнодневни излет на Ади (спортске активности), 7.10.2017. – V2
Једнодневни излет на Дивчибарама, 24.10.2017. – V2, V3, V4
Једнодневни излет у Свилајнац, 18.5.2018 – V1, V3, V4

-

Биоскопске пројекције, КИДС ФЕСТ, 3.10.2017. – V3
Радионица у Центру за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у
развоју општине Стари град, 17.11.2017. – V2
Радионица у ОШ "Дринка Павловић" заједно са корисницима Центра за смештај
и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју општине Стари град,
5.12.2017. – V2
Акција sакупљањa новца за лачење болесне девојчице Маше Артико, 27.4.2018.
– V2
"Дечјe пролећне радости" – ДАРИВАЊЕ, 10.5.2018. – V1,V2, V3, V4
Позоришна представа "ДАР", Академија 28, 14.5.2018. – V1, V2, V3, V4

-

-

Руководилац Већа
Наташа Васић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА НАСТАВНИКА ШЕСТОГ РАЗРЕДА
Веће шестог разреда
6/1 – одељењски старешина Татјана Туршијан
6/2 - одељењски старешина Милена Симић
6/3 - одељењски старешина Смиљка Петровић
6/4 - одељењски старешина Дарко Тодић - руководилац
Бројно стање
VI1 – 26 ученика - 14 дечака и 12 девојчица
VI2 – 27 ученика - 14 дечака и 13 девојчица
VI3 – 26 ученика - 14 дечака и 12 девојчица
VI4 – 26 ученика - 14 дечака и 12 девојчица

Успех
VI1 – 16 ученика са одличним успехом (8 са свим петицама) и 8 ученика са врлодобрим
успехом,1 ученик са добрим успехом, а 1 ученик ( Сава Рисовић ) се упућује на
поправни испит из два предмета (немачки језик и математика)
Средња оцена – 4,37 (тренутна)
VI2 – 20 ученика са одличним успехом (9 са свим петицама), 6 ученика са врлодобрим
успехом, а 1 ученик (Марко Томић ) се упућује на поправни испит из два предмета
(немачки језик и математика)
Средња оцена – 4,61 (тренутно)
VI3 – 20 ученика са одличним успехом (10 са свим петицама), 6 ученика са врлодобрим
успехом
Средња оцена – 4,62
VI4 – 17 ученика са одличним успехом (6 са свим петицама), 7 ученика са врлодобрим
успехом, 2 ученика (Реља Митић Арсић и Кристина Поповић) се упућују на поправни
испит из једног предмета (енглески језик )
Средња оцена – 4,47 (тренутно)
Владање
VI1 – Сви ученици имају примерно владање, али су изречене одређене дисциплинске
мере
1. Опомена разредног старешине је упућена Дедијер Луки због два уписа у
дневник, ( на часу математике и техничког ),
непримерено се понаша и омета.
2. Укор одељенског старешине је изречен следећим ученицима:
* Јаковљевић Марку због три неоправдана четири уписа на часовима математике, и
техничког и информатичког образовања јер
игра игрице, омета наставу, на ради на чадсу , прича и непристојно се изражава.
* Милић Вуку због 13 неоправданих, и једног уписа
* Папак Метеји због 11 неоправданих и два уписа
* Пелевић Вуку због3 неоправдана и три уписа у дневник
* Филијовић Андреју због 4 неоправдана и пет уписа због ометање наставе и коментара
3. Укор одељенског већа има Николић Павле због 25 неоправданих и пет уписа у
дневник.
VI2 – Сви ученици имају примерно владање
VI3 – Сви ученици имају примерно владање
VI4 – Сви ученици имају примерно владање
Процена остварености годишњег плана
Све активности предвиђене годишњим планом за школску 2017/18. годину су у
потпуности реализоване, са мањим одступањима у временској реализацији због
прилагођавања непредвиђеним околностима.
Активности
-Једнодневни излет 5. октобра 2017. реализован је на релацији Београд - Сремски
карловци – Петроварадин (ишли су оделења 6/1,6/2,6/4, са од.старешинама)
- Обилазак галерија, музеја, одређених занимљивих тачака у Београду,30.09.2017
(само 6/4, са од.старешином)
- Једнодневни излет (други), 31.05.2018, реализован је на релацији Београд –
Лазаревац – Ваљево –Бранковина - Београд (ишла су сва оделења 6/1,6/2,6/3,6/4, са
од.старешинама).
- Позоришна представа за Дан школе – “Риалити школа“08.11.2017. –сва оделења

- 6. септембра 2017. ученици су присуствовали радионици „3D моделовање“ у
Научном клубу Центра за промоцију науке (6/2, са од.старешином)
- током зимског распуста група ученица је учествовала на радионицама „Филмске
зимске чаролије“ у библиотеци Драган Лукић (6/2) 14. маја 2018. ученици су
присуствовали позоришној представи „Дар“, а након ње су учествовали у трибини на
тему инклузије (аутизам) (сва оделења)
- Пешачко-планинарска тура од центра до Авале (уз делимично коришћење градског
превоза), споменика, торња, Чарапића Бреста ( само 6/4, са од.старешином и већом
групом родитеља)
- Обилазак Београда трамвајском туром, са водичем-бесплатна тура (круг двојке)
(само 6/4, са од.старешином)
- Обилазак Калемегдана,18.05.2018., на 6 локација, 6 различитих наратора, сваки
описује место и време на којем се налазимо, а по коме или чему је значајно са културне,
историјске или неке друге димензије.(само 6/4, са од.старешином)
- Током целе школске године, на часовима Оделењске заједнице, према сваком
оделењу посебно (углавном у току последње седмице у месецу), а по договору
Минисарства просвете и Министарства унутрашњих послова, одржаване су радионице
из разних области (Полиција у служби грађана-структуре,итд.; Насиље као негативна
друштвена појава; Превенција и заштита деце од трговине људима; Превенција и
заштита деце од зависности алкохола и опојних дрига; Основа безбедности деце у
саобраћају; Заштита од пожара; ), у циљу информисања и едуковања деце-ученика о
проблемима и ситуацијама са којима се могу суочити, а како да правилно одреагују,
заштите себе и друге, као и да знају чију помоћ да затраже.
- 5. јуна 2018. група ученика је учествовала на Данима науке (историја и математика)
- "Дечјe пролећне радости" – ДАРИВАЊЕ, 10.5.2018. – VI1,VI2, VI3, VI4
Руководилац Већа
Дарко Тодић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА НАСТАВНИКА СЕДМОГ РАЗРЕДА
Одељење 7/4 је на почетку другог полугодишта променило разредног старешину,
уместо Мирјане Петровић Брашњовић улогу разредног старешине преузела је
Валентина Маслеша, наставник историје. Одељење 7/3 је променило разредног
старешину, уместо Гордане Ракић, разредни старешина Лола Лукић, наставник
ликовне културе.
I Планирани и реализовани фонд часова
одељење
Планирани број часова
Број одржаних часова
7/1
36
36
7/2
36
36
7/3
36
36
7/4
36
40
На часовима је било речи о следећим темама: врсте и нивои насиља у школи, реаговање
у непријатним ситуацијама, технике и начини учења... Ученици су анализирали своје
понашање, постигнућа у учењу.
II Успех и владање
Бројно стање
Одељење
Број ученика у
Број девојчица
Број дечака
одељењу
7/1
30
15
15
7/2
29
13
16
7/3
27
9
20
7/4
29
11
16
Укупан број
115
48
67

Сви уче немачки језик, осим ученика Огњена Петровића који учи француски језик
(полагао разредни испит 05.06.2018. у ОШ „Скадарлија“). Владимир Лав Димић Илић
7/4 који учи руски језик (полагао разредни испит 18.6.2018. у ОШ „Свети Сава“у
Београду ).
На крају школске године постигнути су следећи општи резултати:
Одељење
7/1
7/2
7/3
7/4
одличних са
10
10
5
9
просеком 5,00
осталих одличних 8
11
11
9
врлодобрих
9
5
9
11
добрих
2
3
1
/
недовољних
/
/
1
/
Стефан Иван Стојиљковић 7/1 је неоцењен из шест предмета: математика, географија,
ТиО, музичко, енглески језик и немачки језик. Родин Игор 7/3 полаже поправни испит
из енглеског језика.
Васпитне мере:
Опомена разредног старешине и 1 ученик:
Андреј Џано 7/2
Укор одељењског старешине имају 2 ученика:
Урош Зарић 7/2 и Вук Маринковић 7/2
Укор одељењског већа имају 2 ученика:
Петру Марјанову 7/2 у Кољи Будимлићу 7/2
Укор одељенског већа и владање – врло добар (4) имају 3 ученика:
Павле Младеновић 7/3, Игор Родин 7/3 и Лука Свилар 7/3
Укор одељенског већа и владање – добар (3) има 7 ученика:
Бобан Дробњак 7/1, Стефан Иван Стојиљковић7/1, Димитрије Васиљевић7/3, Стефан
Рас Глигоријевић 7/3, Матеј Ловчанин 7/3, Огњен Маричић 7/3 и Ања Џамбазовић 7/3
У свим случајевима од стране старешина вођен је појачани васпитни рад. У вези
великог броја изостајања и понашања ученика Стефана Ивана Стојиљковића обављен је
разговор и са представницима социјалне службе.
Од стране одељењских старешина похваљени су ученици:
Ученик Огњена Марковић је постигао друго место на државном такмичењу из ТиО.
Марију Лубардић 7/2, за њен однос према школи и понашање, као и због постигнутих
резултата (другог места освојеног на градском такмичењу из српског језика- Књижевна
олимпијада и другог места освојеног на републичком такмичењу из веронауке).
Славић Арсеније 7/3 за освојено треће место на општинском такмичењу из историје
Растка Арсенијевића 7/3 за освојено треће место на општинском такмичењу из
биологије.
Лола Милићевић 7/4 освојено 3.место на Књижевној олимпијади-општинско
такмичење
Владимир Маџаревић 7/4 за освојено друго место на општинском такмичењу из
историје, златна медаља из екологије ( Еко мускетари)
У оквиру интернационалног такмичења Еко мускетари, у коме је Маџаревић Владимир
добио златну медаљу, наставља се манифестација на Сејшелима у току јула месеца 2018
године
Одељење
Број оправданих
Број неоправданих
Укупан број
изостанака
изостанака
изостанака
7/1
3079
317
3396
7/2
2557
52
2609
7/3
2172
204
2433
7/4
2868
47
2915
Укупан број
10678
620
11353
III Планиране и реализоване активности везане за екскурзију

Дводневна екскурзија на релацији: Београд, Виминацијум, Ђердап, Мајданпек,
Рајкова пећина, Лепенски вир, Смедеревска тврђава, Београд. Од 1.6.-2.6.2018. Све је
протекло по плану.
IV Учешће у школским пројектима, такмичењима
04. 10. 2017. Почетак сарадње са Регионалним центром за таленте
1. -1610. 2017.
Трибина „Инспиринг Грлс“ и гостовање наших ученица у ТВ
емисијама(ученици одељења 7/2)
27. 10. 2017. Књижевна трибина- презентација књига немачког писца Оливера Ушмана
у оквиру Сајма књига.
08. 11. 2017. Представа „ Ријалити школа“
у Дому омладине
12. 22. и 23. 03. 2018.
Обука за Црвени крст 12 –13.03. 2018. учествовали.
19. 04. 2018. Студијско путовање у Словенију ( реализовано у периоду 19-22.04.2018. )
08. 05. 2018. „ Дечје пролећне радости/ Тема: Даривање“
14. 05. 2018. Заједничка посета позоришту
Академија28, представа „ДАР“
06. 2018.
Манифестација “Дани науке“ као презентери за физику
V Сарадња са родитељима
Сарадња са родитељима је вршена кроз посету на отвореним вратима, посетама
на родитељским састанцима као и телефонским путем. Отворена врата су се одржавала
сваког последњег четвртка у месецу.
Руководилац већа
Лола Лукић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА НАСТАВНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА
1. СПИСАК ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА

8/1
8/2
8/3
8/4

Кристина Радојичић
Нина Милетић
Биљана Ђелић
Слободан Живковић

Руководилац већа: Кристина Радојичић
2. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА
I полугодиште 2017/2018.године
јануар 2018.године
8/1
8/2
8/3
8/4
свега
просек
М Ж СВ. М Ж СВ. М Ж СВ. М Ж СВ. М Ж СВ.
14 14 28 13 16 29 15 15 30 14 13 27 56 58 114 28.50
II полугодиште 2017/2018.године
јун 2018.године
8/1
8/2
8/3
8/4
свега
просек
М Ж СВ. М Ж СВ. М Ж СВ. М Ж СВ. М Ж СВ.

14 14

28

13 16

29

15 15

30

14 13

27

56 58

114

28.50

3. УСПЕХ

I полугодиште
разред

8/1
16
7
1
2
2
4.35

одличан
врлодобар
добар
довољан
недовољан
неоцењен
Просечна
оцена

8/2
15
9
1
3
1
4.38

8/3
15
8
3
4
4.32

II полугодиште
8/4
14
8
4
1
4.38

8/1
18
6
4
4.45

8/2
17
10
2
4.41

8/3
17
11
2
4.42

8/4
18
9
4.48

НАЈУСПЕШНИЈИ УЧЕНИЦИ
Ученици 8.разреда - носиоци Вукове дипломе:

Број
одличних
ученика
Број
одличних
ученика са
просеком
5.00
Број
ученика
носилаца
Вукове
дипломе
Број
ученика
носилаца
Посебне
дипломе

8/1

8/2

8/3

8/4

Укупно

18

17

17

18

69

3

10

8

6

26

1

6

5

5

17

10

13

17

18

55

8/1 Теа Симић
8/2 Никола Вешовић, Милица Куртовић, Ана Трајковић, Лука Лазовић, Емилија
Перинчић, Нора Татаринов
8/3 Јован Козлина, Страхиња Марсенић, Теодора Радивојевић, Љиљана Словић, Анђела
Џаферовић
8/4 Душанка Живановић, Миа Милић, Теодора Јанковић, Милица Лалић, Филип
Петронијевић
Ђак генерације: Душанка Живановић, одељење 8/4.
БРОЈ НЕДОВОЉНИХ ОЦЕНА ПО ПРЕДМЕТИМА


У првом тромесечју 11 ученика има 13 недовољних оцена.




У првом полугодишту 13 ученика има 15 недовољних оцена.
У другом тромесечју 22 ученика има 33 недовољне оцене.

ПРЕДМЕТИ
српски
енглески
ЛК
МК
историја
географија
физика
математика
биологија
хемија
ТО
физичко
немачки ј.

I тромесечје

I полугодиште
1

II тромесечје
2
5

3
1

1

2
13
6

5

13

5

13

15

33

4

Укупно

4. ВЛАДАЊЕ
УЧЕНИЦИ СА ИЗРЕЧЕНИМ ДИСЦИПЛИНСКИМ МЕРАМА

Опомена
одељењског
старешине
Укор
одељењског
старешине
Укор
Одељењског
већа
Врло добро
владање
Добро
владање
Довољно
владање
Недовољно
владање

8/1
1

I тромесечје
8/2
8/3
8/4
9
1
-

укупно
11

8/1
1

I полугодиште
8/2
83
8/4 укупно
3
4

-

1

2

2

5

11

-

-

1

12

-

-

2

-

2

2

-

-

-

2

-

1

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

УЧЕНИЦИ СА ИЗРЕЧЕНИМ ДИСЦИПЛИНСКИМ МЕРАМА

8/1

8/2

II тромесечје
8/3
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5. ПРОЦЕНА ОСТВАРЕНОСТИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
Годишњи план је у потпуности остварен и према предвиђеној динамици.
6.

АКТИВНОСТИ НА НИВОУ ГЕНЕРАЦИЈЕ





16 – 18.10.2017. Тродневна екскурзија на Тари
2.11.2017. Академско позориште ,,Бранко Крсмановић''
08.11.2017. Дан школе-Дом омладине, позоришна представа ,,Риалити
школа''





14.01.2018. Хол школе-Ревија талентованих ученика
27.01.2018. Приредба поводом школске славе Свети Сава
8-11.05. 2018. ОШ ,,Дринка Павловић“, Пролећне радости/ Хуманитрни
базар





14.05.2018. Академија 28, позоришна представа ,,Дар''
17-18.05.2018. Школско двориште, турнир у фудбалу ученика 8. разреда;
26.05.2018. ОШ ,,Дринка Павловић“, прослава мале матуре

Руководилац већа
Кристина Радојичић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА НАСТАВНИКА У БОРАВКУ И
ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКА
У школској 2017/2018. години у боравак је уписано 110 ученика.
Ученици су подељени у 4 групe. Свака група je смештена у своју учионицу боравка
и то на следећи начин: две групе трећег разреда: први спрат - задужени
наставници: Фируца Чина и Ђукић Марко. И две групе четвртог разреда: други
спрат - задужени наставници: Милица Амовић и Славица Вукашин.
У продужени боравак уписано је 60 ученика првог и другог разреда.

Ученици су након целодневне наставе смештени у две учионице продуженог
боравка: трећи спрат - задужене наставнице за продужени боравак: Милица
Амовић
и Славица Вукашин.
Подељени су у две хомогене групе. Свака група има свог наставника који је
задужен за бригу о деци и њихову безбедности у периоду од 2 сата.
Боравак функционише по унапред усвојеном Плану и програму за сваку
школску годину и са унапред формулисаним правилима понашања. На почетку
школске године ученици и њихови родитељи се упознају са начином рада боравка.
Како би се на што квалитетнији и продуктивнији начин искористило време
које ученици проводе у школи тј. боравку План и програм рада прецизно су
дефинисани за сваки месец тако да прате школско градиво и пружају ученицима
могућност да пропуштено градиво надокнаде и затраже помоћ наставника за све
недоумице и нејасноће.
Такође, ученицима се кроз планиране активности пружа могућност да
стекну нова знања и вештине кроз различите радионице- литерарне, драмске,
ликовне, музичке, као и да кроз разне спортске садржаје у школи уживају у спорту
и јачају свој такмичарски дух.
У септембру месецу ученици се упознају са Правилима понашања у
боравку, својим обавезама, културом понашања у саобраћају.
Домаћи задаци се завршавају у боравку и морају се дати на преглед
наставнику који је задужен за ту групу. Организовани су разговори под називом Округли сто (Различити, а једнаки) с циљем подстицања сарадње и толеранције
међу ученицима.
Месец октобар је поред редовних задатака везаних за школске обавезе које
ученици најпре завршавају, протекао у организованим оригами радионицама где
су се ученици учили вештини савијања папира кроз прављење разних предмета,
као и ликовним радионицама, с циљем уређења паноа на тему «Деца су украс
света“. Поред тога, пажња је посвећена литерарном стваралаштву, где су ученици
имали задатак да пишу песме и приче о декама и бакама, певају и рецитују.
Организоване су и говорне вежбе с циљем богаћења речника ученика.
Подстицано је самопоуздање кроз слободно изражавање као и изражавање по
плану причања што је предуслов за правилно и смислено писмено изражавање.
Такође, кроз задатак у којем су ученици требали да смишљају приче на основу
датих слика подстицана је маштовитост, као и опажање детаља.
Уз помоћ наставника ученици су драматизовали примере добре сарадње.
Организоване су и спортске активности (кошарка, фудбал, бацање и
додавање лопте на различите начине).
У новембару месецу организовани су разговори о Дану школе, Данима
науке. Уређен је пано посвећен Дринки Павловић. Разговарали смо и проширивали
знање о песницима Душку Радовићу и Миловану Данојлићу.
Током месеца биле су заступљене игре у којима су ученици показали
таленат за плес, певање, глуму, рецитовање, спорт.
Едукативним и друштвеним играма које су најчешће организоване у
групном облику рада подстицана је сарадња међу ученицима, као и такмичарски
дух.
Месец децембар је у боравку протекао у припреми Новогодишњег
програма.
Поред припреме за Новогодишњи програм деца су учествовали и у
ликовним радионицама, с циљем припреме паноа «Зимске чаролије». Такође,
подсетили смо се и предстојећег хришћанског празника Божића.
У јануару смо обрађивали теме «Срећа» и «Свети Сава». Деца су говорила
шта их чини срећним, израдила мерач среће и срећну кутију. Ученици су се бавили
и истраживачким радом. Имали су задатак да по групама припреме материјал и
направе презентације о животу и раду Светог Саве, израде пано.

Месец фебруар је посвећен неговању старих народних обичаја и културне
баштине. Да би се ученицима приближили стари занати, обичаји, игре, традиција,
организоване су посете „Етнографском музеју“ и „ Галерији фресака“.
У марту месецу, поред редовних задатака везаних за израду домаћих
задатака и помоћ ученицима у савлађивању школског градива, време смо
проводили у упознавању са правилима, а потом и игрању шаха.
Поводом Дана жена организована је ликовна радионица.
Осим ових активности организован је едукативни квиз знања који је
обухватао градиво из природе и друштва како би ученици кроз игру поновили,
али и стекли нова знања. Путем друштвене игре „Моја Србија“ деца су усвршавала
сналажење на карти и оријентисање у простору.
Месец април је у боравку протекао у развијању свести о значају књиге,
екологије, Васкрса. Уредили смо животни простор, израдили симболе на тему
„Васкрс''.
Поред редовних обавеза око израде домаћих задатака, ученици су у току
слободних активности савладали нове технике ликовног изражавања. Васкршња
јаја украшавана су разнобојним креп, колаж папиром и украсним тракама,
оригами зечевима. Деца су и од глине правила јаја, а потом по избору бојила
тушевима. У изради су учествовали ученици боравка као и ученици продуженог
боравка.
Поред ликовне радионице током овог периода пажњу смо посветили и
разговору о народној традицији и обичајима у народу везаним за Васкрс кроз
говорну вежбу ВАСКРС-НЕКАД И САД, певању дечјих песама посвећених празнику.
У мају смо у боравку озбиљно приступили припремама ученика за
предстојеће писмене задатке из српског језика и математике. Утврђени су
тренутно актелни наставни садржаји.
Такође, организовани су разговори на тему „ Здравље“ као животна
вредност. Развијана је свест о значају личне хигијене, разноврсне исхране,
битности физичких активности.
Поводом Дана породице ( 16. мај) израдили смо породично стабло.
Да би се потпуније развила свест о повезаности свих живих бића у природи
посетили смо Ботаничку башту „ Јевремовац“. Ученици боравка су имали прилику
да се практично упознају са биљкама нашег и тропског поднебља.
Месец јун смо провели у развијању интересовања за поезију, прозу, глуму,
моду, ликовно, музичко и спортско изражавање, дружење уз друштвене игре.
На крају школске године деца су дала предлоге и сугестије на који начин се
боравак може унапредити и учинити бољим.
Запослени у боравку у школској 2017/18. години су: Славица Вукашин,
Милица Амовић, Фируца Чина и Марко Ћукић.
Запослени у продуженом боравку: Славица Вукашин и Милица Амовић
Координатор боравка и продуженог боравка: Славица Вукашин.
Славица Вукашин,
координатор

ИСХРАНА УЧЕНИКА У ШКОЛИ
У школској 2017/2018. години, услуге школске кухиње користило је 425 ученика.
Услуге школске кухиње користили су пре свега ученици нижих разреда, али и један број
ученика од 5. до 8. разреда. Повећава се број ученика старијих разреда који користе
услуге школске кухиње.
Одлуком Савета родитеља, ужина је коштала 80 динара, а ручак 140 динара.
Припрема хране се одвија према претходно састављеном јеловнику, са којим су родитељи
упознати, и од намирница које се свакодневно допремају.

Од укупног броја ученика који користе услугу кухиње (плаћају пун износ), 65
ученика је користило услуге по регресираној цени, 50 или 100 % од укупне цене коштања.
И ове године смо били у могућности да свим ученицима нижих разреда обезбедимо један
сладак пакетић пред новогодишње и васкршње празнике.
Храна се припрема у условима који су оптимални за ову врсту услуге коју школа
пружа. У школској години редовно је вршен санитарни преглед кухиње и није било мера.
О здравственој заштити запослених на пословима припреме хране води се рачуна. Ова
врсте заштите се спроводи преко редовних и ванредних санитарних прегледа.
Раднице кухиње биле су ангажоване и у припреми хране за матурско вече.
Матуранти су били задовољни пруженом услугом.

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
Успех ученика наше школе у протеклој школској години био је на нивоу очекивања
и стандарда квалитета образовно-васпитног рада у ОШ „Дринка Павловић”.
Просечна оцена на нивоу свих ученика школе (900 ученика) на крају школске
2017/18. године износила је 4,62.
Број одличних ученика је 577, врлодобрих 181, добрих 19, а 7 ученика је полагало
поправни испит.
Од 114 ученика 8. разреда, 18 је добило Вукову диплому, а 55 посебне дипломе.
Сви ученици су полагали завршни испит.
Током године су због прекршаја (ремећење наставе, неадекватног и увредљивог
односа и понашања према друговима и наставницима, самовољног напуштања наставе)
изрицане су васпитне и васпитно-дисциплинске мере. На крају школске године просечна
оцена из владања на нивоу школе била је 4,97.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОМ ФОНДУ ЧАСОВА И ДРУГИМ
ОБЛИЦИМА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
Сви часови предвиђени наставним планом и програмом реализовани су у задатом
фонду. Табеле са проценом реализације планираног фонда часова саставни су део Едневника, а у овом извештају дате су у форми прилога (ПРИЛОГ 1).
Сви други облици образовно-васпитног рада (излети, екскурзије, наставе у
природи) реализовани су према Годишњем плану рада, а у овом Извештају налазе се у
делу под називом ПРИЛОГ 2.
Честе промене распореда часова током школске године дешавале су се због
оправданог одсуства наставника, као и обезбеђивања услова за полагање испита за
лиценцу великог броја колега које смо угостили, посебно у другом полугодишту. Услови
за редовност наставног процеса и безбедност ученика у школском објекту су обезбеђени.
Часови допунске и додатне наставе реализовани према утврђеном фонду часова.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КЛУБА ЗА УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ
У току школске 2017/2018 године Клуб УН обухватио је ученике осмог разреда, укупно
14 ученика . Одржано је укупно 25 часова.
Септембар 2017.године :
Одржана су четири часа, ученици су информисани о
циљевима и активностима клуба. Постигнут је договор о програму и начину рада
КлубаУН. Организована је радионица са темом: Систем УН, као и обележавање
међународног дана мира 21.септембра .
Октобар 2017.год. :
Ученици су информисани о литерарном и ликовном
конкурсу поводом Дана УН, поједини ученици су послали своје радове. 24. октобра
обележен је Дан УН и недеља УН, у оквиру школе група ученика који припадају Клубу
организовали су презентацију посвећену овој теми.Крајем октобра одржан је тематски
сусрет посвећен толеранцији.

Новембар 2017.године :
16.новембра обележен је Дан УНЕСКА – Недеља
толеранције, а 20.новембра светски Дан деце, где је презентована Конвенција о правима
детета.
Децембар 2017 године :
У току децембра , пажња је посвећена обележавању
„Људских права“, затим информисању ученика о Дану борбе против СИДЕ у читавом
свету и значај волонтирања – појам волонтерски покрет.
Јануар 2018 године :
Ученици су имали презентације везане за рад
УНЕСКО-а.
Фебруар 2018 године :
На почетку другог полугодишта , у оквиру Клуба
представљена је светска баштина УНЕСКА у свету а и у нашој земљи.
Март 2018 године :
Март месец посвећен је и даље теми –УНЕСКОпрактичан рад, као и међународној борби против расне дискриминације, где је са
ученицима вођен разговор на ову тему.
Април 2018 године :
Ученици су имали презентацију са темом Светски дан
здравља. Још једна тема која је веома актуелна, а то су климатске промене и одрживи
развој у свету и у нашој земљи.
Мај 2018 године :
Одржан је практичан рад са темом „Еколошка
радионица“.
Рукововодилац Клуба УН
Маслеша Валентина

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈЕ ЕКО-МУСКЕТАРА
Еко-Мускетари су група деце која воде рачуна о животној средини и учествују у
различитим акцијама, почевши од обележавања међународних еко-дана, хуманитарних
акција, држања вршњачких радионица, гостовања у медијима, до учешћа у
националним и међународним конкурсима.
У школској 2017/18. години у различитим акцијама је учествовало 107 ученика од петог
до осмог разреда (црвена смена).
Оствареност плана активности за школску 2017/18. годину.
Период
Активности
Септембар - Обележавање интернационалних еколошких празника:
 16. Светски дан заштите озонског омотача.
Октобар
- Обележавање интернационалних еколошких празника:
 4. Светски дан заштите животиња,
 24. Светски дан акције против климатских промена.
Новембар - Обележавање интернационалних еколошких празника:
 3. Светски дан чистог ваздуха,
 27. Међународни дан уздржавања од куповине.
- Вршњачка едукација Озелени се на Фестивалу зелене културе,
Green fest (17.11.)
Децембар - Обележавање интернационалних еколошких празника:
 3. Светски дан очувања земљишта.
- Вршњачка едукација са радионицом Соларне рерне у ДКЦ.
Наставник музичког васпитања, Тодић Дарко, спремао је ученике
за јавни наступ на отварању вршњачких радионица. Еко-Мускетари
су отпевали песму „Ово је земља за нас” од Екатарина Велика
Јануар
- Обележавање интернационалних еколошких празника
 28. Светски дан кромпира.
Фебруар
- Обележавање интернационалних еколошких празника:
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 2. Светски дан очувања мочварних, влажних подручја,
 14. Светски дан очувања енергије,
 28. Светски дан очувања жабљег фонда.
- Обележавање интернационалних еколошких празника:
 5. Светски дан енергетске ефикасности,
 21. Светкси дан заштите шума,
 22. Светски дан заштите вода.
- Обележавање највеће глобалне акције „Сат за нашу планету“
(24. 03)
- Обележавање интернационалних еколошких празника:
 4. Светски дан заштите паса и мачака луталица,
 22. Светски дан планете Земље.
- Обележавање интернационалних еколошких празника:
 22. Светски дан заштите биодиверзитета.
- Учествовање на националном такмичењу „Млади ЕкоРепортери“.
На овом такмичењу, Еко-Мускетари су освојили III место!
Посета заштићеном природном добру Авала у оквиру пројекта
Амбасадори заштићеног подручја Авала; (12.05.)
- Вршњачка едукација на тему Биодиверзитет некад и сад у оквиру
изложбе Биолошког факултета Униврезитета у београду, „Од
ћелије до домена“ у Музеју науке и технике; (17.05)
- Обележавање међународног дана биодиверзитета на Ади
Циганлији; Завод за Заштиту Природе и Еко-школа; (20.05.)
- Обележавање интернационалних еколошких празника:
 5. Светски дан заштите животне средине,
 8. Светски дан океана.
- Учествовање на међународном такмичењу Циљева Одрживог
Развоја УН
Ученик, Владимир Маџаревић, освојио је златну медаљу!
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У току школске 2017/18. године, Еко-Мускетари су гостовали више пута у радио
емисијама Радио Београда 1: Поштована децо, Корак ка науци, РТС-у 1 и Студију Б.
Марина Дрндарски, професор биологије
и руководилац Секције

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
У току школске 2017/2018. године одржанo je пет састанака Парламента.
Изабрани су представници за Парламент – по 2 ученика из сваког одељења седмог и
осмог разреда:
7/1: Огњен Марковић, Тара Николић
7/2: Ема Станарчевић, Никола Цветковић
7/3: Ања Милић, Софија Нађа Станић
7/4:, Мина Вучковић, Александар Лукић
8/1: Мина Вељановић, Урош Божић
8/2: Милица Куртовић, Никола Вешовић
8/3: Јован Козлина, Анђела Џаферовић
8/4: Огњен Белић, Миња Луковић
Ученички парламент је конституисан избором председника (Милица Куртовић 8/2),
заменика председника (Анђела Џаферовић 8/3) и записничара (Никола Цветковић 7/2).

Изабрани су представници који ће присустовати седницама Школског одбора: Огњен
Марковић 7/1 и Огњен Белић 8/4.
Усвојен је Пословник о раду Парламента.
Чланови Парламента упознати су са годишњим планом рада и са одредбама Статута
школе које се тичу ученичких права, дужности и обавеза.
Представници Ученичког парламента учествовали су у организацији прославе Дана
школе и традиционалних школских манифестација „Дани науке“ и „Пролећне радости“.
Чланови Парламента су упознати са Правилником о блиским критеријумима за
препознавање дискриминације од стране детета, ученика или трећег лица у установи
образовања и васпитања.
Током школске године, представници Ученичког парламента сарађивали су са
члановима Вршњачког тима (разговори о ненасилној комуникацији, пружање подршке
и помоћи ученицима који имају потешкоће у учењу).
Катарина Колаковић,
професор српског језика
и координатор Парламента

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦРВЕНОГ КРСТА
Црвени крст Србије већ 142 година обавља своју мисију, делатности и програмске
активности на територији наше земље.Током ове школске године наставили смо
креативну сарадњу са нашом општинском организацијом која традиционално реализује
своје разноврсне програмске активности, али и пројектне новине.
У септембру месецу имали смо традиционалну акцију прикупљања годишње
чланарине која је већ годинама 50дин., и заснивала се на добровољној бази.Средства
смо уплатили на рачун општинске организације.Наша школа упркос свему, увек
прикупи највише средстава која се после користе за реализацију програма, акција и
пројеката који се спроводе у основним и средњим школама.
Од 25-26.09. 2017. по први пут је организован курс Прве помоћи за ученике
шестих разреда . Интересовање ученика је било велико, али због малог простора у
објекту на Студентском тргу курс је похађало само 19 ученика из 6/1, 6/2 и 6/3
одељења.
У марту месецу је такође организован курс Прве помоћи за ученике седмих
разреда и због великог интересовања организоване су две групе:
12-13.03.2018. 20 ученика 7/1 и 7/2 су похађали курс, а 22-23.03.2018. 18
ученика из одељења 7/3 и 7/4.
Ученици су се упознали са следећим темама:








Прва помоћ и њен значај
Технике преживљавања
Крварење и привремено заустављање крварења
Ране и њихово збрињавање
Повреде коштано зглобног система
Нагло настала стања и обољења
Психо-социјална подршка у првој помоћи и транспорт оболелог

Школа је дала сагласност за похађање курса и ученици су одсуствовали са
наставе два дана.Обука је организована у трајању од 12 сати.
У децембру месецу смо скромно учествовали у акцији“ Један пакетић , много
љубави“, у склопу новогодишњих и божићних празника.Ученици су прикупљали
слаткише, грицкалице и играчке од којих су се правили пакетићи који су
дистрибуирани на различите локације: Социјално угроженој деци,деци са посебним
потребама, деци без родитељског старања.
Ученик Димитрије Станковић је учествовао ,у априли месецу, на уметничком
конкурсу „Крв живот значи“ са литерарним радом са којим је освојио прво место и
пригодно је и награђен.
06.06.2018. -Захваљујући подршци Црвеног крста Канаде и пројекту „
Сигурније и отпорније заједнице“ у нашој школи је изведен ,по први пут ,план
евакуације целог објекта. Том приликом су волонтери Црвеног крста одржали краћа
предавања и припремили су ученике за вежбу у којим случајевима и по којим
правилима се евакуишу објекти. Школа је добила на поклон- донацију носила и пет
комплета за прву помоћ који ће бити распоређени по спратовима.
11. - 12.06.2018. – одржане су у одељењима 5/1,5/2, 6/1 и 6/2 радионице са темом
о „Борби против трговине људима.“ Кроз занимљиву причу и исечке из филма „
Оливер Твист“ ученици су дискутовали о положају деце у друштву некад и сад. Ове
радионице се одржавају као пилот пројекат и показале су се као веома креативне и
занимљиве тако да ће сигурно и наредне генерације учествовати у овој радионици.
У оквиру хуманитарне акције опоравка деце из социјално- угрожених породица,
наша школа је добила понуду за два места, тако да смо пријавили уз сагласност
родитеља ученике Луку Златановића из 4/1 и Елму Хусеин из 5/2. Они ће боравити
недељу дана у неком од центара Црвеног крста.
Наставница Татјана Туршијан је члан управног одбора општине и редовно
учествује на састанцима. Сарадњу са Црвеним крстом смо побољшали захваљујући и
великом ангажману нашег бившег ђака Зуровац Ориона који је своју радну каријеру
започео у овој организацији.
Координатор
професор билогије,
Татјана Туршијан

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВРШЊАЧКОГ ТИМА
Септембар

Октобар

Новембар

-Избор ученика свих разреда у ВТ
-Превентивне радионице са новим члановима
- Сарадња са наставницима разредне наставе
-Помоћ ученицима 5. разреда у прилагођавању на предметну
наставу
-Сарадња са Ученичким парламентом
- Сарадња са Школским тимом
- Сарадња са ПП службом
Уочавање проблема у школи и ван ње
-Превентивне радионице са новим члановима
-Правила и реституција
-Формирање мањих група по интересовањима у ВТ
- Реализација акције „И ја сам твој друг“
-Обележавање Дана школе
-Анализа евиденције насиља по нивоима /тромесечје/,
- Сарадња са Ученичким парламентом
- Појачан рад са родитељима и ученицима

Децембар

Јануар
Фебруар

Март

Април
Мај
Јун

- ,,Недеља лепог понашања“-акција
-Анализа евиденције насиља по нивоима / полугодиште /,
- Сарадња са Ученичким парламентом
- Сарадња са Школским тимом
Реализација акције „И ја сам твој друг“
Уређење и опремање новог простора за окупљање чланова
Вршњачког тима
-Прослава Школске славе Свети Сава
-Анализа изостанака ученика
Припрема и спровођење акције - “Недеља лепих речи“
-Писање парола и истицање лепих речи и порука на свим
језицима
''Недеља лепих речи!''
- Такмичења – здрава конкуренција
- Редовно похађање часова допунске и додатне наставе
- Кашњење на часове и однос родитеља према тој појави
- Проблеми изостајања са писмених промена знања
-Предлог теме за Малу матуру
-Анализа евиденције насиља по нивоима /тромесечје/,
-Плакат са лепим жељама нашим осмацима
-Припреме за организовање матурске прославе
-Анализа евиденције насиља по нивоима /крај школске
године/
-Анализа изостанака ученика

Сарадња је остварена са:
Ученичким парламентом, Школским тимом против насиља, злостављања и
занемаривања, свим ученицима и родитељима, директором школе, одељењским
старешинама, ППслужбом, библиотекаром, Наставничким већем, помоћним особљем,
Школским одбором, Саветом родитеља, Организацијом Пријарељи деце , УНИЦЕФ-ом.
Ана Танасковић, координатор Тима

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ“
Октобар 2017.
Поводом градске манифестације „Дечја недеља“ од 2. до 8. октобра 2017.
године одржан је литерарни конкурс на тему ,, Ја и моји пријатељи“ на којем је
Катарина Јелисавац, ученица 4/3 освојила 2. место и којој је уручена Награда
диплома.
Фебруар 2018.
27.02.2018.
у ОШ „Краљ Петар Први“ организовано је Општинско
такмичење у певању „Златна сирена“. На Општинско такмичење су ишли
првопласирани ученици на школском такмичењу из различитих категорија.
Резултати са Општинског такмичења су следећи:
У 1.категорији (1.и 2.разред):
1. место – Оскар Поповић, 2/4 (дечја забавна песма),
1. место – Теодор Грегор Илић, 2/1 ( домаћа народна песма),
У 2.категорији (3.и 4.разред):
1.место – Миа Милић, 4/3 (стари мајстори, класична соло песма),
Првопласирани ученици су ишли на Градско такмичење „Златна сирена“
20., 23. и 27.3.2017. (Дечји културни центар). Резултати Градског такмичења су
следећи:
У 1.категорији(1.и 2.разред):
1. место – Оскар Поповић 2/4 (дечја забавна песма),
1. место – Теодор Грегор Илић 2/1 (страна народна песма).
У 2.категорији(3.и 4.разред):
1.место – Миа Милић 4/3 (стари мајстори).
Април 2018.
На такмичењу 25.04.2018. у ОШ,,Скадарлија“ у кратким драмским формама ученик
Дамњан Виктор Илић 2/1освојио је 1. место за најбољу мушку улогу.
Руководилац
професор разредне наставе
Оливера Ајдер

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТEЧКЕ СЕКЦИЈЕ
Чланови Библиотечке секције су вредно радили: на упознавању и заштити
књижног фонда, помагали при издавању и враћању књига и упознавању другова и
другарица са фондом библиотеке и помагали при организацији књижевних сусрета и
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изложби. Стрпљиво су упућивали кориснике библиотеке да пронађу потребну
литературу. Правили су спискове оних ученика који не поштују рок за враћање књига и
опомињали их. Педантно су помагали у свакодневном раду. Обележавали су полице
натписима УДК.
Сви чланови секције су били веома мотивисани и одговорни, те су на
најбољи начин промовисали рад библиотеке. Учествовали су припремању књижевних
сурета на којима су гости библиотеке у току ове школске године били Оливер Ушман,
Јасминка Петровић, Ивана Нешић, али и на радионицама о читању и писању. Нарочито
су помогли у припреми великог стручног скупа 27.4.2018. године када је у школској
библиотеци било око стотину гостију из целе Србије. Уредили су простор библиотеке
са библиотекаром и поставили изложбу радова који су пристигли на наградни фотоконкурс Разгледница из школске библиотеке Друштва школских библиотекара Србије.
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