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ИСТИЧЕМО...  
 

 

 
 

Пројекат у оквиру кључне активности КА1 у области општег образовања 
“Иновативне наставне методе - свакодневна пракса” 
Мобилност - посматрање на радном мести - ЕРАЗМУС+ 
 
Наставнице наше школе,  Долорес Грбић, Гордана Милић, Љиљана Вицјан, Јелена Живановић, 
Невена Марковић и Тања Њаради су у оковиру ЕРАЗМУС+ пројекта “Иновативне наставне методе - 
свакодневна пракса” посетиле Основну школу “Косезе” у Словенији, у Љубљани, од 20.11.2021. до 
27.11.2021. год. Пројекат мобилности зарад учења и стицања нових вештина. - посматрање на 
радном месту је подразумевао свакодневно посећивање часова од првог до деветог разреда (што 
одговара нашем узрасту од предшколског, преко првог, па све до осмог разреда). Наставнице су 
имале прилику да сазнају како је организована и како функционише ова школа. Свакодневно су 
имале разговоре са директорком, наставницима, учитељима и стручном службом. Након ове 
посете верујемо да ће Европска мобилност модернизовати наставну праксу наше школе и да ћемо 
стечена знања користити као успешна решења у наставном процесу и те методе кроз менторски 
рад са колегама пренети у наше учионице. 
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Конкурс за лого школе 
 
Ове године у припремама за Дан школе на иницијативу директорке школе Долорес Грбић потекла 
је идеја да се распише конкурс за лого школе. Жеља је била да се подстакне креативни дух код 
ученика.  Наставница ликовне културе Нина Васиљевић позвала је ученике да узму учешће на 
конкурсу. Идеја је наишла на одушевљење ученика и резултат су бројна различита идејно 
визуелна ликовна решења.Тема конкурса је била условљена принципима креирања и 
дизајнирања лого-а као и карактеристикама институције коју треба да представи. У најширем 
смислу ова тема конкурса пружила је могућност ученицима да прођу кроз процес дизајнирања 
(изражавање креативног мишљења), организације и планирања изложбе. На конкурсу са својим 
радовима је учествовало 126 ученика од 5-8. разреда. Селекцијом радова издвојило се 11 радова 
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који су ушли у ужу селекцију. Ученици од 5-8. разреда су гласали за 11 идејних решења лого-а у 
Гугл учионици путем Гугл упитника. Гласало је укупно 370 ученика, а највише гласова је добило 
решење ученице Лане Милетић из одељења 8-2. 
 

 

Филмска секција 
 
На међународном конкурсу (Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска, Северна 
Македонија) у различитим категоријама на тему: Свако дете је једнако важно, филмска секција, 
под менторством наставнице Иване Косановић, освојила је ПРВО место у категорији 
филмско/драмско стваралаштво за филм: Бити различит.  
Пројекат финансира Локална самоуправа Брус, а реализује удружење Центар за развој 
образовања и културе.  
У прављењу филма учествовали су седећи ученици: Лена Мијовић, Дуња Бојичић, Вања 
Јованчевић, Ана Томић, Соња Николовски, Марко Милић, Сара Илић, Сања Вујаклија, Василије 
Бојичић. 
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Значајни пласмани на републичким такмичењима 
 
Као и сваке године, наши ученици освајају награде на републичком такмичењу из физике. 
Поносни смо на наше ученике: Дамјан Тропин, Павле Симић, Марко Крнета, Мара Станишић, 
Maрко Ковачевић, Ива јаковљевић. Михаило Јаковљевић је освојио прво место на републичком 
такмичењу из географије, као и Тара Вучковић у атлетици и Данило Николић у пливању. Посебно 
смо поносни на ове вредне и талентоване ученике. 
 
 

 

 

Конкурс „Бескрајно плаво коло“ 
 
На литерарном конкурсу Српске књижевне задруге учествовали су ученици наше школе. Лана Крстић, 
ученица одељења 6-5, је освојила прво место својим радом Српски пегаз. Награде је 23.09.2021. Матија 
Бећковић доделио свим награђеним ученицима. 
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I УСЛОВИ  РАДА  
 

Ову школску годину је завршило 1009 ученика распоређених у 40 одељења, сви са са 
позитивним успехом. Ученици првог разреда били су обухваћени дневним боравком у две групе 
(иако је заинтересованост родитеља много већа, просторне могућности не дозвољавају 
организовање већег броја група). У циљу помоћи родитељима организовали смо рад боравка од 
7:00 до 17:30 часова. У организацију рада боравка укључили смо, поред учитеља у боравку,  
свакодневно дежурство свих учитеља првог разреда.  

Све учионице и фискултурна сала су били заузети од 8:00 до 19:45 часова. Захваљујући  
стручним и мотивисаним наставницима и осталим запосленима, успели смо да, упркос тешким 
условима, нашим  ученицима обезбедимо квалитетно знање и добру атмосферу у школи.  

Наша школа била је за ученике отворена и у време зимског распуста,  за индивидуалне и 
групне часове припремне, додатне, допунске наставе и за рад секција. Ученицима је на 
располагању била и библиотека са читаоницом. Поједини ученици су користили фискултурну салу 
у рекреативне сврхе. Учитељи су држали спортске секције или индивидуално радили са онима 
који су желели да надокнаде пропуштено. Психолог је  са заинтересованим ученицима 8. разреда 
урадила групна тестирања у вези са професионалном орјентацијом, након чега је следило 
индивидуално саветовање у оквиру каријерног вођења ученика током фебруара и марта 2022. 
године. Сви наставници су реализовали  велики број часова припремне наставе, било онлајн или у 
групама, као и појединачне консултације са ученицима, а стручни сарадници континуирано 
пружали подршку у виду корективног рада, ефикасних техника учења или медијације у 
конфликтним ситуацијама.  
 

I 1. МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 
 

И ове школске године, трудили смо се да наше ученике и запослене дочекамо у што 
пријатнијем амбијенту. 

 Из расположивих материјалних средстава смо: 

- урадили набавку за 20 десктоп рачунара (кућишта, комплети тастатура и мишева) за стари 
кабинет информатике од средстава која нам је обезбедио Градски сектраријат за 
образовање 

- купили 3 мерна инструмента за ТИТ, за контролу потрошње електричне енергије и 
инфлуентну машину за физику, као и 7 белих магнетних табли  

- поставили тракасте завесе у новом кабинету информатике тако да је ученицима много 
пријатнији рад а и рачунари су заштићени. Такође, једна учионица боравка је добила 
тракасте завесе 

- купили звучнике за информатички кабинет и боравак 
- купили нови синтисајзер за наставу музичког васпитања за првицуклус 
- купили 10 ормара за кабинете и канцеларију стручне службе 
- окречили канцеларију стручне службе  и хобловали паркет 
- у три учионице поставили нови под, у кабинету биологије хобловали паркет, а у кабинету 

ликовне културе је поправљен под 
- у две учионице су зидови обојени масном фарбом да би се лакше одржавала хигијена, а 

ходник у приземљу старог дела школе је окречен 
- за наставу физичког и здравственог васпитања купили лопте (40 комада) 
- купили 10 паноа за ходник на спрату новијег дела школе и 4 плутане табле 
- сваког месеца набављали нове тематске постере који су интерактивни и мотивишу ученике 

да користе телефоне у паметне сврхе 
- за наставу Чувари природе купили хранилицу за птице 



  10 
 

- од Министарства добили 10 нових лаптоп рачунара, у оквиру пројекта Повезане школе – 
дигиталне учионице, који су постављени у учионицама разредне наставе. Такође, добили 
смо и 10 пројектора 

- уредили предњи улаз у школу, где су ученици садили разно цвеће, а од Општине смо 
добили саднице јасике, брезе и липе и оне су засађене у дворишту 

- ради безбедности ученика, поставили антиклизне траке на степеништима у школи 
- средили просторију архиве – окречили је, поставили нови под и нове полице 
- током године највећа средства издвајали за одржавање хигијене, дезо- баријера и 

куповину маски за запослене и ученике 
- ангажовањем домара окречили фасаду, редовно косили траву, поправљали намештај, 

водоводну и електричну инсталацију, променили све неонке и рефлекторе 
- генерално очистили и дезинфковали целокупни простор школе 
- у оквиру пројекта Беотаблет који је реализовало Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја, добили за све ученике од 3. до 6. разреда таблет, а за њихове 
наставнике лаптоп рачунаре који су им и додељени 

- ангажовањем члана СР добили донацију у виду ђубријера и табле за кош 
 

  I 2. ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ НАСТАВНИМ СРЕДСТВИМА 
 

Наставна средства 
у 

учионицама/ 
кабинетима 

Кабинети за информатику    2 

Рачунари десктоп 45 

Рачунар са провидним кућиштем   1 

Лап-топ рачунари 27 

Видео- бим пројектори 32 

Графо платна 15 

Интерактивне табле 7 

ТВ   3 

Фотокопир апарат   2 

Дигитални фото апарати   2 

Видео камере   4 

Штампачи   9 

Штампач ласерски у боји  1 

Скенер  1 

Микроскопи 9 

Покретни панои 31 

Фото стативи   3 

Пианино   2 

Клавинола (дигитални пианино)   1 

Појачало POWERPOD740   1 

Звучници 2 x 300 W са сталком   2 

 

Школска библиотека и медијатека   
Стање фонда у библиотеци у августу 2022. је више од 8.929 јединица. Ревизија књижног фонда је 
извршена. Купљено је 55 нових књига у вредности од око 22 500 динара средствима МПНТР. 
Финансијски извештај библиотечког фонда је на крају ове школске године 674 963 динара. 
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                Библиотека је претплатом обезбедила следеће стручне часописе и листове:  Просветни 
преглед, Настава и васпитање и Школски час 

Од ђачке штампе ученицима су понуђени: Витез и Јежурко, које су ученици могли и у 
библиотеци школе да користе.   
               Видеотека  и аудиотека садрже 13 ДВД-ева са школских приредби, угледних часова, 
значајних датума, као и за потребе наставе, 126 ЦД-ова за наставу српског језика , музичке културе 
и географије. 
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КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 
 

БРОЈ И КАДРОВСКА СТРУКТУРА НАСТАВНОГ И  НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА 
 

послови (назив) 
школска спрема (степен) 

VII-1 VII VI V IV III II I свега 

1. директор  1       1 

2. помоћник директора  0,50       0,50 

3.  стручни сарадници: 

● психолог 
 1       1 

• педагог  1       1 

● библиотекар 
 1       1 

• логопед  0,5       0,5 

4. разредна настава  17 4      21 

5. предметна настава  37,05 4      41,05 

6. секретар  1       1 

7.шеф рачуноводства  1       1 

8. финан.рач.радник     1    1 

9. домар      1   1 

10. куварица      1   1 

 11.чистачице        9 9 

с в е г а :  61.05 8  1 2  9 81,05 

 

РАДНО ИСКУСТВО ЗАПОСЛЕНИХ 

 

године радног 
стажа 

предметна 
настава 

разредна 
настава 

стручни 
сарадници 

директор, 
пом. дир. 

ненаст. 
Особље 

свега 

0-5 3  1 - - 4 

6-10 6 2 1 - 1 
10 

 

11-20 16,5 2 - 0,5 5 24 

21-30 8 12  - 7 
27 

 

31-35 3 2 0,5 - 3 8,5 

36-40 3 1 - 1 - 
5 
 

с в е г а : 39,5 17 2,05 1,5 16 78,5 
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I 3. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА 
 

Послови руковођења 

Директор школе 
Биљана Радосављевић/ 
Долорес Грбић 

Помоћник директора 
Долорес Грбић/ 
Гордана Милић 

Послови образовно – васпитног рада (стручни сарадници) 

Психолог Јелена Петровић 

Педагог Невена Марковић 

Дефектолог – Логопед Љиљана Младеновић 

Библиотекар Јелена Стојчевски 

Послови образовно – васпитног рада (наставници разредне наставе) 

Биљана Шекуларац, Оливера Ранковић, Биљана Симовић, Љиљана Благојев, Драгана Пејчић, Љиљана 
Вицјан, Зорица Илић, Луција Рогановић, Јелена Живановић, Лидија Крстески;  Љиљана Ђорђевић, 
Јадранка Бакша, Марија Којић/Наташа Живковић, Маја Кантар, Светлана Јовановић, Љиљана 
Станојевић, Сања Илић Јохана, Ивана Поповић Петровски, Зорица Радојчић, Дубравка Живковић 
Боравак: Биљана Ђуровић, Јована Димитријевић 

Послови образовно – васпитног рада (наставници предметне наставе) 

Српски језик и књижевност: Гордана Николовски, Ивана Косановић, Ксенија Јовић, Јелена Глишић, 
Марија Димитријевић  
Руски језик: Душанка Симеуновић, Татјана Унковић, Милијана Радуловић 
Енглески језик: Драгица Вуканић, Ведрана Муњас, Долорес Грбић/Марија Радовановић, Оливера 
Грбић, Миња Јованчић, Наташа Бјеловић 
Ликовна култура: Нина Васиљевић, Бојан Лазов 
Музичка култура: Зорица Тубин, Снежана Малинић 
Историја: Милена Радовић, Момир Милинчић 
Географија: Слободан Зрнић, Гордана Милић, Бојан Бабурски 
Физика: Наташа Мићевић, Звездана Пашајлић 
Математика: Тања Њаради, Јован Вуковић, Невена Ђорђевић, Ана Пецић 
Биологија: Светлана Јакшић, Зорица Поповић 
Хемија: Бојка Димитријевић 
Техника и технологија: Радиша Лековић, Сретен Лукић, Дејан Илић, Синиша Славић 
Информатика и рачунарство: Наташа Моићевић, Александра Илић 
Физичко и здравствено васпитање: Милош Ћирковић,  Драган Вељковић, Сања Миросављевић 
Верска настава: Бранка Драгичевић, Марјана Драговић 
Грађанско васпитање: Бисерка Станчевић 

Нормативно – правни послови 

Секретар 
Зорка Перић/Светлана Васић 
Гавриловић 

Административно – финансијски послови 

Координатор финансијских и рачуноводствених послова Весна Вучић 

Финасијско – административни радник Весна Симоновић  

Референт за финансијско-рачуноводствене послове Биљана Симић 

Помоћно – технички послови 

Домар Љубиша Ђекић 

Куварица / Сервирка Жаклина Глумац 

Спремачице 
Љепосава Брековић, Зорка Петровић Димић, Данијела Пупавац, 
Недељка Иванчевић, Јабланка Савић, Добрила Поповић, Невенка 
Сандић, Љиљана Андрић, Ђурђа Ковачевић 
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ПОДЕЛА СТАРЕШИНСТАВА И ОСТАЛИХ ЗАДУЖЕЊА ИЗ 40 – ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ 
 
Одељењски старешина  је педагошки, административни и организациони руководилац одељења. 
 

разред и одељење одељењски старешина 
разред и 
одељење 

одељењски старешина 

I1 Биљана Шекуларац V1 Јелена Глишић 

I2 Оливера Ранковић V2 Сања Миросављевић 

I3 Биљана Симовић V3 Ксенија Јовић 

I4 Љиљана Благојев V4 Гордана Милић 

I5 Драгана Пејчић V5 Нина Васиљевић 

II1 Љиљана Вицјан VI1 Зорица Поповић 

II2 Зорица Илић VI2 Оливера Грбић 

II3 Луција Рогановић VI3 Ивана Косановић 

II4 Јелена Живановић VI4 Долорес Грбић 

II5 Лидија Крстески VI5 Драган Вељковић 

III1 Љиљана Ђорђевић VII1 Светлана Јакшић 

III2 Јадранка Бакша VII2 Милена Радовић 

III3 Марија Којић VII3 Милош Ћирковић 

III4 Маја Кантар VII4 Невена Ђорђевић 

III5 Светлана Јовановић VII5 Синиша Славић 

IV1 Љиљана Станојевић VIII1 Драгица Вуканић 

IV2 Сања Илић Јохана VIII2 Гордана Николовски 

IV3 Ивана Поповић 
Петровски  

VIII3 Зорица Тубин 

IV4 Зорица Радојчић VIII4 Слободан Зрнић 

IV5 Дубравка Живковић VIII5 Тања Њаради 

 

Руководиоци одељењских већа 

разред Руководилац 

I Драгана Пејчић 

II Луција Рогановић 

III Марија Којић 

IV Ивана Поповић Петровски  

V Сања Миросављевић 

VI Ивана Косановић 

VII Милош Ћирковић 

VIII Слободан Зрнић 

 

Руководиоци стручних већа за области предмета 

Веће Руководилац 

Стручно веће за српски језик и стране језике Драгица Вуканић 

Стручно веће природних наука Звездана Пашајлић 

Стручно веће за уметност и вештине Бојан Лазов 

Стручно веће за друштвене науке (историја, 
географија, грађанско васпитање, верска настава) 

Бисерка Станчевић  

Стручно веће разредне наставе Јадранка Бакша 
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Имена  предметних наставника и одељења којима предају 
 

рб име и презиме Предмет разреди и одељења 

1.  Гордана Николовски  Српски језик и књижевност VI1,2 VIII1,2,4   

2.  Ивана Косановић Српски језик и књижевност VI3,4,5 VIII3,5  
3.  Марија Димитријевић Српски језик и књижевност V4,   VII5   

4.  Ксенија Јовић  Српски језик и књижевност V3,5  VII1,2  
5.  Јелена Глишић Српски језик и књижевност V1,2  VII3,4  

6.  Драгица Вуканић  Енглески језик I1-5,  VIII1-5  

7.  Ведрана Муњас Енглески језик III1-5,  VII1-5  

8.  Марија Радовановић Енглески језик II1-3,V3,4,5 VI3,4  

9.  Оливера Грбић  Енглески језик IV1-5,  V1,2 VI1,2,5  

10.  Наташа Бјеловић Енглески језик V3,4,5  

11.  Миња Јованчић Енглески језик II1,2  

12.  Душанка Симеуновић Руски језик V1-4, VII1-5  

13.  Татјана Унковић  Руски језик V5, VI3,4,5 VIII 1-5  

14.  Милијана Радуловић Руски језик VI 1,2  

15.  Нина Васиљевић  Ликовна култура V1-5, VI1-5,  VIII 1-5  

16.  Бојан Лазов  Ликовна култура и цртање, сликање, вајање VII1-5 + ЦСВ: V4, VI1, VIII2  

17.  Зорица Тубин  
Музичка култура, хор и оркестар и велики 
хор 

V3,5 VI1-5  VIII1-5 + велики хор 3 
V-VIII + ХИО VI2,3 VIII3  

18.  Снежана Малинић Музичка култура, хор и оркестар и мали хор 
V1,2,4 VII1-5 + мали хор 3 I- IV + 
ХИО V1,2,3,5 VII1,5  

19.  Милена Радовић  Историја   VI1-5 VII1-5  

20.  Момир Милинчић  Историја и свакодневни живот у прошлости V1-5 VIII1-5 +  СЖП VI5 VII2,3,4 VIII1 

21.  Слободан Зрнић Географија и чувари природе V5, VI1,4  VIII1-5 + ЧП VI4, VIII4,5  

22.  Гордана Милић  Географија V1-4, VI2,3,5 VII1-5  

23.  Наташа Мићевић  Физика VI1-5, VII1-5  

24.  Звездана Пашајлић Физика VIII1-5  

25.  Тања Њаради  Математика VI2,3,4  VIII3,5  

26.  Јован Вуковић Математика VI1,5 VIII1,2,4  

27.  Невена Ђорђевић Математика V1,2,3 VII3,4  

28.  Ана Пецић Математика V4,5 VII1,2,5  

29.  Светлана Јакшић  Биологија V1-5 VII1-5  

30.  Зорица Поповић  Биологија VI1-5 VIII1-5  

31.  Бојка Димитријевић  Хемија VII1-5 VIII1-5  

32.  Радиша Лековић  Техника и технологија VI1-5  VIII1-5  

33.  Наташа Моићевић  Информатика и рачунарство V1-5 VI 1-5 VII 1-5 VIII 1-5 

34.  Александра Илић Информатика и рачунарство V1-5 VI 1-5 VII 1-5 VIII 1-5 

35.  Сретен Лукић  Техника и технологија VI1-5 VIII1-5  

36.  Дејан Илић  Техника и технологија V1-5  VII1-5  

37.  Синиша Славић  Техника и технологија V1-5 VII1-5  

38.  Драган Вељковић  
Физичко и здравствено васпитање и 
обавезне физичке активности 

ФЗВ VI1,2,3,4 ФЗВ+ОФА VI5, VIII1-5 
ОФА  VI1,2,3,4  

39.  Милош Ћирковић 
Физичко и здравствено васпитање и 
обавезне физичке активности 

ФЗВ VI1,2,3,4 ФЗВ+ОФА V1,3VII1,3,4,5 
VIII1,2,3,4 ОФА  V1,3  

40.  Сања Миросављевић 
Физичко и здравствено васпитање и 
обавезне физичке активности 

ФЗВ V1,3 ФЗВ+ОФА V2,4,5 VII1-5   

41.  Бранка Драгичевић Верска настава I-IV 20 група  
42.  Марјана Драговић Верска настава V - VIII  14 група  

43.  Бисерка Станчевић Грађанско васпитање V – VIII  16 група 

44. Бојан Бабурски Географија VII 1-5 
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II ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 

 

II 1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА 
 

У школској 2021/2022. години  бројно стање одељења и ученика по разредима: 
 

разред 
брoj 

одељења 
мушко женско укупно Просек 

I 5 70 54 124 24,8 

II 5 67 61 128 25,6 

III 5 58 76 134 26,8 

IV 5 63 68 131 26,2 

V 5 61 65 126 25,2 

VI 5 55 75 130 26 

VII 5 78 47 125 25 

VIII 5 59 57 116 23,2 

укупно 40 511 503 1014 25,35 

 

II 2. РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО СМЕНАМА 
 

смена 
број 

одељењ
а 

распоред одељења по 
сменама 

ритам промене смене 

непарна смена 20 I1-5III1-5V1-5VII1-5 
седмична промена 

смене 

боравак 2 I1,3I2,4,5  
седмична промена 

смене 

парна смена 20 II1-5 IV1-5   VI1-5   VIII1-5 
седмична промена 

смене 

 

II 3. ПРОСТОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА ОДВИЈАЊА НАСТАВЕ 
 

разред простор у школи разред простор у школи 

I, II 
учионице на другом спрату старог дела 
школе V, VI, VII, 

VIII 

кабинети у 
монтажном делу 
школе и кабинети за 
информатику 

III, IV 
учионице на првом спрату старог дела 
школе   

 
НАПОМЕНА: настава ће се по потреби реализовати и у просторима ван учионица и кабинета 
(двориште, парк, музеј...) 
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II 4. РИТАМ РАДНОГ ДАНА И ДИНАМИКА РАДА ШКОЛЕ 

 

наставни час пре подне после подне 

1. 800-845 1400-1445 

2. 850-935 1450-1535 

3. 955-1040 1555-1640 

4. 1045-1130 1645-1730 

5. 1135-1220 1735-1820 

6. 1225-1310 1825-1910 

7. 1315-1350 1915-1950 

 
НАПОМЕНЕ: 

• у данима пред државне и верске празнике који се масовно обележавају, полугодиште и 
крај школске године постоји могућност скраћења часова 
седми час траје 30 минута због недостатка простора, односно због обезбеђивања хигијенских 
услова за другу смену 
последњи наставни дан реализоваће се смањеним бројем часова и реализацијом слободних 
активности 
*Ова динамика рада школе важи за рад у редовним околностима. 
 
Организација радног дана у школи 
 

носиоци посла радно време* Напомене 

директор 900-1600  

помоћник директора 1000-1600 Петак  

психолог и педагог** 830-1430 

1300-1900 

четвртком промена смене (*за време 
реализације наставе у измењеним условима 
промена смене је недељно) 

логопед**  

830-1430 уторак и четвртак  

       1300-1900 

 

понедељак (септембар, новембар, јануар, март, 
мај, јул) 
*радно време у условима измењеног рада од 10-
16h 

секретар 800-1500 
рад са странкама 900-1200, у периоду уписа 
ученика у први разред, секретар ради средом 12 - 
19 сати 

шеф рачуноводства 900-1600 рад са странкама 1000-1300 

административно – 
финансијски радник 

800-1500 рад са странкама 900-1200  Биљана Симић 

900-1600 Рад са странкама 1000-1300 Весна Симоновић 

библиотекар 
900-1500 
1200-1800 

понедељак, среда, петак  
уторак, четвртак 

стоматолошка служба 
700-1300 
1300-1900 

понедељак, среда, петак 
уторак, четвртак 

НАПОМЕНЕ: 
радно време се мењалo  у складу са обавезама запослених 
стручни сарадници су радили у истој смени најмање једном месечно због обављања заједничких 
послова 
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радно време се прилагођавало тренутним условима рада услед измењене организације због 
пандемије вируса. 
Ритам рада у продуженом боравку 
 
Продужени боравак је омогућавао ученицима боравак у школи пре или након редовне наставе у 
зависности од смене, организовану исхрану и активности примерене узрасту.  
Циљ рада у продуженом боравку је осамостаљивање ученика за учење и стицање знања, 
развијање радних навика, развијање пажње и мотивације, сарадње, толеранције и добрих 
међуљудских односа. 
*Табеларни приказ садржаја активности и термина реализације важило је за редовне околности 
рада. Због пандемије вируса Ковид-19 направљен је посебан ритам рада у продуженом боравку 
који је прилагођен новонасталој ситуацији и који се налази у Оперативном плану организације и 
реализације образовно-васпитног рада у школској 2021/22. години у условима пандемије. 
 
 

време реализације 
(настава пре подне) 

садржај  активности 

700 - 730 Пријем ученика 

730 - 750 Доручак у школској трпезарији 

800 - 1130 Редовна настава 

1130 – 1215 Одмор, игре у учионици, изласци 

1215 -1245 Ручак 

1245- 1330 Игре опуштања и кооперације 

1330 – 1500 Израда домаћих задатака 

1500 - 1630 Слободне активности, дружење 

1630 – 1730 Сређивање учионичког простора и паковање школског 
прибора 

време реализације 
(настава по подне) 

садржај  активности 

700 - 730 Пријем ученика 

730 - 800 Игре у учионици 

800  - 830 Доручак у школској трпезарији 

830 - 1000 Израда домаћих задатака 

1000 - 1200 Слободне активности, дружење, изласци 

1200 – 1245 Ручак  

            1245- 1330 Утврђивање школских садржаја 

1330 – 1400 Напуштање боравка и припрема за редовну наставу 

1400 - 1730 Редовна настава 
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II 5. ОСТВАРИВАЊЕ КАЛЕНДАРА  ЗНАЧАЈНИХ  АКТИВНОСТИ 
 

 На почетку сваког месеца на огласној табли у зборници осване план активности за текући 
месец који саставља директор, у сарадњи са помоћником директора и стручним сарадницима. Ту 
се налазе планиране седнице стручних органа, састанци Тимова, термини родитељских састанака 
и друге активности предвиђене Годишњим планом рада школе. За поједине активности су 
истакнути датуми и време реализације, а за поједине догађаје је остављено руководиоцима или 
носиоцима да у року од пар дана упишу термине. На овај начин се обезбеђује правовремено 
информисање свих чланова колектива (нарочито оних који раде у две школе) и већа ефикасност у 
раду обе смене. Ванредне информације и/или активности се уписују (додају) у току месеца. Ове 
године запослени су о свему били благовремено обавештавани и мејлом и уживо, са задатком да 
релевантне информације буду на време достављене ученицима и њиховим родитељима.   

Овако детаљни планови за сваки месец  чине добар материјал за Годишњи извештај о раду 
школе.   

  

Септембар 

- Свечани пријем првака – приредба, уређење школског и учионичког простора 

- Ваше дете постаје ђак- презентација на сајту школе 
- Усвајање Годишњег извештаја и Годишњег плана рада школе 

- Конституисање Ученичког парламента 

- Обележавање Међународног дана писмености   
- Обележавање Међународног дана мира 
- Радионица на тему – “Делатности људи” (ученици трећег разреда) 
- Обележавање Дана мира, филм на тему Дан мира и разговор о томе шта је 

мир, цртање на теме другарства и сарадње 
- Учешће на конкурсу Форма идеале “ Моја соба из маште” , 29.9, сви ученици 

првог разреда 

Октобар 

 
- Радионица у оквиру рада Вршњачког Тима - Самоприхватање 
- Обележавање Дана заштите од трговине људима 
- Радионица о менталном здрављу “Самоприхватање” 
- Радионица о менталном здрављу “Господар свог живота” 
- Радионица “Дискриминација и интеркултуралност” 
- Предавање за родитеље на тему ‘’Безбедност на интернету’’ 
- Међународни конкурс културног стваралаштва “Свако дете је једнако важно” 
-  Радионица ,,Интеркултуралност и толеранција’’, Психолози Psychosocial 
Innovation Network 
- Радионица у оквиру Дечије недеље “Вршњачка подршка у очувању права 
детета” 
- Радионица “Дискриминација и интеркултуралност” 
- Обележавање Међународног дана здраве хране, доношење здраве ужине 
током целе недеље 
-  Радионица на тему – “Кад порастем бићу” (учениц трећег разреда) 
- Обележавање Дечје недеље 
- Трка за срећније детињство у Кошутњаку (сама трка није одржана. Продаја 
стартних бројева је реализована. Прикупљена средства су преусмерена за 
лечење болесне деце) 
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Новембар 

 
- Радионица у оквиру рада Вршњачког Тима - Бити окренут људима 
- Карневал “ Весели Јесенко“ - направљене маске и уређен ходник ликовним 

радовима, прављен Јесенко за учионицу 
- “Упознајемо се са разним професијама“ – квиз у сарадњи са ПП службом 

- Радионица на тему – “Занимања наших родитеља” (ученици другог разреда) 

- Радионица на тему – “Упознајмо се са разним професијама” (ученици другог 

разреда) 

- Међународно такмичење “Бити различит”, филмска секција 
- Радионица против болести зависности  
- Радионица “Толеранција”, психолог 
- Обележавање Дана толеранције, „ Живети у свету мира” 
- Приказ важних информација о завршном испиту - Савет родитеља 

Децембар 

 

- Радионица у оквиру рада Вршњачког Тима - Стереотипи и предрасуде 
- Упознавање са песникињом Биљаном Шекуларац 
- Обележавање Дана заштите од трговине људима 
- Предавање МУП-а ,,Коришћење пиротехничких средстава и безбедност 

деце’’, представници МУП-а 
- Предавање - Заштита од полно преносивих болести 
- Предавање - Одговорност за сопствено здравље 
- Прављење новогодишњих украса (венчићи, кугле, честитке, Деда Мраз, 

Снешко Белић, новогодишње звезде и други украси) 
- Хуманитарна акција - Помозимо Урошу, прикупљање новчане помоћи 
- Акција ,, Један пакетић - много љубави” прикупљени слаткиши, играчке и 

средства за личну хигијену 

- Представа: ,,Долази Деда Мраз” одржана за децу радника школе у 
библиотеци школе 

- Међународно такмичење “Немањићи” 
- Приредба за ученике 4. разреда (Божићни обичаји у нашем народу, секција 

Народна традиција) 
- Посета позоришту ,,Академија 28’’, представа ,,Три мускетара и прича о Деда 

Мразу’’ (ученици четвртог разреда) 
- Посета позоришту “Пуж”, представа “ Дочек Деда Мраза”  
- Обука представника Ученичког парламента- Медијација за ученичко и 

критичко мишљење 
- Радионица на тему борбе против болести зависности 

- Радионица на тему абортуса и ризичног понашања 

Јануар 

- Обележавање дана Светосавља 

- Изложба књига о Светом Сави 

- Одлазак на литургију , храм Вазнесења Господњег 

- Приредба поводом школске славе Свети Сава 

- Ученици учествују у акцији - Пливајмо за Часни крст  
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Фебруар 

 
- Промоција Музичке школе ”Ватрослав Лисински” за ученике другог и трећег 

разреда 
- Радионица “Читајмо гласно” у оквиру Националног дана књиге 
- Обележавање Дана розе мајица (Међународни дан борбе против вршњачког 

насиља) 
- Прикупљање материјала за часопис “Петља” 
- Каријерно вођење- анкета и тестирање батеријом тестова професионалних 

интересовања, црта личности и специфичних способности - психолог 
 

Март 

- Дебата “Избор занимања” - у оквиру професионалне оријентације ученика 
- Посета позоришту ,, Пуж” , представа ,,Принцеза Душица у замку духова” 
- Презентација школе “Војна гимназија” за ученике седмог и осмог разреда 
- Презентација Тринаесте београдске гимазије за ученике седмог и осмог 

разреда 
- Презентација Оxford akademije (Средња медицинска школа и гимназија) за 

ученике седмог и осмог разреда 
- Екскурзија Голубац-Ниш (ученици осмог разреда) 
- Одлазак у биоскоп, филм “Лето када сам научила да летим” (ученици шестог 

разреда) 
- Предавање о дигиталном насиљу 
- Радионица у оквиру рада Вршњачког Тима - Асертивност 
- Недеља посвећена обележавању  Дана школе, наставници и ученици су на 

различите начине посветили  пажњу  раду и делу Мирослава Антића 

- Изложба књига Мирослава Антића 

- Обележавање Светског дана поезије 

- Конкурс Црвеног Крста " Крв живот значи" 

- Израђивање мотива за Осми март 

- Професионално саветовање ученика осмог разреда - психолог 
- Обележавање Светског дана поезије 
- Издавање школског часописа „Петља“    
- ПП-презентација и предавање - тема “Дигитално насиље” 

Април 

- Обележавање Међународног дана дечје књиге у сарадњи са библиотекаром 
школе, пано “Најлепша књига за децу” 

- Тематски дан - Васкрс (веће трећег разреда) 

- „Дани Београда“, едукативна радионица, квиз „Шта знам о Београду?“ 

- Обележавање Светског дана књиге, пано „Књига која поправља 
расположење“ 

- Изложба радова за Васкрс 
- Посета Музеју илузија 
- Обележавање Светског дана позоришта 
- Позоришна представа “Аладин и чаробна лампа“, “Бошко Буха” (ученици 

четвртог разреда) 
- Посета позоришту “ Душко Радовић”, позоришна представа “ Сан летње 

ноћи” 
- Учешће у дизајн маратону, тема “Наша планета, наша будућност” 
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Мај 

-     Рекреативна настава 
-     Реализација истраживања у оквиру пројекта “МатМот” - истраживање 

мотивације за учење математике и фактора који утичу на тај развој 

- Обележавање Међународног дана породице 

- Обележавање Европског дана паркова 

- Републичко такмичење у шаху из више школских предмета 

 

Јун 

- Одлазак на полудневни излет у Радмиловац - Мали Дунав (ученици првог 
разреда) 
- ,,Упознајмо Београд” -  полудневни  обилазак манастира Фенек, ергеле и 
салаша Стремен (ученици другог разреда) 

- Посета позоришту “ Душко Радовић”, позоришна представа “ Снежна краљица” 
- Пројекат "Упознај Београд да би га више волео" 

- Прављење одељењског часописа „Паче“ 

- Додела Вукових и посебних диплома и прослава матуре 

  

 
- Одлазак на излет, Обилазак салаша “Стремен” и манастира “Фенек”  
(ученици четвртог разреда) 

 

током 
школске 
године 

 - Учешће на Међународној олимпијади ЛИК России  
 - Учешће на Републичкој смотри дечијег ликовног стваралаштва  
-  Учешће на ликовној смотри у организацији Народног музеја у Београду 
(антиратни плакат) 
-  Учешће у акцији Црвеног крста Србије” Сунчана јесен живота “ 
-  Учешће на смотри Мали формат, Г. Милановац 
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III ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНА УПРАВЉАЊА, СТРУЧНИХ И 
САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА УСТАНОВЕ 

 
 

III 1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
 

У току школске 2021/2022. године одржано је 11 седница Школског одбора. 
Рад Школског одбора одвијао се у оквиру надлежности утврђених Законом о основама 

система образовања и васпитања, Статутом ОШ“Мирослав Антић“ и Годишњим планом рада за 
школску 2021/2022.годину 
На одржаним седницама  Школски одбор је: 
-усвојио Извештај  о раду школе за школску 2020/21. год. 
-усвојио Извештај о раду директора школе за   школску 2020/21. год. 
-усвојио Извештај о остваривању Развојног плана на годишњем нивоу 
-усвојио Извештај о реализацији стручног усавршавања запослених у школској 2020/21. год.  
-усвојио Извештај о самовредновању за школску 2020/21. год.  
-донео Годишњи план рада за школску 2021/22. год. 
-донео План стручног усавршавања запослених зa школску  2021/22. год. 
-донео Правилник о начину евидинтирања, заштите и коришћења електронских докумената  
-донео Правилник о начину евидентирања , класификовања , архивирања и чувања архивске 
грађе и   документарног материјала 
 -донео измену Финансијског плана за 2021. годину 
-донео финансијски план за 2022. годину 
-донео измене бр. 1 и 2 финансијског плана за 2022. годину 
-донео Статут, Правилник о безбедности и здрављу на раду, Правилник о васпитно дисциплинској 
и материјалној одговорности ученика, Пословник о раду Школског одбора, Савета родитеља, 
Наставничког већа 
-разматрао и усвојио финансијски извештај за 2021. годину 
-усвојио извештаје о успеху и владању ученика у школској 2021/22. год. 
-усвојио Извештај о раду директора школе на крају школске 2021/22.год. 
-донео одлуку о редовном  попису за 2021. годину и предлог отписа 
-донео План јавних набавки за 2022. годину 
-упознат са резултатима Завршног испита ученика осмог разреда школске 2021/22.године 
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III 2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 
  

У школској 2021/2022. одржано је укупно 17 седница Наставничког већа, (преко 
електронске поште - 4). На свим седницама је директорка школе похваљивала и промовисала 
резултате запослених (успеси на такмичењима, конкурсима, објављеним радовима или чланцима, 
радом  у Комисијама и Tимовима ван школе, учешћем на семинарима), као и резултате ученика  
који су постигли запажене резултате на такмичењима, ваннаставним и ваншколским 
активностима.. Присуство запослених на  свим седницама је било готово 100%. Реализовани су сви 
планирани садржаји, а такође и садржаји који су  долазили од стране Министарства, Школске 
управе или других релевантних институција . 

 

садржај рада носилац посла 

Разматрање Извештаја о раду школе за школску 
2020/2021. годину 

директор,психолог 

Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 
2021/2022. годину и анекса школских програма од  I – 
VIII разреда -акценат на ново насталу ситуацију, као и на 
нове програме 

директор, помоћник директора, 
педагог 

Организовање модела  наставе, организовање 
дежурства 

директор, помоћник директора, 
координатори 

Представљање Правилника о оцењивању и Протокола о 
заштити ученика од насиља 

директор 

Кодови за дигиталне уџбенике помоћник директора 

Предлози за успешну реализацију наставе у измењеним 
околностима изазваним епидемијом 

директор, помоћник директора, 
стручна служба 

Примопредаја дужности директора директор, помоћник директора 

Реализација наставе на даљину и комбинована настава - 
предлози и сугестије за бољом организацијом 

директор,  
помоћник директора, стручна служба 

Извештавање о ванредном инспекцијском надзору директор 

Разматрање извештаја о успеху и владању ученика на 
крају првог класификационог периода 

 директор, стручна служба 

Реализација наставе на даљину, предлози и сугестије за 
бољу организацију 

директор, стручна служба 

Анализа учесталости насиља у протеклом периоду психолог 

Појачано дежурство наставника и појачане 
епидемиолошке мере у наредном периоду 

директор 

Број Ковид позитивних ученика и ученика у изолацији у 
протеклом периоду 

директор, помоћник директора 

Формативно оцењивање ученика и технике учења директор, стручна служба 

Коришћење таблета и дигиталних уџбеника директор 

Промена распореда директор, помоћник директора 

Родитељски састанци директор 

Разматрање извештаја о успеху и владању ученика на 
крају првог полугодишта 

директор, стручна служба 

Реализација рада Ученичког парламента и Вршњачког 
тима 

стручна служба и руководиоци 

Информације о инспекцијском прегледу директор 

Извештај о реализацији мобилности у оквиру Еразмус + 
пројекта 

Тим за реализацију пројекта 
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Реализација Годишњег плана рада школе у првом 
полугодишту 

  директор, стручна служба 

Реализација Школског програма у првом полугодишту директор, стручна служба 

Реализација Школског развојног плана у првом 
полугодишту 
 

директор, стручна служба 

Сумња о употреби наркотика-Акциони план 
превентивног рада 

директор, Тим 

Усвајање Оперативног плана организације и реализације 
образовно-васпитног рада у школској 2021/22. години у 
условима пандемије – друго полугодиште 

директор,  
стручна служба 

Прослава Школске славе директор 

Упознавање са измена Закона о основама система 
образовања и васпитања, Закона о основном 
образовању и васпитању и са Новим правилником о 
сталном стручном усавршавању и напредовању у звања 
наставника, васпитача и стручних сарадника 

директор 

Информације добијене од МПНТР и Школске управе на 
састанку Окружног актива директора основних школа 
18.1.2022. 

директор 

Важна обавештења директор,  
помоћник директора 

Промовисање резултата и постигнућа ученика и 
запослених  

директор, Тим за промоцију ученика 
и наставника 

Организовање и реализација пробног завршног испита 
за ученике VIII разреда 

директор, наставници 

Доношење одлуке о избору уџбеника за школску 
2022/23. 

директор 

Обука "Чувам те" директор 

Представљање Правилника о стручном усавршавању Тим за стручно усавршавање 

Подсећање на Протокол за заштиту ученика и анализа 
случајева насиља  

Тим за заштиту ученика од насиља 

Резултати анкете о задовољству родитеља сарадњом са 
школом 

директор 

Анализа квалитета формативног оцењивања и 
предлагање унапређивања постојеће праксе  

педагог 

Предлагање  чланова органа управљања из реда 
запослених 

директор, секретар 

Обука запослених о безбедности и здрављу на раду и 
противпожарној заштити 

директор 

Разматрање извештаја о успеху и владању ученика на 
крају класификационог периода и предузимање мера за 
побољшање услова рада и остваривање образовно- 
васпитног рада  

директор, стручна служба 

Пробни завршни испит 2022.г – анализа директор 

Анализа посећених и одржаних часова студената, 
приправника и рада ментора, као и узајамних посета 
часовима 

директор, Тимови 
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Извештаји са конгреса, конференција, семинара, 
вебинара и трибина којима су присуствовали запослени 
 

директор, Тим за стручно 
усавршавање 

Успех и владање на крају другог полугодишта за ученике 
8. разреда (Вукове и Посебне дипломе) 
 

директор, стручна служба 

Избор ученика и спортисте генерације; Комисија истиче 
ранг листу и даје анализу; ОС представљају свог 
кандидата 
 

директор, Комисија 

Давање сагласности за отварање још једне групе 
продуженог боравка у првом разреду 
 

директор 

Припреме за израду Извештаја рада школе, Годишњег 
плана школе и анекса Школског програма и именовање 
комисије 

директор, стручна служба 

Припрема за реализацију тестирања ученика седмог и 
четвртог разреда 

директор, учитељи, наставници 

Организација и реализација полагања завршног испита 
за 8. разред и пријем ИОП тестова 
 

директор 

Извештај Одељењских већа у вези са реализованим 
путовањима и посетама/активностима (настава у 
природи, екскурзије, излети, посете позоришту...) 

директор, руководиоци одељењских 
већа 

Успех и владање на крају другог полугодишта за ученике 
1-7. разреда 

директор, стручна служба 

Извештај о стручном усавршавању и анализа Тим за стручно усавршавање 

Предлог поделе часова за 2022/23. и листа изборних 
предмета 

директор 

Анализа случајева насиља 
координатор Тима за заштиту 
ученика од насиља 

Предлог плана екскурзија и рекреативних настава 
директор, 
 руководиоци ОВ 

Анализа резултата Завршног испита директор, предметни наставници 

Анализа резултата тестирања ученика 4. и 7. разреда директор 

Годишње планирање и извештаји 
директор,  
стручни сарадници 

  Организација рада у школској 2022/23. години директор 

 Календар рада у школској 2022/23. години директор 

Усвајање распореда директор, Сретен Лукић 

Упознавање са дописима Министарства просвете директор 
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III 3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 
 

Одржано је 7 седница по предвиђеним и ванредним тачкама дневног реда  
ПК чине директор, руководиоци стручних и одељењских већа,  као и стручни сарадници у школи. 
 

садржај рада време ниво Носиоци Сарадници 
Усвајање годишњег Извештаја о 
раду школе за 2020/2021. годину 

IX НВ Директор 
психолог, 
комисија 

Усвајање Годишњег плана рада 
школе за 2021/2022. годину 

IX НВ Директор 
педагог, 
комисија 

Договор и припрема за 
реализацију онлајн наставе-
оперативни план рада  

IX ПK Директор 
руководиоци 
одељењских већа 

Упознавање са Препорукама за 
почетак ОВР у 21/22.г и стручним 
упутствима за организацију и 
реализацију ОВР  

IX НВ Директор 
секретар, заменик 
директора, 
координатори смена 

Увид у вођење педагошке 
документације (годишњи и 
месечни планови), ЕсДдневник 

XI, IV, 
VII 

ПK Педагог 
психолог, 
Комисија за преглед 
дневника 

Помоћ ученицима и родитељима у 
организацији наставе на даљину 

IX- VI НВ Директор стручни сарадници 

Информације о предвиђеним 
активностима у оквиру Развојног 
плана 

IX- VI НВ 
Руководилац 
актива 

стручни актив за 
развојно планирање 

Усвајање Плана и Извештаја о 
стручном усавршавању наставника 
и стручних сарадника 

 III, VII ПK, НВ Директор 
тим за праћење 
стручног усавршавања 

Унапређење квалитета оцењивања 
у школској пракси 

X- VI ПK, НВ 
Директор,  
стручни 
сарадници 

наставници 

Давање сагласности за 
реализацију ИОП-а и вредновање 
постигнутих резултата  

IX-V ПK 
Тим за 
инклузивно 
образовање 

одељењске 
старешине 

Планирање, организовање и 
спровођење завршног испита на 
крају обавезног образовања за 
ученике којима је потребна 
додатна подршка 

VI ПK 
Тим за 
инклузивно 
образовање 

одељењске 
старешине 

Анализа успеха и владања ученика 
на крају класификационих периода 
и предлог мера за побољшања 

XI, III, 
VI  

ПK 
Психолог, 
педагог 

директор, 
руководиоци 
одељењских већа 

Информације о напредовању 
наставника у стицању звања 

XI, III, 
VI 

ПK Директор 
тим за праћење 
стручног усавршавања 

Информације о активностима 
везаним за пројекте и програме 
који се реализују у школи 

II, VI, 
VIII 

НВ 
Координатори 
пројеката 

чланови тима 

Праћење примене Правилника о 
протоколу поступања у установи у 
одговору на насиље, злостављање 
и занемаривање  

II, VI ПK Директор стручни тим 
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Резултати ученика VIII разреда на 
пробном и завршном испиту 

IV, VII НВ 

Уписна 
комисија,пом
оћник 
директора 

МПНТР 

Праћење имплементације плана 
транзиције  

IX-V ПК 
Педагог, 
директор 

тим за инклузивно 
образовање 

Усвајање извештаја о 
реализованим екскурзијама и 
настави у природи 

VII ПК, НВ директор руководиоци ОВ 

Сумирање резултата са 
такмичења, реализације пројеката 
и посебних програма 

VII ПК, НВ 
Координатори 
пројеката и 
ПП служба 

реализатори 
пројеката 

Извештај о самовредновању рада 
школе 

VIII НВ 
Руководилац 
тима 

чланови тима 

План самовредновања рада школе 
за нову школску годину 

IX  НВ 
Руководилац 
тима 

чланови тима 

                      
III 4.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 

 
У току ове школске године одржано је 6 до 7 планираних и ванредних састанака 

Одељењских већа, којима су редовно присуствовали чланови већа, стручни сарадници, директор 
или помоћник директора. Планирани заједнички садржаји тицали су се: педагошког и 
психолошког усавршавања наставника; успеха и владања ученика; сарадње са родитељима и ПП-
службом; избора чланова Савета родитеља; предлога поделе часова; распоређивања 
новопридошлих ученика, упознавања са карактеристикама нових ученика и  сугестија за рад и 
лакше прилагођавање; анализе израде глобалних и оперативних планова рада; израде Анекса 
школског програма; анализе извршених анкета за изборне предмете; извештаја о раду већа, 
избора новог руководиоца и израде програма за наредну школску годину; усвајања плана и 
програма за унапређивање ОВ рада; реализације редовне наставе и ваннаставних активности; 
рекреативне наставе (посета и излета); идентификације ученика за допунску и додатну наставу и 
слободне активности; израде  и анализе иницијалних тестова; ефеката појачаног рада са 
ученицима са сметњама у развоју и проблемима у понашању; израде ИОП-а за ученике са 
тешкоћама у напредовању и примене индивидуализације за ученике који спорије напредују; 
изрицања васпитних мера; праћења напредовања ученика; распореда писмених и контролних 
задатака; резултата са такмичења, смотри, конкурса; анализе рада одељењских заједница; 
анализе учесталости случајева насиља, тематског и интердисциплинарног планирање наставе; 
припрема за обележавање значајних датума; анализе реализације посебних програма и других 
активности реализованих током године, а називи стручних тема се налазе у поглављу VII 3. 

  
Осим ових садржаја, сваки састанак је био заступљен  још неким специфичним темама и стручним 
разменама 
 

садржај рада ниво носилац   посла 

Упознавање са новом генерацијом ученика првог разреда и 
подела одељења 

 
први 

разред  

ПП служба 

Адаптација ученика на школску средину и мере за 
успешнији рад 

ПП служба 

Идентификација ученика са логопедским проблемима и рад 
са њима 

учитељи,ПП служба, 
логопед 

Анализа рада продуженог боравка, сарадња са учитељима, 
предлози за бољи рад 

Биљана Ђуровић 
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Корективан рад ученика са специфичним развојним 
сметњама 

учитељи, 
ПП-служба,логопед 

Испитивање квалитета читања и разумевања прочитаног 
текста и анализа резултата кроз објективне показатеље по 
одељењима 

психолог, логопед,  
библиотекар 

Посета предшколске групе одељењима I разреда учитељи, васпитачице 

Усаглашавање и усвајање распореда контролних вежби за 
наредни период на нивоу Већа. 

учитељи 

Графомоторне вежбе – припремљен материјал и упутства за 
рад са ученицима 

 ПП служба 

Примена мера безбедности због заустављања ширења 
вируса 

сви запослени 

Усаглашавање распореда провера на нивоу ОВ 

 
други  

разред 

учитељи 

Сарадња са специјалном школом ,, Милоје Павловић”  и ИРК стручни сарадници 

Демонстрација различитих техника учења Љиљана Вицјан 

Корективан рад са ученицима са специфичним развојним 
сметњама 

логопед, психолог 

Третман ученика са специфичним развојним сметњама логопед 

Адаптација новопридошлих ученика Луција Рогановић 

Испитивање разумевања прочитаног текста и анализа 
резултата по одељењима 

психолог,логопед, 
библиотекар 

Успостављање критеријума за избор најуспешнијег ученика 
одељења 

 
 

трећи 
 разред 

 чланови већа 

Обука ученика за употребу савремених наставних средстава 
и ИКТ 

учитељи 

Идентификовање ученика који су успешни и даровити у 
некој области 

учитељи,  
ПП служба 

Списак ученика за бесплатне уџбенике учитељи 

Испитивање разумевања прочитаног текста и анализа 
резултата по одељењима 

психолог, логопед, 
библиотекар 

Размена искустава о примени дигиталних алата у настави 
математике 

учитељи 

Корективан рад  ученика са специфичним развојним 
сметњама 

логопед, психолог, 
учитељи 

Предлог ученика за индивидуални образовни план или 
индивидуализацију 

четврти 
разред 

учитељи,ПП служба 

Усаглашавање распореда провера на нивоу ОВ  учитељи 

Испитивање разумевања прочитаниг тексата и анализа 
резултата по одељењима 

психолог, логопед, 
библиотекар 

Обука ученика за употребу савремених наставних средстава 
и ИКТ.  

учитељи 

Успостављање критеријума за избор најуспешнијег ученика 
одељења  

учитељи 

Сарадња са предметним наставницима ради лакшег 
преласка ученика на предметну наставу 

учитељи, 
предметни наставници 

Размена искустава учитеља и одељенских старешина о 
ученицима пети 

разред 

учитељи и ОС 

Организација рада због новонастале епидемиолошке 
ситуације 

чланови већа 
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Анализа анкете о адаптацији ученика на предметну наставу педагог 

Успостављање критеријума за избор најуспешнијег ученика 
одељења  

чланови већа 

Реализација програма  Вршњачког тима  чланови ВТ 

Израда плана транзиције за ученике који су радили по ИОП- 
у у првом циклусу образовања 

стручни сарадници, 
учитељи, чланови већа 

Упознавање са радионицом ,,Развијање толеранције” Невена Марковић 

Демонстрација различитих техника учења ПП служба 

Распоред контролних вежби и писмених задатака за 1. и 2. 
полугодиште 

чланови већа 

Обука ученика за употребу савремених наставних средстава 
и ИКТ  

психолог, чланови 
већа 

Распоред контролних вежби и писмених задатака за 1. и 2. 
полугодиште 

шести 
разред 

  

чланови већа 

Демонстрација различитих техника учења 
чланови већа, стручна  
служба 

Индентификовање ученика који су успешни и даровити у 
некој области 

чланови већа 

Обука ученика за употребу савремених наставних средстава 
и ИКТ  

чланови већа 

Одговорност ученика током боравка у школи за време 
пандемије 

чланови већа 

Успостављање критеријума за избор најуспешнијег ученика 
одељења  

чланови већа 

Организација рада због новонастале епидемиолошке 
ситуације 

седми 
разред 

  

чланови већа 

Обука ученика за употребу савремених наставних средстава 
и ИКТ 

чланови већа 

Успостављање критеријума за избор најуспешнијег ученика 
одељења  

чланови већа 

Распоред контролних вежби и писмених задатака за 1. и 2. 
полугодиште 

чланови већа 

Демонстрација различитих техника учења 
чланови већа, стручна  
служба 

Организација рада са ученицима на онлајн настави чланови већа 

Aнкетa и резултати анкете  о професионалној оријентацији 

осми 
разред 

Јелена Петровић 

Обука ученика за употребу савремених наставних средстава 
и ИКТ 

чланови већа 

Одговорност ученика током боравка у школи за време 
пандемије 

чланови већа 

Успостављање критеријума за најуспешнијег ученика 
одељења 

 чланови већа 

Утврђивање распореда контролних и писмених вежби у 1. и 
2. полугодишту 

чланови већа 

Измена календара контролних вежби Ивана Косановић 

Информације о сарадњи са средњим школама ПП служба 

Информације о резултатима пробног завршног испита чланови већа 

Организација матурске вечери Слободан Зрнић 

Припреме и реализација ЗИ  Комисија за ЗИ 
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*Седнице ОВ су увек биле добро припремљене и вођени квалитетни разговори о ученицима. Чули 
су се добри, конструктивни предлози и увек се на уму имао – најбољи интерес детета. Већина 
наставника је у оквиру својих часова проналазила  разноврсне начине укључивања вршњака, тј. 
ученика, за помоћ у учењу и реализацију одређених садржаја: заједнички истраживачки задаци, 
пројектна настава, хуманитарне акције…   

С обзиром да је иза нас тешка школска година која је била пуна изазова, доста пажње се 
посветило прилагођавању ученика на различите методе рада, како у редовној тако и у онлајн 
настави. Наставници  су и ове школске године уживо и електронским путем подучавали, слали 
упутства и материјале, како би ученици могли да користе Гугл учионицу као допуну настави у 
учионици. Школа је пратила актуелну епидемиолошку ситуацију и све активности организовала на 
начин који је осигуравао заштиту ученика и запослених. 
 

III 5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА 
 

Током школске године реализовано је 6-7 састанака стручних већа. Планирани заједнички 
садржаји тицали су се: извештаја о раду већа и избора новог руководиоца; примопредаје 
наставних средстава са предлозима набавке нових, коришћења постојећих и планирање обука; 
предлога поделе часова и осталих задужења (секција, комисија); припрема и анализа реализације 
и резултата такмичења, смотри и конкурса;  анализе иницијалних тестова; међусобних посета 
часовима; анализе реализације наставног плана и програма, тешкоћа у реализацији, предлога и 
сугестија; планирања и анализе реализације допунске, додатне наставе и слободних активности, 
уз сугестије за побољшање квалитета рада; анализе семинара и стручног усавршавања – дискусије 
и размена искустава; договора о угледним часовима, избора часова за класер припрема по 
методама АУ/Н; анализе писмених провера, контролних вежби (постојање усаглашености са 
стандардима по предметима и могућност самооцењивања ученика); детаљног уједначавања 
критеријума оцењивања, за сваку оцену понаособ, на свим СВ, на основу стандарда постигнућа – 
заједничка израда тестова знања и заједничко прегледање и оцењивање; издвајање области на 
којима треба радити са акцентом на стандарде за Завршни испит; Анекса школског програма... 

 
Осим ових планираних садржаја, сваки састанак је био заступљен и овим стручним 

разменамa 
 

садржај рада ниво носилац посла 

Избор уџбеника 

 
Стручно веће   

ФМЛ 

чланови већа 

Критеријуми за оцењивање по предметима чланови већа 

Размена примера добре праксе кроз формирање базе 
знања - Креативна учионица 

чланови већа 

Обука наставника за употребу савремених наставних 
средстава и ИКТ 

чланови већа 

Размена искустава о часовима којима су присуствовали 
студенти и анализа тих часова 

Сања 
Миросављевић 

Представљање дигиталног уџбеника и уџбеничког 
комплета "Математика за осми разред" 

 
 

Стручно веће 
природних 

наука 

Тања Њаради 

Размена искустава о часовима на којима су присуствовали 
студенти и анализа тих часова  

Тања Њаради 

Размена примера добре праксе кроз формирање базе 
знања -Креативна зборница 

чланови већа 

Школски програм за нови циклус чланови већа 

Избор уџбеника чланови већа 
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Стручна тема: " Вакцине и имунитет"  Зорица Поповић  

Унапређење евиденције о праћењу и напредовању 
ученика 

чланови већа 

Критеријуми за оцењивање по предметима чланови већа 

Усаглашавање и унапређивање евиденција о праћењу и 
напредовању ученика 

чланови већа 

Обука наставника за употребу савремених наставних 
средстава и ИКТ 

чланови већа 

Упознавање чланова Актива о одобреном пројекту 
Ерасмус+ који треба да се реализује у наредном периоду  

Стручно веће  
друштвених 
наука,ГВ/ВН 

 

Гордана Милић 

Размена примера добре праксе кроз формирање базе 
знања - Креативна учионица 

чланови већа 

Критеријуми за оцењивање по предметима чланови већа 

Представљање резултата истраживања-анализа, ставови и 
понашања ученика осмог разреда у вези са понудама и 
употребама психоактивних супстанци 

Бисерка Станчевић 
Марјана Драговић 

Избор уџбеника чланови већа 

Стручна тема – Геноцид (појам, значење, злоупотреба) Момир Милинчић 

Обука наставника за употребу савремених наставних 
средстава и ИКТ 

чланови већа 

Извештавање о реализованим посетама( храм Светог Саве, 
музеј СПЦ, Саборној цркви, црква Свете Петке)   

Бранка Драгичевић 

Школских програма за нови циклус чланови већа 

 Критеријуми за оцењивање по предметима 

 
Стручно веће 

српског и 
страних језика 

чланови већа 

Школски програм за нови циклус чланови већа 

Избор уџбеника чланови већа 

Размена искуства о часовима којима су присуствовали 
студенти и анализа тих часова 

Оливера Грбић 

Тема : Е -учење у настави страних језика Драгица Вуканић 

Подстицање критичког мишљења ПП-служба 

Технике брзог читања Ксенија Јовић 

Усаглашавање и унапређивање евиденција о праћењу и 
напредовању ученика 

чланови већа 

Напредовање колега из стручног већа у  звању и струци чланови већа 

Школски програм за нови циклус чланови већа 

Обука наставника за употребу савремених наставних 
средстава и ИКТ 

чланови већа 

Размена искуства о часовима којима су присуствовали 
студенти и анализа тих часова 

Оливера Грбић 

Рад на критеријумима оцењивања у разредној настави и 
презентација 

 
 

Стручно веће 
разредне            
наставе 

 
 

Луција Рогановић 
Оливера Ранковић 

Презентација примера добре праксе; конкурс Магија је у 
рукама наставника; тема ,,Дан планете Земље’’ 

Марија Којић 

Презентација примера добре праксе; конкурс Магија је у 
рукама наставника; тема ,,Стефаново дрво’’ 

Луција Рогановић 

Излагање са студијског путовања (посета ОШ “Косезе” у 
Љубљани),  20 - 27.11.2021.год. 

Љиљана Вицјан 
Јелена Живановић 

Размена искуства о часовима којима су присуствовали 
студенти и анализа тих часова 

Љиљана Вицјан 

Приказ књиге „Како васпитати сјајне девојчице/дечаке“- Љиљана Вицјан 
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Ијан и Мери Грант 

Рекреативна настава- договор око замена, анкета чланови већа 

Размена примера добре праксе кроз формирање базе 
знања - Креативна учионица 

 чланови већа 

Обука наставника за употребу савремених наставних 
средстава и ИКТ 

чланови већа 

Усаглашавање и унапређивање евиденција о праћењу и 
напредовању ученика 

чланови већа 

Критеријуми за оцењивање по предметима чланови већа 

Извештај о реализованим активностима  у оквиру 
програма „Пријатељи деце“ 

Љиљана Благојев 

Избор уџбеника чланови већа 

Давање мишљења за Луцију Рогановић, Љиљану Вицјан и 
Драгану Пејчић за стицање звања – педагошки саветник 

 чланови већа 

Школских програма за нови циклус  чланови већа 

 
Напомена: Иако у стручним већима раде наставници који раде у више школа, што представља 
тешкоћу у планирању, одзив на састанцима је био добар, а сарадња колега на високом нивоу. Након 
седница, договорени закључци су спровођени у пракси од стране свих чланова. Избор стручних тема 
је пратио примарне задатке и Развојни план школе. Разноврсни начини реализације стручних тема 
дају посебан квалитет рада стручних већа (извештавање стручних тема, акциона истраживања, 
тематско планирање наставе, дискусије, прикази књига, анализа и стручна размена идеја...). 
У оквиру стручних већа наставници су размењивали искуства о најчешћим проблемима са којима 
су се сусретали у оквиру редовне наставе и  формираних Гугл учионица у току онлајн наставе, као 
и могућностима и предностима оваквог начина рада.  
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III 6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ АКТИВА 
 

назив 
актива 

број седница 
координатор чланови активности 

планирано 
реализова

но 

Стручни 
актив за 
развојно 
планирање 

           4     4 
 Долорес 

Грбић 

Невена Марковић, 
Сања И. Јохана, 
Љиљана Ђорђевић, 
Тања Њаради,  
родитељ   
представник ученичког 
парламента, 
представник јединице  
локалне самоуправе 

састанци, договори, 
подела задужења, 
реализација 
активности ШРП и      
ЕРП 

Стручни 
актив за 
развој 
школског 
програма 

3 2 
Невена 

Марковић 

Зорица Илић,Јадранка 
Бакша, Сања Илић 
Јохана,Зорица 
Поповић, 
Невена 
Ђорђевић,Зорица 
Тубин, Јелена Глишић 

усаглашавање 
критеријума 
оцењивања, израда 
Анекса школсих 
програма, 
временско 
усаглашавање 
садржаја наставе, 
анализа анкета за 
изборне предмете,  
израда планова 
угледних часова,  
Израда Анекса 
школских програма 
по разредима, 
Израда плана 
професионалне 
оријентације и 
укључивање 
појединих 
активности у 
садржаје наставних 
предмета 

 
III 6.1. Извештај Стручног актива за развојно планирање о реализацији Развојног плана школе 

2021/2022. године 
 

Развојни план школе у школској 2021/2022. години је реализован у складу  са акционим планом 
који је донет и усвојен у оквиру Годишњег плана рада школе за дату школску годину. 

Реализација Развојног плана се одвијала кроз спровођење планираних активности у циљу 
унапређења области промена и то: 

- НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
- ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
- ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
- РЕСУРСИ 
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Детаљни подаци о свим реализованим активностима предвиђеним планом дати су у овом 
Извештају. 

ОБЛАСТ ПРОМЕНА: НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
 

Унапређивање наставног процеса 
 

Већа примена активних метода учења у настави 
 
У току године наставници су на часовима примењивали различите методе активног учења у 
процесу наставе ради унапређивања рада и што већег укључивања ученика на сваком часу. Радом 
у Гугл учионицама наставници су реализовали часове на којима је акценат био на што већем и 
активнијем учешћу ученика као и њихова самопроцена. Ученици су добијали велики број 
практичних и истраживачких радова који су обухватали већи број предмета као и коришћење 
других апликација корисних за учење. 
У току ове школске године реализовано је 9 угледних часова. Угледни часови су реализовани у 
млађим и старијим разредима из предмета математика, српски језик, географија, природа и 
друштва. Поред наставника реализатора угледних часова овим часовима је присуствовао већи 
број наставника у улози посматрача и на тај начин је омогућена успешна размена нових идеја, 
искустава и иновативних метода међу наставницима а све у циљу заједничког доприноса што 
бољег и савременијег наставног процеса у нашој школи. Поред угледних часова посебан акценат 
на практичан приступ настави и примени наученог у пракси остварен је на тематским данима који 
су се реализовали у наставној недељи од 14-18.03. 2022. поводом прославе Дана школе, као и 
тематски дан 19.04. поводом Васкрса. У току ове недеље сви наставници разредне наставе су 
појединачно и заједнички одржавали часове на којима су били укључени сви ученици а акценат је 
био на корелацији више предмета и практичном и применљивом приступу новог градива.  
 
Унапређивање процеса оцењивања 
 
Наставници су  међусобно усаглашавали  и унапређивали евиденцију о праћењу и напредовању 
ученика на основу плана донесеног на састанцима Стручних већа. Наставници су се током године 
договарали и међусобно усаглашавали критеријуме оцењивања за сваки предмет који ће се 
примењивати у току 2022/2023. године. Контролне вежбе су састављане на основу заједничког 
договора предметних наставника и усаглашених критеријума знања. Посебно су рађене 
контролне вежбе и провере знања за ученике који раде по индивидуалнизацији и прилагођеном 
програму уз велику помоћ педагога и психолога школе. Водило се рачуна о могућностима и 
потребама ученика приликом усвајања новог градива и провере знања на часовима. Ученици и 
родитељи су упућени и детаљно информисани о Правилнику оцењивања ученика у основном 
образовању и васпитању. Правилник се налази на сајту школе. Директор школе континуирано 
прати динамику и начин оцењивања свих ученика и усмерава наставнике ка што бољем, 
квалитетнијем и објективнијем праћењу и оцењивању сваког ученика јер је то од изузетне 
важности за успех и напредовање ученика. 
 
Планско и континуирано стручно усавршавање наставника 
 
Школа има план стручног усавршавања наставника у установи и ван ње којим се води рачуна да 
буду обухваћене све области које су важности за образовно васпитни рад са ученицима. 
Наставници датим планом требају у току године да имају 44 часа интерног стручног усавршавања 
у установи а ван установе један семинар и један стручни скуп одобрен од стране МПНТР. 
Наставници и стручни сарадници су се редовно усавршавали и посећивали како семинаре тако и 
предавања, стручне трибине, скупове, конференције и промоције уџбеника. Посећивани су 
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семинари везани за уско стручну област предмета али такође и они који  се баве свим темама које 
су од изузетног значаја за образовно васпитни процес као што су: рад одељењског старешине, 
оцењивање,  дисциплина ученика, дигитално насиље, ИКТ-ом, подршком ученицима са 
потешкоћама у раду, педагошким радом са децом. 
У току школске године наша школа је организовала 2 семинара којима је  присуствовало 40 
наставника на тему ''Технике учења'' и ''Рад са децом из маргинализованих подручја''. На 
објављивању радног материјала за ученике радило је 4 наставника. Одржана су 4 предавања у 
школи која су држали педагог и 5 наставника од којих истичемо предавања под називом '' 
Медијација за ученике и критичко мишљење'' и ''Дигитално насиље'' .У школи су организоване 3 
обуке из области ИКТ-а које су реализовали директор школе и 1 наставник а присуствовало 16 
наставника а обука се односила на коришћење Офис алата и Гугл простора. 1 наставник је имао 
приказ књиге којој је присуствовало 17 наставника разредне наставе. 10 вебинара на различите 
стручне теме слушало је 12 наставника. Одржана је трибина за родитеље коју је реализовао 
педагог школе на тему ''Родитељство'', а 1 наставник је радио током године као спољни 
сарадник Завода за унапређивање васпитања и образовања, а 6 наставника и директор школе су 
били учесници студијског путовања у оквиру пројекта мобилности Еразмус+. Одржано је 8 
угледних часова које је реализовало 15 наставника а присуствовало 16 наставника. Одржан је 1 
угледни час за лиценцу у присуству директора школе, педагога и ментора. Педагог школе је 
присуствовала на 3 угледна часа. Такође наставници су одржали 4 предања у склопу угледних, 
тематских часова и радионица са ученицима. Луција Рогановић и Марија Којић су у оквиру 
конкурса ''Магија у рукама наставника '' са темом – ''Дан планете земље'' и ''Стефаново дрво'' 
презентовале примере добре праксе. У школи је одржана обука за дежурство и прегледање 
тестова на Завршном испиту за осмаке коју су прошли сви наставници. 
 
Стручно усавршавње наставника ван установе: 
 
Током школске 2021/22. године наставници и стручни сарадници су похађали непосредно 6 
стручних семинара, 15 онлајн семинара а највећи број наставника похађало је 8 онлајн семинара 
које је органозовало МПНТР (57 наставника). Скоро сви наставници прошли су онлајн обуку за 
платформу ''Чувам те''. Наставници су присуствовали одржавању 4 стручна скупа.  
Наставници су у највећем броју посећивали семинаре везане за Формативно оцењивање ( 5 
наствника), Дигитални свет (4 насатвника), Креативни рад са ученицима (2 наставника),Рад са 
децом из маргинализованих подручја (13 наствника), Обуку за реализацију нових облика 
наставе оријентисане ка исходима ( 7 наставника), Технике учења ( 27 учења), Дигитално учење 
(9 наставника) и Обуку за Завршни испит ( 23 наставника).  
Обзиром на отежане околности рада током школске године услед ситуације са пандемијом и 
великог одсуствовања болесних наставника и ученика уложен је велики напор да се наставни 
процес, стручно усавршавање и сарадња свих наставника несметано одвијају са циљем што бољег 
и напреднијег образовно васпитног процеса.  Од изузетног значаја је примена стечених знања и 
искустава са семинарима у непосредном раду са децом и у школи. Наставници након посећених 
семинара и обука међусобно размењују знања и искуства са осталим колегама.  
Приметан је изузетан помак у примени иновативних наставних метода на које се постепено али 
врло систематично прелази са традиционалног облика наставе. Посебан допринос активнијој 
настави допринело је одржавање 6 радионица у периоду од 10.03- 14.04.2022. а реализацијом 
радионице ''Учимо из природе'' одржане 14.04.2022. успостављена је успешна сарадња наше 
школе са Заводом за заштиту природе Р Србије. 
Анализом посећених часова уочено је да је потребно још веће ангажовање наставника ка усвајању 
дигиталних вештина, међусобна сарадња на што већој корелацији предмета у примени наученог 
као и индивидуалном раду са ученицима. 
Током целе године успешно је настављена сарадња са свим релевантним институцијама и 
успостављена сарадња са новим од важности за рад са ученицима. Школа константно сарађује са 
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ОШ ''Милоје Павловић'',ОШ ''Драган Херцог'', Центром са социјални рад, вртићем ''Сунце'', 
Факултетима у оквиру студентске праксе, Темпус фондацијом, Заводом за заштиту природе 
Србије. 
За сваког наставника у школи редовно и ажурно се води портфолио са свим активностима и 
информацијама везаним за рад наставника како у млађим тако и у старијим разредима. 
Менторски рад са студентима је имало 5 наставника који су радили са 6 студената из разредне 
наставе, математике, енглеског језика и физичког васпитања а то су Љиљана Вицјан, Оливера 
Грбић, Драгана Пејчић, Сања Миросављевић, Тања Њаради и Лидија Крстески, као и психолог са 2 
студенткиње психологије. 3 наставника су напредовала у струци и добила звање педагошког 
саветника, а директор школе звање самосталног педагошког саветника. Наставница разредне 
наставе Љиљана Вицјан ради као спољни сарадник ЗУОВ на школским материјалима. 
Током године значајан допринос настави допринело је одржавање радионица, предавања 
ученицима, организоване стручне посете културним и научним институцијама: 
 Радионице: ''Одговоран однос према здрављу'',''Асертивност'', ''Бесометар'', ''Дани Београда'', 
''Учимо из природе'', ''Бити окренут људима'', ''Месец борбе против болести зависности'', 
''Живети у свету мира'',''Вршњачка подршка у специфичним околностима'', ''Дискриминација и 
мултикултуралност'', ''Дан мира'',''Стереотипи и предрасуде''. 
 
Повећање активности ученика у наставном процесу 
 
На ЧОС- евима су одржана предавања о ''Техникама учења'', Дигитално насиље'' , ''Медијација 
за ученике и критичко мишљење'' и ''Правилан однос деце према животињама'' а теме су 
биране водећи рачуна о потребама деце, интересовањима и актуелним проблемима са којима се 
данашње младе генерације сусрећу. Предавања су држали педагог, психолог и одељењске 
старешине уз веома активно учешће ученика. 
Ученици су били активни и у неколико пројеката током целе године као што су: ''Одговоран однос 
према здрављу'', ''Здрави стилови живота'', обележавање Дечије недеље, ''Израда икона у 
мозаику''  у оквиру којих су повезивали знања из више предмета и практично их примењивали на 
својим активностима, задацима и истраживањима. 
Ученици су током године имали часове додатне, допунске наставе као и бројне секције на којима 
су били веома активни и креативни а посебно су се истакли својим практичним радовима. 
Посебан резултат и напредовање у учењу показали су 4 наша ученика 8. разреда који су током 
септембра боравили у ИС ''Петница'' о чијим активностима смо путем сајта школе и школског 
часописа информисали остале ученике, са циљем што веће мотивисаности за истраживачки 
научни рад.  
 
 
Повећање употребе савремених наставних средстава 
 
Директор школе Долорес Грбић и наставница математике Тања Њаради су у току јануара одржале 
2 обуке наставницима о коришћењу ИКТ алата и гугл учионице. Наставници се индивидуално и 
заједнички стално обучавају за примену ИКТ у наставну и све више укључујући ученике у 
заједнички рад и напредовање. 
У току године се по потреби набављају наставна средства са циљем што бољег материјално 
техничког опремања школе које обезбеђује квалитетан и савремен наставни процес. 
У циљу што бољег и савременијег рада у настави и са ученицима школа је током године 
обезбедила велики број наставних средстава а од МПНТР и Секретаријата за образовање добила 
20 рачунаре, 10 пројекторе и 10 носача пројектора који су инсталирани у рачунарске кабинете и 
учионице где је за то постојала потреба. Купљено је 7 белих табли и 10 великих паноа у 
ходницима школе ради што активније и иновативније наставе. Такође набављене су огласне табле 
за зборницу, канцеларију, стаклене витрине и ормани за кабинете, као и интерактивни панои. 
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Повећање мотивисаности ученика 
 
Ученици су у току године имали организовано 7 одлазака у институције културе и науке. Током 
целе године поводом свих битних датума организоване су приредбе у школи - укупно њих 7 
(Пријем првака, Школска слава Свети Сава, Васкршња приредба, Дечија недеља). 
Током целе године константно се прате резултати свих ученика на такмичењима и води се 
детаљна анализа у посебним табелама за такмичења. Ове године наши ученици су освојили 
бројна прва места из предмета: физике, географије, математике, биологије, физичког васпитања. 
За све такмичаре из математике за које смо били домаћини ове године штампане су дипломе. 
Имена најуспешнијих ученика који су остварили значајне резултате на такмичењима  објављивани 
су на сајту школе и на огласној табли у холу. Ученици који су били најкреативнији у осмишљавању 
логоа школе организована је стручна посета Винчи. Најкреативнији ученици су учествовали у 
сређивању школског дворишта које је пријављено на Конкурс за најлепше уређено школско 
двориште на Чукарици. Ученици 8. разреда имали су своју изложбу радова у холу школе, а многи 
радови слани су на разне ликовне конкурсе. На крају школске године директор школе је 
одрганизовала пријем за најуспешније ученике – Ученика генерације, носиоце Вукове дипломе, 
Спортисту генерације који су награђени вредним књигама, дипломама и похвалницама. 
На почетку школске године 2021/2022. ученици су бирали жељену секцију коју су похађали током 
године и остваривали запажене радове, пројекте и активности од којих су неки и награђивани. 
Секције се формирају у складу са интересовањем и мотивисаношћу ученика за неку област 
конкретно. 
Посебан акценат у раду са ученицима ове године стављен је на што квалитетнији и савременији 
образовни приступи у раду са ученицима а велика подршка је пружена ученицима са 
потешкоћама у раду као и индивидулна подршка свим ученицима којима је била потребна. Више 
него ранијих година ученици су се активно укључивали у наставу и дали свој допринос 
иновативним идејама и креативним решењима на великом броју часова. 
 

ПРОМЕНА ОБЛАСТИ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
 

Појачана брига о ученицима 
 

Идентификовање ученика који имају тешкоће у поштовању школских правила 
 
Одељењске старешине, стручни сарадници, наставници, директор школе воде разговоре са 
ученицима, а посебно са ученицима који имају потешкоћа, који нередовно долазе у школу и не 
напредују у раду и учењу. Сарадња са родитељима је чешћа преко телефона и вибер група али и 
уживо кад год за то постоји потреба. Сви наставници имају термин отворених врата за време којег 
родитељи могу да дођу на разговор и информишу се о учењу и напредовању ученика. Одељењске 
старешине воде педагошку документацију и за ученике и за разредно одељење о свим оценама, 
активностима и ситуацијама. 
Одељењске старешине и наставници износе запажања о ученицима на Одељењским већима, 
похваљују се успешни ученици, предлажу мере за мање успешне ученике и сугерише даљи рад 
(све је детаљно написано у записницима са Одељенских већа у електронском дневнику или у 
писаној документацији ПП службе). 
Одељењске старешине прате редовност похађања наставе и у сарадњи са педагогом и Тимом за 
инклузивно образовање праве план транзиције и план превенције раног напуштања образовања, 
(ове године 5 ученика је било под ризиком од напуштања школе). 
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Појачан рад са ученицима који имају тешкоће у поштовању школских правила 
 
На нивоу целе школе укупно 18 ученика је наставу пратило по ИОП-у, 7 у млађим разредима и 11 
ученика у старијим разредима. За ученике који су у ризику од раног напуштања образовања 
урађени су планови превенције који су саставни део ИОП-а. Уз мере индивидуализације наставу је 
пратило укупно 45 ученика. Тимови су се редовно састајали и одржавали састанке са родитељима 
о напредовању ученика и даљим корацима праћења успеха и напредовања. Наставници су 
правили посебне материјале прилагођене ученицима који су имали потешкоће у савладавању 
градива. За време онлајн наставе ученици су редовно добијали задатке у гугл учионицама.  
У школи су одржана предавања за ученике под називом: “Медијација за ученике и критичко 
мишљење” , радионица “Толеранција“, “Дискриминација и интеркултурална осетљивост према 
маргиналним групама“ и „Речник пријатељства“ (реализатор је Татјана Поповић из невладине 
организације Нансен дијалог центар, 8.12.2021. године) Више информација се налази у извештају 
Вршњачког тима и Ученичког парламента. 
По један представник одељења од V – VIII разреда учествује у раду Вршњачког тима који је имао 
активности и радионице током године. Ученици су на ЧОС -е вршњацима из одељења преносили 
идеје и реализовали радионице које су рађене на Вршњачком тиму.  
Вршњачки тим је ове године одржао следеће радионице са ученицима: ''Самоприхватање'', ''Бити 
окренут људима'', ''Стереотипи и предрасуде'' и ''Асертивно понашавање''. 
Одељењске старешине ученицима којима су изречене васпитно дисциплинске мере су направили 
план друштвено корисног рада а евиденција се налази у стручној служби школе. Планови  
друштвено-корисног рада су написани за 7 ученика и родитељи су упознати са истим. 
 Урађен је индивидуални план превенције о напуштању образовања, а одељењски старешина 
води евиденцију о изостанцима и благовремено обавештава стручне сараднике и родитеље. 
 
Континуирана промоција успеха и напредовања ученика 
 
Током целе године константно се прате резултати свих ученика на такмичењима и води се 
детаљна анализа у посебним табелама за такмичења. Ове године наши ученици су освојили 
бројна прва места из предмета: физике, географије, математике, биологије, физичког васпитања. 
За све такмичаре из математике за које смо били домаћини ове године штампане су дипломе. 
Имена најуспешнијих ученика који су остварили значајне резултате на такмичењима  објављивани 
су на сајту школе и на огласној табли у холу. Ученици који су били најкреативнији у осмишљавању 
логоа школе организована је стручна посета Винчи. Најкреативнији ученици су учествовали у 
сређивању школског дворишта које је пријављено на Конкурс за најлепше уређено школско 
двориште на Чукарици. Ученици 8. разреда имали су своју изложбу радова у холу школе, а многи 
радови слани су на разне ликовне конкурсе. На крају школске године директор школе је 
организовала пријем за најуспешније ученике – Ученика генерације, носиоце Вукове дипломе (19 
ученика), Спортисту генерације и награђени су вредним књигама, дипломама и похвалницама. 
Каријерно вођење ученика 
 
Сви ученици 8.разреда су анкетирани о професионалној оријентацији. Тестирани су батеријом 
тестова (ТПИ,ХАНЕС 1 и 2 и КОГ-3) од стране психолога,а потом је обављен саветодавни рад са 
психологом у мањим групама. Средње школе шаљу на школски мејл обавештења о упису ученика 
и представљају се преко својих сајтова, као и презентацијом у нашој школи коју су држали 
професори. Све те информације ОС прослеђује родитељима и ученицима. Школа је и ове године 
остварила бројне сарадње са средњим школама међу којима је најинтензивнија сарадња са ''ХIII 
београдском гимназијом'' и гимназијом ''Патријарх Павле'' које уписују највећи број наших 
ученика. Гости школе су били и представници Војне гимназије, Музичке школе „Ватрослав 
Лисински“ , Oxford академије и НТЦ центром. 
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 У току редовне наставе, наставници у обради наставне јединице(на часовима српског, света око 
нас, природе и друштва) упућују ученике о карактеристикама одређених занимања, одржане су 
бројне радионице. Одељењске старешине су обавестиле ученике о Сајму образовања и значају 
благовременог информисања о упису у жељене средње школе. 
 
Разноврсније активности у библиотеци 
 
 Библиотечка секција је активна континуирано. Ове године је било 64 члана који су учествовали у 
раду према својим интересовањима и расположивом времену. У току целе године наставници у 
бибилотеци држе допунску, додатну наставу и секције. Часови који су одржани у библиотеци:  
„Како користимо енциклопедију за учење“ (веће трећег разреда); промоција пројекта „Мала 
позорница“ (ученика 3-3 ученицима боравка), упознавање ученика 1.разреда са школском 
библиотеком, обележавање важних датума, изложбе посвећене Светом Сави и Мирославу 
Антићу. 
Сусрети са писцима, родитељима, представницима локалне самоуправе и домаћих и страних 
представништава и организација, а гост-писац ове године је била учитељица Биљана Шкуларац за 
ученике првог разреда. 
 
Повећање учешћа ученика у планирању и организовању часова 
 
 Ученици су благовремено упознати са планом рада наставника, а на сајту школе је постављен 
план контролних вежби и писмених задатака у складу са Правилником у распореду писмених 
провера у току школске године. 
Ученици су активно учествовали у припреми и реализацији часова постављајући своје материјале 
у Гугл учионици за време онлајн наставе као и презентације на часу у непосредној настави у 
школи.  Ученици на часу уче и увежбавају процену и самопроцену ученичких излагања према 
утврђеним критеријумима – пројекти и презентације ученика се заједнички оцењују на часовима 
на основу критеријума ученика уз праћење и смернице наставника. 
 
Школа организује сусрете успешних и даровитих ученика са стручњацима различитих профила 
 
Ученици који показују посебне склоности за предмет су укључени у  додатну наставу или секције; 
Ученици 7. разреда (4 ученика) пријавили су се за учење и рад у Истраживачкој станици Петница.  
Због ситуације са пандемијом ове школске године нисмо имали прилику да угостимо родитеље 
који би представили своје занимање и на тај начин боље упознали ученике о избору жељене 
средње школе. 
 
Организовање спортских, културних и других активности 
 
План организације и реализације спортских, културних и других активности је направљен и 
реализован у складу са епидемиолошком ситуацијом (кад је ситуација дозвољавала и активности 
су биле реализоване). 
У старијим разредима реализована су 3 турнира у току школске године и спортски дан у млађим 
разредима поводом Дана школе. Одржан је  сусрет најуспешнијих ученика са директором школе 
поводом промоције и награђивања најуспешнијих ученика као и матурско вече за ученике осмог 
разреда. Сви ученици млађих разреда су били у позоришту и на излетима; ученици старијих 
разреда су имали 7 одлазака у ппозориште, музеје и институције науке. 
У млађим разредима је пракса да ученици који су у школи носе материјал са часова болесним 
другарима, а уколико дође до дужих одсуствовања организују се и посете другару (уколико 
природа болести дозвољава). 
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У оквиру реализације хуманитарних акција и ове године се спроводила акција „Један пакетић- 
много љубави“ – ученици су донели слаткише за слатке пакетиће својим другарима, али и играчке 
и хигијенска средства. Направљено је 130 пакетића - 80 за Црвени крст, а 50 за наше ученике. Све 
играчке су такође предате Црвеном крсту, а прикупљена хигијенска средства су подељена нашим 
ученицима који живе у тешким материјалним условима. 
Црвени крст је у оквиру акције Трка за срећније детињство сакупио новац – део средстава је био 
усмерен за помоћ брату нашег ученика А.Џ. Учествовали смо у још две хуманитарне акције ради 
прикупљања новца за лечење болесне деце. И даље је активна хуманитарна акција „Чеп за 
хендикеп“ у којој наши ученици веома активно и савесно учествују и мотивишу остале ученике да 
се прикључе. Традиционално, наша школа поводом Нове године  и Ускрса уручује пакетиће деци 
из угрожених породица. 
Школа сарађује са Центром за мигранте –имамо 2 ученика мигранта (у првом и трећем разреду). 
Тим поводом одржана је радионица ,,Интеркултуралност и толеранција’’ коју су држали 
психолози Psychosocial Innovation Network, 28.10.2021. у одељењу 3-3. 
 
Реализација нових пројеката 
 
Наша школа је у пројекту мобилности К1 Еразмус+ са темом ''Иновативне наставне методе- 
свакодневна пракса'' од 2020. Мобилност је реализована са 6 чланова пројектног тима у новембру 
у Љубљани. Током пројекта остварена је успешна сарадња са неколико школа у Р Србији и 
Словенији, а бројне активности спроведене су у нашој школи по усвојеном плану пројектних 
активности. Тим за пројекат поднео је директору школе и Еразмусу детаљан Извештај рада и 
активности у оквиру пројекта.                                           
                             
                                                        ОБЛАСТ ПРОМЕНА : ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
 
                                                                  Подизање нивоа квалитета знања 
 
Побољшање резултата ученика на завршном испиту 
 
 Крајем марта реализован је пробни завршни испит ком је приступило 113 ученика, 2 ученика нису 
изашла. Након завршеног испита урађена је детаљна анализа постигнућа са којом су упознати 
ученици, родитељи и која је представљена на Наставничком већу. 
Ученици наше школе су постигли за два поена (од 20) већи резултат од просека на нивоу 
Републике и за 0,94 поена већи резултат од просека на општини Чукарица, односно пети резултат 
на општини Чукарица. 
Ученици наше школе су постигли за 2,22 поена већи резултат од просека на нивоу Републике и за 
1,00 поен већи резултат од просека на општини Чукарица, односно четврти резултат на општини 
Чукарица. 
Ученици наше школе су постигли за 0,26 поена већи резултат од просека на нивоу Републике и за 
0,52 поена нижи резултат од просека на општини Чукарица. 
Одељењске старешине су упознале ученике са важношћу припремне наставе која је реализована 
из свих предмета који су се полагали на Завршном испиту. Поред часова припремне наставе у 
школи, наставници су постављали материјале и задатке за учење и вежбање у Гугл учионицама и 
држали онлајн часове путем Зум апликације. У априлу су ученици 4. и 7. разреда радили тестове 
постигнућа из одабраног предмета који ће се полагати на Завршном испиту следеће године. 
Ученици 7. разреда су бирали један од могућих 6 предмета који желе да убудуће полажу. 
Предметни наставници су урадили анализу тестирања и упознали ученике са истим. 
 
Усаглашавање наставног процеса са стандардима постигнућа 
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Наставници су на основу остварености стандарда правили план наставе имајући у виду успешност 
ученика. У току године реализовани су тематски дани поменути на почетку овог Извештаја. 
Формирана је наставничка база знања под називом ''Креативна учионица'' у којој наставници 
постављају своје материјале који помажу колегама у свакодневној настави и омогућавају размену 
идеја, искустава и примера добре праксе у настави. 
 
Континуирана подршка ученицима који раде по ИОП-у 
 
На почетку школске године одељењске старешине уз помоћ педагога школе идентификовали су 
ученике који раде по ИОП-у (18 ученика). Формирани су мали Тимови за ИОП који су се редовно 
састајали и правили план рада за сваког ученика, држали састанке са родитељима и водили 
евиденцију о напредовању и праћену ученика у раду. Школа је континуирано сарађивала са 
Интерресорном комисијом и ОШ''Милоје Павловић'' као и са средњим школама које су наведени 
ученици уписивали ради даљег напредовања у учењу. Ученици који раде по ИОП-у 1 и 2 имају 
свесрдну помоћ својих другара који им помажу на сваком часу. Наставници се обучавају и 
похађају семинаре и обуке за рад са децом која раде по ИОП-у а са циљем пружања што веће 
помоћи у настави. Стручна служба поседује потребне материјале за рад са ученицима, размењује 
знања и савете са другим школама и институцијама, а посебно са дефектолозима који су укључени 
у рад са ученицима којима је потребна додатна помоћ. Педагог је урадио план транзиције за 
ученике који похађају 5. разред. 
 

Подизање нивоа мотивисаности ученика 
 

Праћење успешности ученика 
 
На сваком класификационом периоду стручна служба школе прати успехе ученика и предлаже 
мере унапређења учења и рада. Води се детаљна евиденција напредовања ученика. Школа је 
формирала базу успеха и постигнутих резултата, са којом су упознати сви наставници и ученици а 
резултати најуспешнијих ученика објављени су на сајту школе. Тим за праћење и промоцију 
најуспешнијих ученика објављује резултате на Наставничком већу. Успехе наших ученика школа 
прати и након уписа у средње школе остварујући међушколску сарадњу. Континуирану и успешну 
сарадњу у праћењу успеха наших ученика школа има са ''XIII београдском гимназијом'' и 
гимназијом ''Патријарх Павле''. Најзначајније активности и најуспешније резултате ученика 
објавили смо у новом броју школског часописа ''Петља'' на ком је радио тим наставника и ученика 
који су били активно укључени и давали своје креативне идеје и предлоге. Наши ученици су 
посебно истакли своју креативну страну током Конкурса за најлепши лого школе, а дечији радови 
су били изложени у холу и изабран је рад са највећим бројем гласова ученика и наставника.                   
 
ОБЛАСТ ПРОМЕНА: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ 
РЕСУРСИМА 
 
Организационо унапређење рада школе 
 
Унапређење процедура  
 
Успостављене процедуре се поштују и прилагођавају, модификују у тренутној ситуацији; неке од 
нових процедура, донетих претходне године су и даље примењиване и усавршаване (рад у Гугл 
учионици; сарадња са  родитељима у измењеним условима рада; „План примене мера на основу 
Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање и ширење 
епидемиолошких и заразних болести“, „Оперативни план основне школе за организацију и 
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реализацију образовно-васпитног рада по посебном програму за рад у условима пандемије 
вируса covid-19“, Интерни хигијенски план.  
Све информације у вези наставе и рада доступне су свим наставницима на гугл диску на ком 
наставници заједно постављају све планове и извештаје. 
 
Подизање квалитета наставе 
 
Опремање школе новим и савременим наставним средствима 
 
На часовима у школи и у онлајн настави су се редовно употребљавала сва расположива средства у 
учионицама у складу са оперативним плановима које израђују наставници.Од Градског 
секретаријата за образовање добијено је 20 десктопова којима је опремљен стари кабинет 
информатике и тиме услови за рад ученика значајно побољшани. У оквиру пројекта “Школе 
вежбаонице” од МПНТР добијено је 10 лаптоп рачунара и 10 видео пројектора. Купили смо 3 
мерна инструмента за ТИТ, за контролу потрошње електричне енергије и инфлуентну машину за 
физику, као и 7 белих магнетних табли, звучнике за информатички кабинет и боравак, нови 
синитисајзер за учитеље и хранилицу за птице за наставу чувари природе. 
 
Повећање употребе савремених средстава у настави 
 
Сви наставници су прошли обуку Дигитална учионица. У школи је организована обука за рад у Гугл 
диску. Ученици, кроз рад у Гугл учионицама, су вежбали и усавршавали своје дигиталне 
компетенције уз помоћ наставника технике и технологије који су им на посебним часовима 
пружали додатну подршку и обучавали их. Онлајн настава се реализовала применом ИКТ-а, а 
настава у школи је, у највећем делу, подразумевала употребу рачунара, интернета, видео 
пројектора и интерактивних табли. 
 

Даље развијање подстицаног окружења за рад 
 

Награђивање успешних ученика и наставника 
 
Уз помоћ Градске општине Чукарица, штампано је прво издање Билтена о успешним ученицима и 
запосленима Школе на основу до сада прикупљених података. Успешно су реализоване наставе у 
природи за ученике од првог до четвртог разреда и екскурзије ученика од петог до осмог разреда 
(20 одељења). Ученици млађих и старијих разреда су у току године 7 пута посетили позориште.  
Унапређење рада секција и ваннаставних активности 
 
На почетку школске године ученици су бирали жељену секцију од понуђених и активно 
учествовали током године различитим ангажовањем и активностима.  Посебно је била активна 
новинарска секција која је дала допринос у прикупљању материјала за нови број школског 
часописа ''Петља'', драмска и рецитаторска чији чланови су учествовали у приредбама у школи, 
шаховска која је остварила значајне резултате од школског до градског такмичења и филмска 
секција која је направила промотиван филм о нашој школи и значајан резултат на међународном 
такмичењу.  
 
Уређење школског простора 
 
Акценат је и ове године био на редовном одржавању хигијене, како унутар школе, тако и у 
дворишту. Постављене су тракасте завесе у новом кабинету информатике, завесе су постављене у 
кабинету географије и хемије тако да је ученицима много пријатнији рад а и рачунари су 
заштићени. Такође, једна учионица боравка је добила тракасте завесе. Купили смо 10 ормара за 
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кабинете и канцеларију стручне службе, окречили канцеларију стручне службе  и хобловали 
паркет. У три учионице поставили нови под, у кабинету биологије хобловали паркет, а у кабинету 
ликовне културе је поправљен под. У две учионице су зидови обојени масном фарбом да би се 
лакше одржавала хигијена, а ходник у приземљу старог дела школе је окречен. За наставу 
физичког и здравственог васпитања купили лопте (40 комада). Купили 10 паноа за ходник на 
спрату новијег дела школе и 4 плутане табле. За зборницу и канцеларију су купљене две огласне 
табле као и 7 нових белих табли за кабинете. Сваког месеца набављали смо нове тематске постере 
који су интерактивни и мотивишу ученике да користе телефоне у паметне сврхе. Уредили смо 
предњи улаз у школу и учествовали на Конкурсу за најлепше двориште на општини Чукарица. 
Ученици су садили разно цвеће, а од Општине смо добили саднице јасике, брезе и липе и оне су 
засађене у дворишту у делу где су спортски терени. Ради безбедности ученика, поставили смо 
антиклизне траке на степеништима у школи. Средили смо просторију архиве – окречили је, 
поставили нови под и нове полице. Током године највећа средства су издвајана за одржавање 
хигијене, дезо- баријера и куповину маски за запослене и ученике. Домар је окречио фасаду, 
редовно косио траву, поправљао намештај, водоводну и електричну инсталацију, променио све 
неонке и рефлекторе. Генерално је очишћен и дезинфикован целокупни простор.   
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III 6.2. Стручни актив за развој школског програма 
 

Извештај о раду Стручног актива за развој школског програма шк:  2021/22. 

Руководилац Тима: Невена Марковић 

број састанака планирано: 2 одржано: 2 

Реализоване активности: 
врем

е 
реализатори учесници 

Усвајање плана рада актива 
 

VIII координатор чланови 

Израда Анекса школских 
програма по разредима 
 

VIII одељењска већа 
координатор стручног актива развој 
ШП 

Израда плана професионалне 
оријентације и укључивање 
појединих активности у 
садржаје наставних предмета 
 

IX 
одељењска већа 7. и 8. 
разреда 

чланови 

Планирање угледних часова VIII, IX стручна већа стручна већа, комисија за израду 
Годишњег плана рада 

Анализа извршених анкета за 
обавезне изборне и изборне 
предмете 

IX 
руководиоци 
одељењских већа 

одељењска већа 

Усаглашавање критеријума 
оцењивања по предметима  

IX-I 
руководиоци стручних 
већа 

стручна већа 

Остварена сарадња са: 

Одељењским већима IX-I 

руководиоци 
одељењских већа, 
координатор стручног 
актива за развој ШП 

одељењска већа 

Стручним већима IX-I 

руководиоци стручних 
већа, координатор 
стручног актива развој 
ШП 

стручна већа 
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III 7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
 
 

III 7.1.  Извештај о раду психолога 
 
 

 Активности/ садржаји рада Ниво 
реализације 
-учесталост 
сарадње 

Начин реализације Време 
реализације 

 Сарадници Напомена / 
ефекти 

Планирање и 
програмирање 
образовно - 
васпитног рада 

Координација у изради   
Извештаја о раду школе 

интензивно 
током јула-
септембра 

Тимски,електронски, по 
областима 

август-
септембар 

чланови 
Комисије 

Обједињ. 
појединачни 
изв. 

Годишњи и месечни план 
рада 

август , 
сваког 
месеца 

По областима и активностима до 5.у 
месецу 

стручни 
сарадници 

 

План СУ, рада ОЗ,посебних 
програма,развојног плана 

по ОВ и СА Табеларно, са детаљним 
задацима 

август-
септембар 

директор,струч
ни сарадници 

 

Осмишљавање активности 
Тимова за заштиту од 
насиља, 
инклузивно образовање, 
проф.развој, 
самовредновање 

више пута састанци,анализа формулара, 
конкретизација задужења 
члановима, анализа ситуација 
насиља; разрада акционих 
планова по корацима 

током  
шк.године 

чланови 
Тимова 

У 
плановима 
рада Тимова 

План додатне подршке 
учењу 

ОВ Избор метода и ефикасних 
техника и набавка радног 
материјала, упутства за 
индивидуализацију 

након 
1.класифика
ционог 
периода 

педагог, 
логопед 

Стручна 
тема 

План појачаног васпитног 
рада са ученицима 

од 1-
8.разреда 

Израда плана активности, разрада 
по корацима, укључивање свих 
актера од интереса за ученика 

по потреби педагог, 
логопед, ОС 
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Формирање одељења 
првог 
разреда,распоређивање 
нових уч.и избор ОС у 
складу са одељ.колективом 

ОВ 1.р и ОВ 
5.р 

Усклађивање  структуре одељења 
по психолошко-педагошким 
критеријумима 

август-
септембар и 
по потреби 

педагог, 
директор 

 

Праћење и 
вредновање 
рада школе 

Опсервација часова 
редовне наставе 

12 часова 
ред.наставе 

Формулар, 
запажања,размена 

у заказаним 
терминима 
током  
шк.године 

наставници, 
стручни 
сарадници 

Педагошко-
инстр.рад 

Испитивање кључних 
области самовредновања 

Настава и 
учење 

Састанак, договор, избор мерног 
инструмента, постављање 
упитника на Гугл диск 

септембар 
фебруар, 
мај 

руководилац 
Тима и  
чланови 

 

Евалуација реализације 
планираних активности у 
оквиру ДКР 

Појачан 
васпитни 
рад 

Размена са ОС о корацима у ДКР 
који су најефикаснији за утицај на 
понашање ученика 

током 
шк.године 

ОС   

Рад са 
наставницима 

Анализа посећених часова, 
нарочито код нових 
наставника( на замени) 

 12 пута Педагошко-инстр.рад,сугестије о 
остварености обр.стандарда 

у заказаним 
терминима 

наставници, 
учитељи 

 

Препорука 
семинара,трибина,предава
ња и стручне периодике 

СУ Јачање компетенција, сугестије, 
размена 

по потреби директор, 
логопед 

 

Предлагање начина 
превазилажења 
шк.неуспеха или проблема 
у понашању 

ОВ, сарадња 
са ОС-по 
потреби 

Провера стила учења,предлози 
индивидуална стр.размена, 
праћење напредовања 

током   
шк.године 

Стручни 
сарадници, ОС 

 

Подршка ОС у сарадњи са 
родитељима и/или 
реализацији наставе   
(нарочито у чијим 
одељењима има више 
ученика са слабим 
оценама) 

по потреби- 
више  
сусрета 

Предлози начина вођења 
разговора и родитељских 
састанака, заказивање сарадње, 
размена телефоном и мејлом, 
смишљање стратегије 
превазилажења кризе у учењу, 
давање предлога за ЧОС 

по потреби, 
током  
шк.године 

ОС, 
педагог, 
логопед 
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Писање сценарија за ЧОС – 
подршка раду ОС 

2 - 7.   
разреда 

Мир у нама и око нас; Физичко и 
ментално здравље; Другарство; 
Превазилажење предрасуда и 
стереотипа; Јачање колектива;  
 Емпатија према жртвама насиља 
или трговине младима; Технике 
учења; Превенција наркоманије; 
Шта радим кад сам љут; 
Толеранција; Како одолети 
притиску? Трема; Господар свога 
живота; Права и потребе     

октобар- јун наставница ГВ, 
учитељи, ОС 

Готова 
сценарија у 
електронско
ј форми, 
огледни час 
у присуству 
ОС 

Рад са учитељицама из 
боравка - идеје за 
ефикаснији рад у  групи и 
јачање компетенција 

више 
сусрета 

Сугестије за организацију рада, 
понуда различитих техника и 
метода рада, помоћ у пружању 
подршке ученицима који се 
спорије адаптирају 

током  
шк.године 

директор, 
логопед 

Педаг-
инструк 
рад 

Консултације у вези израде 
комплетне електронске 
табеле са свим подацима 
генерације првака 

 1.разред Допуна табеле и свих допунских 
података у падајућем менију за 
ученике првог разреда 

новембар наставници 
ТиТ, педагог 

Издвајање 
приоритетн
их 
критеријума 
за 
структуирањ
е одељења 

Рад са 
ученицима 

Подршка у раду са 
ученицима неадаптивног 
понашања 

више пута Предлагање 
мера,разговор,јачање 
компетенција наставника  

по потреби логопед, 
педагог 

ОС, 
наставници 

Праћење напредовања 
ученика 

свакодневно Разговори, размене, посете 
часова, увид у Ес-дневник  ВО 
рада   

током   
шк.године 

наставници, 
педагог, 
лопопед 
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Саветодавни рад , пружање 
подршке ученицима за 
одржавање физичког и 
душевног здравља; 
Испитивање мотивације за 
учење, стилова учења, 
узрока школског неуспеха 

више 
сусрета 

Разговор, кораци у решавању 
проблема или конфликата, 
препознавање потреба, 
медијација, скале процене, 
упитници, сугестије, 

свакодневно ОС, педагог, 
лопопед 

 

Анкета и приказ добијених 
резултата- графички и 
квалитативан 

Више часова 
ОЗ 

Социометријско испитивање у 3/4 
и 5/3 и анализа резултата 

током 
шк.године 

Маја Кантар 
Ксенија Јовић 

Извештај 
презентован 
и 
родитељима 

ЧОС са превентивним 
садржајима   

ОВ 1 - 8.р   
  

Реализација часова у одељењима 
2/1,4; 3/4,5; 4/5; 5/5, 6/2, 7/1,4,5 –    
Мир се брани добротом 
/толеранцијом; Ненасиље и 
начини реаговања; Предрасуде и 
стереотипи; Превенција трговине 
младима; Лепо понашање 
насупрот насилном; Резултати 
социметрије; 
Како бити популаран међу 
вршњацима; Технике учења;  Шта 
радим кад сам љут; Толеранција; 
Како одолети притиску? Трема; 
Господар свога живота; Права и 
потребе     

током   
полугодишта 

ОС,  
наставница ГВ 

По потреби 
и као часови 
замене 

Подршка ученицима из 
осетљивих група 

више пута  Саветовање, хуманитарна помоћ, 
упућивање на службе које им 
могу бити од помоћи 

по потреби ОС, ромски 
координатор, 
ЦК 

 

Обележавање Дана 
заштите од трговине 
људима 

од 18.10.  Дискусија на примерима из 
материјала са семинара – у 5/5 и 
7/5 

октобар наставница ГВ   
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Корективни рад са 35 
ученика млађих разреда 

2 пута 
недељно 

Подршка развоју, графомоторне 
вежбе, дидактичке игре, вежбе 
концентрације и перцепције, 
асоцијације, ребуси, усвајање 
технике читања и писања 

током  
шк.године 

логопед  

Саветодавни рад и 
медијација- више од 200 
сусрета 

1 – 8. 
разреда 

Јачање самопоуздања, усвајање 
ефикасних техника учења, 
решавање вршњачких конфликата  

по потреби ОС, логопед  

Сарадња са 
родитељима 
(старатељима) 

Ваше дете постаје ђак- тема  1.разр  Предавање   на сајту школе 17.09. педагог, 
логопед 

 

Савет родитеља више 
седница 

Извештаји, размена информација током 
шк.године 

директор, 
педагог 

 

Јачање компетенција 
родитеља,упућивање у 
друге институције и на 
стручну литературу 

на њихову 
иницијативу 

Препознавање васпитног стила и 
сугестије ка 
пермисивном,подршка учењу, 
информисање, размена   

по потреби педагог,  
логопед 

 

Саветодавни рад више од 177 
пута 
-уживо и по 
потреби 
телефоном  
  

Размене, сугестије, медијација, 
излистивање корака у решавању 
проблема, савети, консултације, 
предлагање начина 
превазилажења, укључивање у 
помоћ у учењу  

по потреби педагог,логопе
д, 
ОС 

 

Рад са 
директором, 
стручним 
сарадницима, 
педагошким 
асистентима и 
пратиоцем 
ученика 

Размена ради 
обезбеђивања ефикасности 
ОВ рада  

једном 
недељно 

Договор,предлози,размена,сарад
ња са другим школама и МПНТР 

током  шк. 
године 

сви стручни 
сарадници 

 

Сарадња са директором и 
замеником директора о 
организацијским 
пословима и СУ наставника 

једном 
недељно 

Договор, размена, набавка 
литературе и савремених НС 

Континуира
но 

директор, 
стручни 
сарадници 

 

Унапређење вођења 
педагошке документације 

периодично Размена,договор, из примера 
добре праксе  

током  шк. 
године 

колеге  

Рад у стручним 
органима и 
Тимовима 

Преглед Ес-дневника више пута Увид, табеларни приказ праћених 
параметара, уз запажања 

новембар, 
јануар 
јул 

Координатори, 
комисија 
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Учешће у раду Тима за 
самовредновање   

3 састанка Договор о кључним областима и 
мерним инструментима, подела 
задужења 

септембар, 
фебруар 
јун 

директор, 
координатор 

 

Учешће у раду ОВ, СА, 
НВ,Комисија, Педагошког 
колегијума, Тима за 
професионални развој, 
Тима за самовредновање 

најмање по 
једном 
месечно- 
уживо и 
путем ЗУМ-а 

Састанци, стручне размене, 
договор о корацима у раду, 
обједињавање резултата анкете о 
ПО за ученике 8.разреда 

по плану Координатори 
Тимова и 
чланови 

 

Координација рада Тима за 
заштиту ученика од насиља 
и давање задужења 

Тим  - 6 
сусрета 

Састанци, анализе стања и 
реализације планова појачаног 
васпитног рада, записници, 
одлуке, слање мејлова, 
превентивни кораци након сумње 
о коришћењу ПАС-а 

септембар-  
јун 

директор, 
чланови Тима 

 

Успех и владање ученика класификац
иони 
периоди 
крај 1. и 
2.полугодиш
та 

Квантитативна и квалитативна 
анализа 

новембар, 
децембар, 
април, јул 

педагог  

Педагошки колегијум више 
састанака 

Учешће у раду, излагање о увиду у 
формативно и сумативно 
оцењивање у ЕС-дневнику 

током 
шк.године 

директор, 
чланови 

 

Мали Тимови за ИО 12 ИОП-а Учешће, сугестије, размене са 
родитељима и ОС, писање листе 
жеља за упис у средње школе 

октобар-јун педагог, ОС, 
родитељи 

 

Унапређење рада у школи периодично Предлози, стручна размена, 
договор 
информисање, 
дискусија,  анализа, 
предлози,излагања, извештаји са 
семинара 

током 
шк.године 

стручни 
сарадници, ОС 
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СУ наставника током  шк. 
године 

Препоруке, стручне теме, 
информације о семинарима 

на основу 
понуде и 
потреба 
колега 

 директор, 
заменик 
директора, 
стручни сарадн. 

координација 

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

Центар за социјални рад, 
Клиника за неурологију, 
Интерресорна комисија, 
Развојно саветовалиште, 
Дом здравља 

по потреби-
обострана 
сарадња 

Дописи,размена мишљења, 
консултације,позив на сарадњу, 
слање стручног мишљења о 
појединим ученицима 

током  шк. 
године 

педагог, 
логопед 

 
укључивање 
специј. 
установа 

ОШ из окружења по потреби Упис или превођење ученика, 
размена информација,заказивање 
састанка стручног актива 

током  шк. 
године 

стручни 
сарадници 

 

Ромски координатор повремено Телефонски разговори, 
договори, упит о стамбеном и 
социјалном статусу појединих 
ученика, тражење помоћи око 
развијања одговорности родитеља 
за слање деце редовно у школу  

по потреби ОС  

Интерресорна Комисија по потреби Размена  о потребној 
документацији за ИОП, тражење 
подршке око појединих ученика 

периодично педагог,  
члан ИРК 

 

Министарство просвете више пута Статистичке табеле, размена 
информација, договори око 
семинара, законске недоумице, 
мејлови са информацијама и 
захтевима о извештајима 

током  
школске 
године 

педагог,логопе
д 

 

Вођење 
документације, 
припрема за 
рад и стручно 
усавршавање 

Дневник рада свакодневно Артикулација активности,важни 
термини,списак обавеза, 
информације, дневни ред 
састанака 

    

Досијеи ученика по 
завршеном 
сусрету са 
учеником 

Запажања,план подршке,кроки 
разговора,важне информације о 
ученику  

скоро 
свакодневно 

 ОС, стручни 
сарадници 
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Записници сарадње са 
родитељима 

после 
сарадње 

Вођење евиденције, запажања, 
акциони план, службене белешке 

током  
школске 
године 

педагог, 
логопед 

 

Протоколи разговора са 
ученицима, наставницима, 
родитељима 

након 
сарадње 

Вођење евиденције о 
активностима, плану подршке, 
појачаној сарадњи, посећености 
настави 

током  
школске 
године 

   

Извештај о СУ  Електронски јануар и јун  колеге Полугодиш
њи и 
годишњи 

Подршка учењу 
  

1 текст за 
сајт 
1 чланак у 
шк.часопису 
Петља 

Ефикасне технике учења 
Када препрека постаје изазов и 
води решењу 

новембар 
  
март 

наставник ТИТ, 
логопед 

 

Семинар-Рад са децом из 
маргинализованих група 

СУ Учешће уз дискусију 1-2.10.2021.  Г.Чукурановић 
и М.Крнета 

ПДС 

Стручни скуп- Етос у ОШ СУ Учешће у радионицама и 
предавањима 

20-
23.5.2022. 

Г.Чукурановић, 
Б.Лајовић, Б. 
Ранђеловић, 
Ј.Ђелић, 
Б.Радосављевић 

  

Предавање на  активу 
стручних сарадника 

Интерно СУ Штетност пиротехничких 
средстава на психофизички развој 
деце са сметњама у развоју 

децембар колега из ОШ 
„Милоје 
Павловић“ 

 

Писање сценарија за 
радионице на ЧОС-у 

Интерно СУ Лековите фреквенције, 
Физичко и ментално здравље, 
Господар свога живота, Трема... 

током 
шк.године 

логопед  Подршка 
раду ЧОС-а 

Коришћење стручне 
литературе за припрему 
стручне теме за ЧОС или 
педагошко-инструктивни 
рад 

СУ Тезе за излагање, стручна 
размена,копирани радни 
материјал,  примери добре 
праксе 

септембар- 
јун 

наставници, 
логопед 
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III 7.2. Извештај о раду педагога 
 

 Активности/ садржаји рада ниво 
реализације и 
учесталост 
сарадње 

начин реализације време 
реализације 

сарадници напомена / 
ефекти 

Планирање и 
програмирање 
образовно - 
васпитног рада 

Годишњи и месечни план 
рада педагога 

стручни 
сарадници, 
месечно 

израда планова на почетку 
школске 
године, 
месечно 

стручни сарадници  

Учествовање у изради 
Годишњег плана рада 
школе 

комисија за 
израду 
Годишњег 
плана рада 
школе 

координација 
комисијом и израда 
планова 

VI, VII, VIII чланови комисије, 
директор, стручни 
сарадници 

координатор 

План личног стручног 
усавршавања и 
професионалног развоја 

индивидуално израда плана VII, VIII директор у договору са 
стручним 
сарадницама 

План посете часовима 
редовне наставе 

стручни 
сарадници, 
управа школе 

израда плана, 
сарадња 

X, XII, I, III стручни сарадници, 
директор, помоћник 
директора 

периодично са 
унапред 
утврђеним 
циљем 

План појачаног васпитног 
рада са појединим 
ученицима  

појединачни 
ученици од 
првог до осмог 
разреда 

израда плана, 
сарадња 

током 
године по 
потреби 

стручни сарадници, 
одељењске 
старешине 

 

Распоређивање нових 
ученика по одељењима 
сходно карактеристикама 
одељења 

појединачни 
ученици од 
првог до осмог 
разреда 

анализа стања по 
одељењима 

током 
године 

психолог, 
директор, помоћник 
директора 

нарочито на 
почетку године 
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Учествовање у припреми 
индивидуалних образовних 
планова за ученике 

тимови за 
пружање 
додатне 
подршке 
ученицима 

сарадња са 
наставницима, 
стручним 
сарадницима и 
родитељима 

током 
године 

стручни сарадници, 
наставници, 
спољашњи 
сарадници, 
родитељи 

тимски 

Пружање помоћи 
наставницима у изради 
глобалних и месечних 
планова рада  

индивидуално, 
на нивоу 
стручних већа 

саветодавни рад током 
године 

стручни сарадници  по потреби 

Праћење и 
вредновање 
образовно-
васпитног рада 
 
 

Праћење реализације 
образовно-васпитног рада 
кроз посете часова, анализу 
педагошке документације 

настава преглед Гугл 
учионица 

X, XI, I, II, III психолог, директор, 
помоћник 
директора 

током године 

Праћење успеха и владања 
ученика на 
класификационим 
периодима, полугодишту и 
предлагање мера за њихово 
побољшање 

ОВ, НВ  анализа успеха и 
дисциплине ученика 

XI, XII, IV, VI психолог, директор 
школе 

 

Евалуација планираних 
циљева и корака у ИОП-има 
и праћење напредовања 
ученика који раде по ИОП-у 

тимови за 
пружање 
додатне 
подршке 
ученицима 

посета часова 
евалуација 

XII, I, VI наставници 
стручни сарадници 
родитељи 

тимски 

Посете часовима редовне 
наставе и анализа 

по одељењима присуство часу и 
разговор са 
наставником 

X, XI, I, III присутни 
наставници 

пратећи 
оствареност 
стандарда 

Праћење начина вођења е - 
дневника 

по одељењима преглед евиденције 
и давање повратне 
информације 

I, VII Оливера Ранковић, 
Луција Рогановић, 
Невена Ђорђевић, 
психолог 

 

Евалуације ИОП-а Тим за 
инклузивно 
образовање 

преглед евиденције 
и давање повратне 
информације 

XII, I, VI кооринатори тимова 
за пружање додатне 
подршке ученицима 

 



  56 
 

Праћење рада Ученичког 
парламента 

Ученички 
парламент - 
ученици седмог 
и осмог 
разреда 

припрема, подршка, 
праћење,  
координација рада 

током 
године 

Бисерка Станчевић 
 

 

Рад  са  
наставницима 

Сугестије наставницима за 
примену разноврсних 
техника учења на часовима 

-индивидуално  
-на стручним 
већима за 
области 
предмета 

саветодавни рад током 
године 

стручни сарадници по потреби 

Сарадња са одељењским 
старешинама петог разреда 
у вези реализације 
истраживања „Адаптација 
ученика петог разреда на 
предметну наставу“ 

ОВ петог 
разреда 

анкетирање ученика; 
разговор са 
ученицима на нивоу 
одељења;  

I одељењске 
старешине 

давање 
повратне 
информације 
одељењским 
старешинама о 
резултатима 
анкете 

Сарадња са учитељима у 
чијим одељењима раде 
ученици мигранти 

први и трећи 
разред 

праћење 
напредовања 
ученика, размена 
информација 

током 
године 

стручни сарадници  

Пружање подршке 
учитељима и наставницима 
у раду са ученицима који 
раде индивидуализовано 
или по  ИОП-у 

-индивидуално 
-тим за 
пружање 
додатне 
подршке 
ученицима 

-израда планова 
-индивидуални рад 
са ученицима 
 

током 
године 

стручни сарадници, 
учитељи, 
наставници, 
родитељи 

по потреби 
-праћење 
ефеката 
планираних 
корака 
(евалуације) 
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Пружање помоћи 
наставницима у постизању 
оптималног развоја ученика 
кроз израду педагошког 
профила, осмишљавање 
корака у 
индивидуализацији рада и 
координацију израде ИОП-а 

појединачни 
наставници, 
одељењске 
старешине 

пружање помоћи 
одељењским 
старешинама и 
наставницима 

током 
године 

стручни сарадници педагошко-
инструктивни 
рад 

Сарадња са ОС на изради 
планова превенције за 
ученике који су под 
ризиком раног напуштања 
образовања 

појединачно са 
ОС 

процена ризика, 
осмишљавање 
корака у односу на 
сваки појединачни 
случај 

током 
године 

стручни сарадници појачана 
сарадња са ЦСР 

Припрема и реализација 
сарадње са родитељима 
ученика 

појединачни 
наставници 

пружање помоћи 
одељењским 
старешинама и 
наставницима 

током 
године 

стручни сарадници 
 

у сарадњи са ОС 

Припрема Гугл табела о 
успеху и дисциплини 
ученика  

за ОВ од другог 
до осмог 
разреда 

ажурирање Гугл 
табела 

XI, I, IV, VI Тања Њаради  

Подршка наставницима у 
остваривању свих форми 
сарадње са породицом кроз 
саветодавни рад  

појединачни 
учитељи и 
наставници, 
одељењске 
старешине 

разговори, 
саветовање, 
праћење ефеката 
предузетих мера 

током 
године 

стручни сарадници 
директор 

тимски  

Посете часовима редовне 
наставе и анализа 

по одељењима присуство часу и 
разговор са 
наставником 

током 
године 

присутни 
наставници 

педагошко-
инструктивни 
рад 
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Сарадња са 
администратором школског 
сајта  

индивидуална 
сарадња 

размена 
информација о 
садржајима 
(презентације, 
обавештења итд.) 
које је потребно 
поставити на сајт 
школе 

током 
године 

стручни сарадници, 
директор 

по потреби, за 
стручне теме 
или 
обележавање 
значајних 
датума 

Сарадња са Бисерком 
Станчевић у вези 
реализације планираних 
активности рада  УП 

на нивоу 
Ученичког 
парламента 

планирање, 
припрема и 
реализација 
активности 

током 
године 

директор координација 
планираних 
активности 

Сарадња са одељењским 
старешинама на изради 
планова  ДКР 

индивидуално 
за ученика 

сугестије, подршка током 
године 

одељењске 
старешине 

информисање о 
законским 
обавезама 

Подршка одељењским 
старешинама у реализацији 
часова одељењске 
заједнице 

одељењске 
старешине 

обезбеђивање 
материјала за 
реализацију ЧОЗ-е 

током 
године 

стручни сарадници сходно 
потребама 
колектива 

Рад са 
ученицима 

Укључивање ученика у рад 
Ученичког парламента 

представници 
одељења 
седмог и осмог 
разреда 

седнице, посете током 
године 

Бисерка Станчевић мотивисање за 
реализацију и 
додатних 
садржаја 

Провера адаптације 
ученика петог разреда на 
предметну наставу 

на нивоу 
одељења петог 
разреда 

анкетирање ученика 
и разговор са 
ученицима 

I, II одељењске 
старешине петог 
разреда 

анализа и 
извештаји за 
свако одељење 
понаособ 

Саветодавни рад са 
ученицима  

појединачни 
ученици од 
првог до осмог 
разреда 

индивидуално или у 
мањим групама 

током 
године 

стручни сарадници, 
одељењске 
старешине 

по потреви, на 
иницијативу 
ученика, ОС или 
родитеља 
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Тестирање деце за упис у 
први разред 

индивидуално тестирање деце и 
прављење процене 
припремљености за 
полазак у школу 

IV, V, VI психолог при првом 
сусрету 
анкетирање 
родитеља о 
битним 
информацијама 
о детету и 
породици 

Учествовање у појачаном 
васпитном раду са 
ученицима који врше 
повреду правила понашања 

појединачни 
ученици од 
првог до осмог 
разреда 

израда плана, 
индивидуални рад, 
сарадња са 
одељењским 
старешинама и 
родитељима 

током 
године 

психолог, 
одељењске 
старешине 

СВОР 

Стварање услова за 
индивидуални развој 
ученика 

појединачни 
ученици од 
првог до осмог 
разреда 

размена 
информација са 
наставницима, 
одељењским 
старешинама, 
родитељима, 
креирање ИОП-а 

током 
године 

стручни сарадници, 
чланови Тима за ИО, 
одељењске 
старешине, 
наставници 

промишљање о 
стварању услова 
у најбољем 
интересу детета 

Радионица "Вршњачка 
подршка у очувању права 
детета" 

Ученички 
парламент 

припрема и 
реализација 
радионице 

5.10.2021. Бисерка Станчевић планирана, 
добро 
примљена, 
активни 
ученици 

Радионица 
„Дискриминација и 
интеркултуралност“ 

Ученички 
парламент 

припрема и 
реализација 
радионице 

 
29.10.2021. 

Бисерка Станчевић  

Организовање предавања 
“Медијација за ученике и 
критичко мишљење” 

Ученички 
парламент 

организовање 
предавања и 
присуство 

8.12.2021. представница из 
Нансен дијалог 
центра 
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Сарадња са 
родитељима 
(старатељима) 

Индивидуални саветодавни 
разговори са родитељима 
због проблема у понашању 
и успеху ученика 

родитељи 
ученика од 
првог до осмог 
разреда 

разговор током 
године 

одељењске 
старешине, 
стручни сарадници 

по потреби 

Подршка родитељима 
ученика који раде по ИОП-у 

родитељи 
ученика који 
раде по ИОП-у 

саветодавни рад, 
размена 
информација 

током 
године 

одељењске 
старешине 
стручни сарадници 

континуирано 

Сарадња са родитељима на 
изради педагошких 
профила ученика који раде 
по ИОП-у 

родитељи 
ученика који 
раде по ИОП-у 

саветодавни рад, 
размена 
информација 

током 
године 

тимови за пружање 
додатне подршке 
ученику 

 

Посредовање између 
родитеља и представника 
ИРК  

индивидуално  заказивање термина 
за излазак на 
комисију, припрема 
документације 

током 
године 

одељењске 
старешине, 
координатор ИРК 

 

Сарадња са родитељима 
будућих првака 

индивидуално 
након 
тестирања 
детета 

давање повратне 
информације након 
обављеног 
тестирања   

IV, V, VI стручни сарадници савети за лакшу 
адаптацију на 
почетак 
школовања 

Презентација “Ваше дете је 
постало ђак“  

онлајн 
презентација за 
родитеље 
ученика првог 
разреда 

презентација 
  

IX стручни сарадници  

Рад са 
директором, 
стручним 
сарадницима, 
педагошким 

Сарадња на истраживању 
постојеће ОВ праксе и 
специфичних проблема и 
потреба школе, предлагање 
мера за унапређење 

по потреби договори, 
сугестије 

током  
године 

стручни сарадници, 
директор 
 помоћник 
директора  

тимски 
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асистентима и 
пратиоцем 
ученика 

У разговорима са 
родитељима ученика, на 
састанцима који се 
организују по потреби , где 
ситуација захтева  тимски 
приступ решавању 
проблема. 

по потреби договори, 
сугестије 

током  
године 

наставници 
стручни сарадници 

континуирано 

У раду са ученицима 
редовна сарадња са 
логопедом и психологом 

свакодневно договори, 
сугестије 

током  
године 

стручни сарадници тимски 

Презентација “Ваше дете је 
постало ђак“  

родитељи 
ученика првог 
разреда 

презентација,  IX психолог, 
логопед 

 

Сарадња у оквиру рада 
стручних тимова  

стручни тимови редовна размена 
информација 

током 
године 

стручни сарадници, 
директор, помоћник 
директора 

континуирано 

Сарадња на формирању 
одељења и расподели  
одељењских старешинстава  

психолог, 
управа школе 

анализа и процена VI, VII психолог, директор, 
помоћник 
директора 

 

Унапређивање вођења 
педагошке документације у 
школи 

стручни 
сарадници, 
управа школе 

тимски рад, 
осмишљавање 
образаца, преглед, 
сугестије, писање 
извештаја 

током 
године 

директор,  
стручни сарадници 

 

Планирање активности и 
стручног усавршавања у 
циљу јачања 
професионалног развоја 

стручни 
сарадници, 
управа школе 

тражење семинара током 
године 

директор, стручни 
сарадници 

тимски 

Сарадња са психологом свакодневно размена, сугестије, 
договор, 
координација, 
истраживања 

 
континуира
но 

стручни сарадници  

Рад у стручним 
органима и 

Сарадња са логопедом два пута 
недељно 

планирање рада са 
ученицима 

током 
године 

стручни сарадници размена 
информација 
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тимовима Координатор Тима за 
инклузивно образовање 

Тим за 
инклузивно 
образовање 

координација и 
вођење записника 

 на 
састанцима 
и у сарадњи 
са ОС 

директор  

Координатор Ученичког 
парламента 

Ученички 
парламент 

координација током 
године 

Бисерка Станчевић заказивање 
састанака 

Координатор Стручног 
актива за развој школског 
програма 

Стручни актив координација  по договору чланови актива  

Члан Стручног актива за 
развојно планирање 

Стручни актив 
за развојно 
планирање 

учествовање у раду   на 
састанцима 

чланови актива реализација 
планираних 
активности 

Члан тима за заштиту 
ученика од 
дискриминације, насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

Тим за заштиту 
ученика од 
дискриминациј
е, насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

учествовање у раду  током 
године 

чланови тима  

Члан Тима за реаговање у 
кризним ситуацијама 

Тим за 
реаговање у 
кризним 
ситуацијама 

учествовање у раду   по потреби чланови тима због појачаних 
мера 
безбедности и 
заштите 
здравља 

Члан Тима за обезбеђивање 
квалитета и развој школе 

Тим за  
обезбеђивање 
квалитета и 
развој школе 

учествовање у раду  на 
састанцима 

чланови тима  

Члан Тима за реализацију 
пројекта Еразмус+ 

Тим за 
реализацију 
пројекта 
Еразмус 

учествовање у раду  по договору чланови тима  
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Учешће у раду одељењских 
већа, актива учитеља и 
Наставничког већа 

на тромесечју,  
на полугодишту 

израда и 
представљање 
извештаја о успеху и 
владању ученика 

током 
године 

учитељи, 
наставници,логопед, 
психолог, директор, 
помоћник 
директора 

извештаји, 
стручне теме 

Присуство на седницама 
Школског одбора 

на заказаним 
седницама 

подношење 
извештаја о успеху и 
владању ученика 

током 
године 

директор   

Тимови за пружање 
додатне подршке 
ученицима који раде по 
ИОП-у  

тимови за 
пружање 
додатне 
подршке 
ученицима 

састанак, размена 
информација,  
прикупљање 
података, израда 
педагошког профила, 
осмишљавање 
корака 

током 
године 

стручни сарадници, 
одељењске 
старешине, 
наставници, 
родитељи 

координација 

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

са Центром за социјални 
рад 

појединачни 
ученици и 
чланови 
породице 

достављање 
мишљења о 
појединачним 
ученицима 
 

током 
године 

директор, 
помоћник 
директора, стручни 
сарадници 

по потреби 

сарадња са Соњом 
Здравковић – 
координатором ИРК на 
општини Чукарица 

појединачни 
ученици и 
чланови 
породице 

размена 
документације 

током 
године 

координатори 
тимова за пружање 
додатне подршке 
ученицима, 
психолог, директор 
школе 
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Сарадња са ОШ „Милоје 
Павловић“ 

у вези 
појединачних 
ученика 

-размена 
документације у 
вези ученика који су 
прешли у ову ОШ 
-Упућивање ученика 
са сметњама у 
развоју на третман са 
логопедима, 
дефектолозима 
 

током 
године 

стручни сарадници 
учитељи 
ИРК 
родитељи 
 

периодично 

Сарадња са Филозофским 
факултетом у Београду 

реализација 
истраживања за 
ученике у 
млађим 
разредима 
“Мат-мот” 

организација и 
повезивање 
сарадника са 
факултета и учитеља  

 
 
током 
године 

сарадници са 
факултета 

 

Сарадња са Министарством 
унутрашњих послова 

за 
индивидуални 
случај  

размена 
документације о 
ученици (пријава 
насиља) 

III стручни сарадници, 
директор 

по потреби 

Сарадња са ШУ Београд Окружна 
комисија за 
упис у средњу 
школу 

припрема 
документације о  
ученицима за које се 
прилагођавају 
услови и тестови на 
ЗИ 

V, VI психолог, 
директор, 
координатори 
тимова за пружање 
додатне подршке 
ученицима 

 

Сарадња са ОШ „Др Драган 
Херцог“ 

праћење 
образовања 
појединачног 
ученика  у 
болничким 
условима  

Размена 
информација о 
појединачном 
ученику који је био 
на болничком 
лечењу 

током 
године 

одељењски 
старешина, психолог 
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Сарадња са Републичким 
заводом за статистику  

на нивоу школе прикупљање 
података  

октобар психолог, секретар квантитативни 
подаци у 
табелама за крај 
претходне и 
почетак нове 
школске године 

Вођење 
документације, 
припрема за 
рад и стручно 
усавршавање 
 
 

Вођење евиденције о 
сопственом раду  

индивидуално вођење  
документације 

на дневном 
нивоу током 
године 

 дневник рада 

Вођење портфолиа 
професионалног развоја  

индивидуално вођење  
документације 

током 
године 

  

Израда и чување 
евиденције о сарадњи са 
ученицима, наставницима и 
родитељима 

индивидуално вођење  
документације 

током 
године 

 записници, 
досијеи 

Вођење електронске базе 
оперативних планова рада 
наставника 

на нивоу школе ажурирање базе и 
евидентирање 

током 
године 

 сваког месеца 

Вођење електронске базе 
података о тестираним 
ученицима (будући прваци) 

на нивоу 
генерације 

унос података након 
тестирања 

V, VI психолог табеларно, са 
потребним 
критеријумима- 
за генерацијску 
свеску 

Вођење евиденције о  ИОП-
има,мерама 
индивидуализације, 
евалуацијама ИОПа 

на нивоу школе детаљно вођење и 
чување 
документације 

током 
године 

координатори 
тимова за пружање 
додатне подршке 
ученицима 

електронски 

Израда хронологије за ИОП-
е за школску  2021/22. г 

на нивоу школе вођење и чување 
документације 

током 
године 

 табеларно 
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У оквиру стручног усавршавања у установи: 
Трибина за родитеље ученика првог разреда “Ваше дете је постало ђак” (5.10.2021. године) 
Радионица за Ученички парламент “Вршњачка подршка у остваривању права детета” (12.10.2021. године) 
Радионица за Ученички парламент “Дискриминација и интеркултуралност” (реализатори су представници невладине 
организације PIN -  Psychosocial Innovation Network, 29.10.2021. године) 
Студијско путовање у Словенију у оквиру Еразмус пројекта “Иновативне наставне методе - свакодневна пракса” (20-
27.11.2021. године) 
Предавање о правилном односу деце према животињама “Мјау-вау експерт” (реализатори су представници организације 
Animal Rescue Serbia (ARS); 7.12.2021. године)  
Предавање за ученике “Медијација за ученике и критичко мишљење” (реализатор је Татјана Поповић из невладине 
организације Нансен дијалог центар, 8.12.2021. године) 
Предавање за ученике “Дигитално насиље” (на Ученичком парламенту, 29.3.2022. године) 
Присуство на приказивању материјала за ученике који наставу прате по ИОП-у (математика), на Тиму за инклузивно 
образовање (16.12.2021. године) 
Интерно истраживање (узорак до 100 испитаника). Истраживање адптације ученика петог разреда на предметну наставу 
(фебруар 2022. године) 
Онлајн обука за запослене - породично насиље (Национална платформа за превенцију насиља “Чувам те”, МПНТР, Кампстер 
платформа за онлајн учење, 21.3.2022. године) 
Онлајн обука “Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине људима”(Национална платформа за 
превенцију насиља “Чувам те”, МПНТР, Кампстер платформа за онлајн учење, 22.3.2022. године) 
Онлајн обука “Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и дискриминације, злостављања и насиља” 
(Национална платформа за превенцију насиља “Чувам те”, МПНТР, Кампстер платформа за онлајн учење, 22.3.2022. године,  
              “Обука за запослене - Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању” (Национална платформа за 
превенцију      насиља “Чувам те”, МПНТР, Кампстер платформа за онлајн учење, 24.3.2022. године) 
У оквиру стручног усавршавања ван установе:  
Семинар “Рад са ученицима из маргинализованих група” (1-2.10.2021. Педагошко друштво Србије, Гордана Чукурановић, 
Марија Крнета) 
Семинар “Формативно оцењивање од планирања до постизања исхода и циљева уз помоћ дигиталне свеске” (25.9.2021. 
Педагошко друштво Србије, Весна Муратовић) 
Вебинар “Технике учења” (29.1.2022. Педагошко друштво Србије, Биљана Радосављевић, Биљана Михајловић) 
Вебинар “ИОП 3 у пракси” (17.3.2022. Образовни центар Контики, Вера Јовић) 
Национални научни скуп- онлајн  “Образовање у време кризе и како даље” (7.5.2022. Педагошко друштво Србије) 
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 III 7.3. Извештај  о раду дефектолога-логопеда 
        

 Активности/ садржаји рада 

ниво 
реализације и 
учесталост 
сарадње 

начин 
реализације 

време 
реализације 

сарадници 
напомена / 
ефекти 

Планирање и 
програмирање 
образовно - 
васпитног рада 

годишњи план рада, месечни 
план рада 

стручни 
сарадници 

израда 
планова 

почетком 
школске 
године,месечно 

педагог,  

свакодневни  дневник рада појединачни 
ученици од 
првог до осмог 
разреда 

вођење 
документације 

током 
школске 
године 

наставници,педагог, 
психолог 

 

планови  индивидуализације  и  
ИОПа за ученике 

тимови,програ
ми 

израда 
планова, 
евиденција 

током 
школске 
године 

наставници,педагог, 
психолог 

 

додатна подршка у учењу по потреби,уз 
договор 

рад са 
ученицима 

током 
школске 
године 

наставници,педагог, 
психолог 

 

Праћење и 
вредновање 
рада школе 

Посета  часовима. Праћење 
напредовања ученика,преглед 
свезака, присуство логопеда на 
часу 

21.9.2021.у 1/4 
18.11.2021. у 3/4  
18.11.2021. у 3/2 
18.10.2021. у 3/1 
22.11.2021. у 3/3 
22.11.2021. у 3/5 

у одељењима  током 
школске 
године 
 
 
 

наставници анализа и 
сугестије током 
разговора са 
наставницима 

 Рад са 
наставницима 

 Сарадња и саветодавни рад  се 
тиче прилагођавања 
постављених циљева 
рада,примене дидактичког 
материјала и праћења и 
вредновања рада 

сви разреди разговори са 
наставницима, 
посета часу 

током  
школске 
године 
 
 

наставници,педагог, 
психолог 

анализа и 
сугестије током 
разговора са 
наставницима 

Константна размена 
информација о ученицима са 

учитељи, 
предметни 

разговори са 
наставницима, 

током  
школске 

наставници,педагог, 
психолог 

препоруке 
одељењским 
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којима ради логопед наставници посета часу године 
 
   

старешинама и 
предметним 
наставницима 

Рад са 
ученицима 
   

логопед је радила са   120 
ученика 
 
 
 
 

 
појединачни 
ученици од 
првог до осмог 
разреда 

индивидуални 
и групном раду 
у складу са 
проблематиком 
и личношћу 
детета 

током  
школске 
године 
 
 

наставници, 
педагог, 
психолог 

препоруке 
одељењским 
старешинама и 
предметним 
наставницима, 
напредак 
ученика у складу 
са 
могућностима, 

од укупног броја ученика,:  
са 9 ученика који су по  ИОПу  
 

Сва одељења индивидуални 
рад 

недељни 
термини  
рада 

наставници,педагог, 
психолог 

напредак 
ученика у складу 
са могућностима 

36 ученика 1.разреда, гласови, 
анализа и синтеза,  читање, 
графомоторика,математика. 
 

Сва одељења 
 

индивидуални 
и групни  рад 

Недељни 
термини рада 

наставници,педагог, 
психолог 

напредак 
ученика у складу 
са могућностима 

20 ученика 2. разреда,  
читање,разумевање прочитаног, 
писање, гласови, математика 

Сва одељења 
 

индивидуални 
и групни рад 

Недељни 
термини рада 

наставници,педагог, 
психолог 

напредак 
ученика у складу 
са могућностима 

26 ученика 3. разреда, 
читање,разумевање прочитаног, 
писање, гласови 

Сва одељења 
 
 

индивидуални 
и групни рад 

Недељни 
термини рада 

наставници,педагог, 
психолог 

напредак 
ученика у складу 
са могућностима 

13 ученика 4.разреда, 
читање,разумевање прочитаног, 
писање,  гласови 

Сва одељења 
 

 индивидуални 
и групни рад 

Недељни 
термини рада 

наставници,педагог, 
психолог 

напредак 
ученика у складу 
са могућностима 

5 ученика 5. разреда,  
читање, гласови, помоћ у учењу, 
разговор 

Сва одељења 
 

индивидуални 
и групни рад 

По потреби наставници,педагог, 
психолог 

напредак 
ученика у складу 
са могућностим 

12 ученика 6. разреда, 
 Математика,разговори,учење 
 

Сва одељења   индивидуални 
рад 

По потреби психолог препоруке 
наставницима и 
ученицима 
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3 ученика 7. разреда   
помоћ у учењу,  

Сва одељења   Индивидуални 
рад 

  По потреби психолог препоруке 

5 ученика 8. разреда, 
Помоћ у учењу,читање, 
 разговори   

Сва одељења   индивидуални 
рад 

По потреби психолог препоруке 
наставницима и  
ученицима 

Рад са ученицима који имају 
изражену дислексију, 
дисграфију, дисфазију и 
дисфонију   

појединачни 
ученици од 
првог до осмог 
разреда 

индивидуални 
рад 

током  
школске 
године 

наставници,педагог, 
психолог 

препоруке 
предметним 
наставницима, 
напредак 
ученика у складу 
са могућностима 

Рад са ученицима који имају 
оштећене гласове, изазивању  и 
аутоматизацији, рад на усменом  
изражавању. 

појединачни 
ученици од 
првог до осмог 
разреда 

на 
индивидуално
м 
раду 

током  
школске 
године 

наставници, 
педагог, 
психолог 

напредак 
ученика у складу 
са могућностима 
 

Рад са ученицима на вештини 
читања, правилног 
дисања,ритма, изражајности и 
флуидности, уједначеној  јачини 
и висини гласа,брзини, општoj 
сигурности језичког израза 

појединачни 
ученици од 
првог до осмог 
разреда 

индивидуални 
и групни рад у 
складу са 
проблематико
м и личношћу 
детета 

током  
школске 
године 

наставници, 
педагог, 
психолог 

препоруке 
предметним 
наставницима, 
 

Рад на правилима  писменог 
изражавања, реченици и 
деловима реченице, облику и 
величини слова, писању 
састава. 

поједини 
ученици од 
првог до осмог 
разреда 

индивидуални 
и групни рад у 
складу са 
проблематико
м и личношћу 
детета 

током  
школске 
године 

наставници, 
педагог, 
психолог 

препоруке 
предметним 
наставницима, 
 
 

Разговори са ученицима 
старијих разреда, поводом 
понашања и поводом појачаног 
васпитног рада 

Поједини 
ученици 
старијих 
разреда, 
 

индивидуални 
рад у складу са  
личношћу 
детета 

током  
школске 
године 

психолог Разумевање и 
напредак 
ученика у складу 
са могућностима 
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Сарадња са 
родитељима 
(старатељима) 

Саветодавни  и  инструктивни 
рад са родитељима деце,  
начини рада и врсте помоћи и 
подршке коју пружа логопед, 
однос ученика према раду и о 
понашању  

родитељи  
ученика који 
раде са  
логопедом-20 
разговора 

разговори, 
размена, 
сугестије 

током  
школске 
године 

наставници,педагог, 
психолог 

Информисање, 
договор о раду 

Саветодавни  и  инструктивни 
рад са  родитељима  ученика 
који раде по ИОПу 

Седам  
разговора 

Разговори, 
размена, 
сугестије,  

током  
школске 
године 

педагог, 
психолог 

Информисање, 
договор о раду 

Рад са 
директором, 
стручним 
сарадницима, 
педагошким 
асистентима и 
пратиоцем 
ученика 

размењивање  информације о 
ученицима, на  одељењским  и 
на стручним већима 

на тромесечју и  
на полугођу 

 током  
школске 
године 

наставници,педагог, 
психолог,директор 

 

У разговорима са родитељима 
ученика ,на родитељским 
састанцима и састанцима који 
се организују по потреби , где 
ситуација захтева  тимски 
приступ решавању проблема 

по потреби договори, 
сугестије 

током  
школске 
године 

наставници,педагог, 
психолог, директор 

Информисање, 
договор о раду 

У раду са ученицима редовна 
сарадња са педагом и 
психологом 
 

свакодневно договори, 
сугестије 

током  
школске 
године 

 Информисање, 
договор о раду 

Рад у стручним 
органима и 
тимовима 

Логопед је координатор  
Вршњачког тима, одржавање 
вибер састанака Вт , припрема 
три радионице 
1. радионица“Самоприхватање“ 
2. радионица“Бити окренут 
људима“ 
3. радионица“Стереотипи и 
предрасуде“ 
4. радионица“Асертивно 
понашање“ 

ученици и 
наставници 
чланови тима 

координација 
рада и 
припрема 
радионица, 
извештај о 
раду 

 
 
21.10.2021. 
 
30.11 2021. 
 
16.12.2021. 
 
10.03.2022. 

наставници 
чланови, 
 

Радионице, које 
су урађене, 
 на часовима 
одељењске 
заједнице држе  
ученици, 
чланови тима 
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Члан инклузивног 
тима,присуствовање онлајн 
састанцима, мали тимови 

наставници 
чланови тима 

анализа, 
сугестије, 
рад са 
ученицима 

Током  
школске 
године 

наставници, 
педагог, 
психолог 

напредак 
ученика у складу 
са могућностима 
 

Учешће у раду одељењских 
већа , актива учитеља и 
наставничког већа 

на тромесечју ,  
на полугођу, 
на крају 
школске 
године 

анализа рада Током  
школске 
године 

наставници,педагог, 
психолог, директор, 
помоћник 
директора 

 

Одељењска већа 
Наставничка већа 
 
 

на тромесечју и  
на полугођу, 
на крају 
школске године 

анализа рада током  
школске 
године 

наставници,педагог, 
психолог, директор, 
помоћник 
директора 

 

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

са Центром за социјални рад појединачни 
ученици и 
породицa 

мишљења 
 

током  
школске 
године 

наставници,педагог, 
психолог, директор, 
помоћник 
директора 
 

информисање 

са Домом здравља појединачни 
ученици и 
породицa 
 

мишљења 
 

током  
школске 
године 

наставници,педагог, 
психолог, директор 

информисање 

са Специјалном школом- 
Милоје Павловић 

појединачни 
ученици и 
породицa 

мишљења, 
 

током  
школске 
године 

наставници,педагог, 
психолог, директор 

информисање 

Вођење 
документације, 
припрема за 
рад и стручно 
усавршавање 

Евиденција о сопственом раду 
је : дневник рада логопеда,где 
се свакодневно уписује име 
ученика и које су активности 

стручни 
сарадници 

вођење  
документације 

током  
школске 
године 

  

месечни план рада стручни 
сарадници 

вођење  
документације 

месечно   

 годишњи план рада стручни 
сарадници 

вођење  
документације 

на почетку 
школске 
године 
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Досије о сваком ученику са 
којим логопед ради са 
разлозима доласка,радом са 
учеником,наставником и 
родитељима и током рада са 
учеником 

стручни 
сарадници 

вођење  
документације 

током  
школске 
године 

Психолог, педагог, 
наставници 

 

У оквиру стручног усавршавања 
у установи: Припрема четири  
радионице Вршњачког тима  

  21.10.2021. 
30.11 2021. 
16.12.2021. 
10.03.2022. 

 
наставници чланова 
Вршњачког тима 
педагог, психолог 

 
 

У оквиру стручног усавршавања 
ван установе: 
Рад са децом из 
маргинализованих група 

Педагошко 
друштво Србије 
 
ОШ“МИрослав 
Антић“ 

учешће 
2 дана  
16 бодова 

01.10.2021.  
 
Гордана 
Чукурановић, 
Марија Крнета 

 
 
К 3 
П2 

Обука за школске координаторе 
и администраторе 
међународних истраживања 
чији је носилац ИЕА 

ОШ“Љуба 
Ненадовић“ 

учешће 
8 бодова 

21.03.2022. Завод за 
вредновање 
квалитета 
образовања и 
васпитања 

 
К3 
П6 

Обука за дежурне наставнике онлајн Учешће 
8 бодова 

21.06.2022. ЗУОВ  
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III 7.4. Извештај о раду библиотекара/библиотеке 
 

 
Активности/ садржаји рада време 

реализације 
сарадници напомена / ефекти 

Планирање и 
програмирање 
образовно - 
васпитног рада 

- израда годишњег плана рада 
- израда годишњег плана рада 
библиотечке и литерарне секције 

IX месец   - развијање систематичности у раду 

- израда месечног плана рада школског 
библиотекара 

IX- VI  месец   - систематско праћење школског плана и 
програма 

Праћење и 
вредновање рада 
школе 

- присуство и рад у оквиру Наставничког 
већа 

IX - VI 
месец 

  - сагледавање потреба ученика и 
наставника везано за набавку књижне и 
некњижне грађе 

- присуство и рад у оквиру актива 
наставника српског језика и страних језика 

IX - VI 
месец 

  -развијање међусобне сарадње у циљу 
унапређивања читалачке културе 

Рад са 
наставницима 

-континуирано пружање помоћи 
учитељима и наставницима приликом 
реализације часова редовне, додатне и 
допунске наставе, као и угледних часова 

IX-VI  
месец 

- учитељи, наставници - набавка актуелних наслова у циљу 
квалитетније реализације наставе 

- пружање помоћи у одабиру стручне 
литературе за реализацију наставе 

IX-VI месец - учитељи, наставници - путем паноа и изложби наставници и 
учитељи се упознају са литературом која 
би могла да унапреди наставни процес 

-месечна поставка паноа препоручених 
књига “Наставници колегама” 

X месец -директор, 
помоћник директора, 
стручни сарадници, 
учитељи и наставници 

-размена искустава и препорука 
колегама за читање 

-обележавање важних датума: 
Међународни дан писмености 8.IX; 
Међународни дан мира 21.IX; Европски 
дан језика 26.IX; Дан школских 
библиотекара 26.X; Европски дан науке 
7.XI ; Међународни дан детета 20.XI; 
Међународни дан библиотекара Србије 
14. XII; Обележавање школске славе 27. I; 
Међународни дан матерњег језика 21.II; 

IX-VI месец - учитељи, 
наставници, чланови 
библиотечке секције 

-обележавање важних културних датума 
и подстицање ученика на неговање 
културе и традицје 
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Обележавање дана школе 14. III; Светски 
дан поезије 21.III; Светски дан дечје књиге 
2.IV; Светски дан књиге и ауторских права 
23.IV 

-прикупљање чланака за школски сајт и 
школски часопис „Петља“ 
-промоција школске библиотеке путем 
друштевних мрежа; 

IX- VI  
месец 

Дејан Илић, 
Ксенија Јовић 

-промовисање најзначајнијих постигнућа 
наше школе 
  
-неговање сарадње 

Рад са ученицима 

-угледни час “Проговори да видим ко си” 
IV месец   Марија 

Димитријевић 
-упознавање ученика са језичком 
културом  и богаћење ученичког речника  

-помоћ при изради литерарних радова за 
учешће на литерарним конкурсима 

IX-VI месец -учитељи, наставници - подстицање ученике на самосталне 
књижевне покушаје; дискусија о 
радовима; охрабрење ученика за учешће 
на литерарним конкурсима;  

- упознавање ученика 3.разреда са 
енциклопедијама за децу 
- Упознавање ученика 1.разреда са 
школском  библиотеком 

X месец 
 
 
 I месец 

- учитељи 3.разреда 
 
-учитељи 1.разреда 

- развијање самосталног сналажења у 
литератури  
-развијање љубави према 
истраживачком раду 

-„Мала позорница“  пројектна настава 
ученика одељења 3/3 
 

XI месец 
 

Марија Којић 
 

-развијање креативности и 
оригиналности  код ученика; 
-способност ученика трећег разреда да 
осмисле сценографију и луткарску 
представу за своје другаре из 
продуженог боравка; 

- школско такмичење у рецитовању 8. III 
2022. 
 

III месец 
 

учитељи, наставници 
 

-неговање љубави према поезији и 
рецитовању; упознавање ученика са 
правилном дикцијом и  интонацијом 
приликом рецитовања 

-радионица “Читали смо за време 
распуста” 
 

V месец 
 

учитељи, чланови 
библиотечке секције 

-ученици презентују књиге које су читали 
током распуста чиме препоручују књиге 
својим другарима из одељења 

-плакат “Поносим се” 
V месец 
 

чланови библиотечке 
секције 

- ученици износе путем плаката све оно 
што њих чини поносним, аргументују 
своје ставове 
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- изложба књига о Светом Сави 
 

I месец 
 

чланови библиотечке 
секције 

-упознавање ученика са делом и 
стварањем Светог Саве 

- изложба књига о Мирославу Антићу III месец 
чланови библиотечке 
секције 

-упознавање ученика са делом и 
стварањем Мирослава Антића 

- акција “Читајмо гласно” поводом 
Националног дана књиге 28. II 2022. 

II месец 
учитељи. наставници 
српског језика 

-неговање љубави према читању код 
ученика 

- сусрет  песникиње и учитељице Биљане 
Шекуларац са ученицима првог разреда у 
оквиру пројекта „Дете и књига“ 
 

XII месец 
 

Биљана Шекуларац 

-приближавање поетског стваралаштва 
младима; 
-ученици показују интересовање за 
савремену поезију за децу; 

- промоција новонабављених књига  
 

 
чланови библиотечке 
секције 

-промовисање нових књига које су 
набављене за школску библиотеку 

- изложба романа “Аги и Ема” (V1,V2) 
 

XII месец 
 

Јелена Илић 
 

-ученици самостално осмишљавају свој 
роман инспирисан лектиром “Аги и Ема” 

- плакат “Ову књигу не смеш да 
пропустиш” у оквиру пројекта “Дете и 
књига” 

IV месец 
 

чланови библиотечке 
секције 

-ученици препоручују једни другима 
књиге за читање 

- “У потрази за књигом” у оквиру пројекта 
“Дете и књига” 
 

VI месец 
 

Љиљана Вицјан 
 

-заједнички час ученика 2/1 и 6/1; 
ученици размењују искуства и развијају 
читалачке навике, као и љубав према 
књизи и школској библиотеци 

- анкета “Књига коју ћемо памтити” у 
оквиру пројекта “Дете и књига” 

VI месец 
 

чланови библиотечке 
секције 

-анкета и избор најчитаније књиге у овој 
школској години 

- састанци Ученичког парламента и 
Вршњачког тима 

IX-VI  месец 
стручни сарадници, 
Бисерка Станчевић 

- развијање способности ученика за 
конструктивну дискусију о релевантним 
питањима и оснаживање њиховог 
положаја у креирању  наставног процеса 

Сарадња са 
родитељима 
(старатељима) 

- помагање родитељима у одабиру 
адекватне књиге у складу са узрастом 
детета и његовим интересовањима 

IX-VI  
месец 

-родитељи - представљање књиге као везивног 
ткива породице 

- обавештавање ученика и родитеља о 
новонабављеним књигама путем паноа 

IX-VI 
месец 

  - правовремено обавештавање о 
новонабављеној литератури 

- анкетирање ученика и родитеља везано 
за читалачке навике 

IX-VI  
месец 

  - подизање свести о значају сарадње 
између школе и породице 
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Рад са 
директором, 
стручним 
сарадницима 

- сарадња у вези са обезбеђивањем 
књижне и некњижне грађе за школску 
библиотеку – набавка нових књига 

IX-VI 
месец 

- директор - коришћење новонабављене литературе 
с циљем унапређења наставног процеса 

- стручна већа и сарадници су 
благовремено обавештени о набавци нове 
литературе путем истицања на огласној 
табли свега што је набављено 

IX-VI месец   - коришћење новонабављене литературе 
с циљем унапређења наставног процеса 

- договор око набавке уџбеника за ученике 
са сметњама у развоју 

IX-VI  
месец 

- учитељи, 
наставници, педагог, 
психолог, логопед 

- коришћење новонабављене литературе 
с циљем унапређења наставног процеса 

 -истраживање “Разумевање прочитаног” 
код ученика првог разреда 

 VI месец  психолог,логопед -проверавање брзине читања и 
разумевања прочитаног код ученика 
првог разреда и давање сугестија за 
даљи рад са ученицима  

Рад у стручним 
органима и 
тимовима 

-присуство Наставничком већу и стручним 
активима 

IX-VI 
 месец 

  -неговање сарадње 

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

- сарадња са издавачким кућама приликом 
богаћења библиотечког фонда и набавке 
нових књига за награђивање Вуковаца, 
ђака генерације и спортисте генерације, 
као и ученика који су остварили посебне 
успехе у овој школској години 

IX-VI  
месец 

  - сарадња са издавачким кућама 

-посета „Српској књижевној задрузи“ и 
учлањење 

X месец   - сарадња са издавачким кућама 

Стручно 
усавршавање, 
вођење 
документације 

-каталогизација књижне и некњижне 
грађе 

IX-VI  месец 
  

- вођење евиденције о читаности IX-VI  
месец 

  

- Трибина „Уђи у моје ципеле“ 
 

3. XII 2021. 
 

Библиотека Шабачка 
 

-важност и улога библиотекара у 
препознавању различитости и 
унапређењу живота и образовања особа 
са инвалидитетом 

- 63.републички зимски семинар за 21.I -23. I Друштво за српски -захваљујући корисним радионицама 
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професоре и наставнике српског језика и 
књижевности 
 

2022. 
 

језик и књижевност 
Србије 
 

упознали смо се за различитим 
активностима и методама које могу 
обогатити наставу за ново време 

- Технике учења 
 

29. I 2022. 
 

Педагошко друштво 
Србије 
 

-упознавање са техникама и методама 
рада које се могу применити у 
наставном процесу 

- Стратегије у раду са ученицима који 
показују проблеме у понашању 
 

IV 2022. 
 

Платформа ”Чувам 
те” 
 

-важност и улога наставника и стручних 
сарадника у раду са ученицима који 
показују проблеме у понашању 

- Породично насиље 9.IV 2022. 
Платформа “Чувам 
те” 

-важност и улога наставника и стручних 
сарадника у пружању подршке 
ученицима који трпе породично насиље 
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III 8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМОВА 
 
 

  назив тима 
број седница 

координатор чланови активности 
планирано реализовано 

Тим за 
самовредновање 

2 2 
Наташа 

Мићевић 

Бљиана Радосављевић, 
Марија Димитријевић, 

Јелена Петровић, 
Јадранка Бакша, 
Дубравка Живковић, 
Невена 

Ђорђевић, Радиша 
Лековић, представник 
Савета родитеља, 

представници Ученичког 
парламента 

 

избор области за самовредновање,  

договор око активности и подела посла, договор око 
инструмената за процену остварености стандарда и 
показатеља, израда акционог плана, реализација и 
анализа анкета за наставнике, ученике и  родитеље, 
анализа ЗИ, процена остварености стандарда на 
посећеним часовима, сумирани извештај о 
самовредновању рада школе и израда акционог плана 
за наредну годину 

Тим за заштиту 
ученика од насиља, 
злостављања, 
занемаривања и 
дискриминације 

6 6 
Јелена 

Петровић 

Биљана Радосављевић, 
Невена Марковић, 

Зорка Перић, Сања Илић 
Јохана, Љиљана 
Станојевић, Милош 

Ћирковић, Драгана 
Пејчић, Гордана Милић, 
Зорица Поповић, 

Момир Милинчић, 
Бисерка Станчевић, 
представник Савета 

родитеља, 
представници Ученичког 
парламента 

информисање о протоколу приликом поступања у 
ситуацијама насиља, анализа насилних ситуација, 
обележавање Дана мира и Дечје недеље, 
обележавање Дана заштите од трговине људима, 
размена мишљења о најефикаснијим васпитним 
мерама након седница ОВ, реализација тема на ЧОС-у 
са превентивним садржајем, консултативни састанци,  
јачање наставничких компетенција у ризичним 
ситуацијама кроз осмишљавање адекватних 
активности, подршка превентивним садржајима у 
оквиру школе, анализа актуелног стања у школи,  
анализа насилних ситуација, реализација акционих 
планова појачаног васпитног рада са ученицима, 
изношење и дискусија о разлозима појачаних мера 
предострожности зарад безбедности ученика, 
обележавање Дана толеранције, обележавање 
Међународног Дана детета 
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Тим за инклузивно 
образовање и 
пружање додатне 
подршке ученицима 

6 6 
Невена 

Марковић 

Долорес Грбић, Јелена 
Петровић, Љиљана 

Младеновић, Јелена 
Живановић, Љиљана 
Ђорђевић, Тања 

Њаради, Јован Вуковић, 
Наташа Бјелић, 
представник Савета 

родитеља 

 

  

Представљање плана рада тима за школску 2021/22. 
годину, упознавање са Правилником о ближим 
упутствима за утврђивање права на индивидуални 
образовни план, његову примену и вредновање, 
презентација о примени инклузивног образовања у 
основној школи, информација колектива о 
напредовању ученика на стручним већима и 
вредновању реализованих ИОП-а, квалитативна 
процена пружања додатне подршке ученицима на 
нивоу школе, сарадња са Интерресорном комисијом,, 
специјалном школом, ЦСР, 

праћење рада малих Тимова за ИОП, израда акционог 
плана за ЗИ и анализа резултата, извештај о раду,, 
анализа посете часовима ради праћења примене ИОП-
а, рад са ученицима из маргинализованих група, 
сарадња са невладином организацијом, планирање, 
организовање и спровођење завршног испита на крају 
обавезног образовања за ученике којима је потребна 
додатна подршка   

 

назив тима 
број седница 

координатор чланови активности 
планирано реализовано 

Тим за праћење 
стручног усавршавања 
наставника и стручних 
сарадника 

2 2 
Бојка 

Димитријевић 

Бојка Димитријевић, 

Оливера Грбић. 

Светлана Јовановић, 

Биљана Шекуларац, 

Синиша Славић 

 

прикупљање података о: 

- стручном усавршавању и унапређивању образовно 
васпитног рада, преглед посећених семинара 

- стручном усавршавању унутар установе 

- стручним темама и предавањима на нивоу школе 

- одржаним угледним часовима 

Тим за професионални 
развој 

4 3 Ана Пецић  

Јелена Петровић, Маја 
Кантар, Лидија Крстески, 

Гордана Николовски, 
Драгица Вуканић 

 

анкетирање ученика о жељеним средњим школама, 
предавања на часовима ОС, разговор о талентима и успеху, 
обележавање значајних датума, разговор о радионицу 
“Професионална оријентација и значај тестирања” у КЦЧ, 
информисање о завршном испиту, сарадња са МПНТР, 
професионално тестирање и саветовање са психологом 
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Тим за реаговање у 
кризним ситуацијама 

1 5 Долорес Грбић 

секретар, Гордана 
Милић, Невена 
Марковић, Јелена 
Петровић, Ксенија Јовић, 
Зорица Поповић 

обезбеђивање услова за нормално одвијање наставе и у 
ванредним околностима комбиноване наставе, 
континуирано слање извештаја о броју заражених ученика 
ковидом, процена стања у школи и консултације са Заводом 
за заштиту здравља, прављење акционог плана након 
пријаве о сумњи да један ученик конзумира ПАС и праћење 
реализације превентивних активности; договор око мера 
безбедности за ученике и запослене након дојава о бомби у 
школи, сарадња са МУП-ом на Чукарици  

Тим за рад са 
студентима и сарадњу 
са факултетима 

4 4 
Сања 

Миросављевић 

наставници ментори: Тања 
Њаради, Оливера Грбић, 
Луција Рогановић, 
Љиљана Вицијан, Лидија 
Крстески и Драгана Пејчић 

Састанак са професорима са факултета у вези припрема за 
реализацију праксе студената; припремни састанци са 
студентима о реализацији праксе, преглед и анализа 
припрема за час студената; непосредан рад са студентима; 
анализа одржаних часова ментора са студентима; 
посматрачка пракса, оцењивање студената након 
реализоване праксе 

Тим за развој 
међупредметних 
компетенција и  
предузетништва 

2 2 Ксенија Јовић 

Звездана Пашајлић, 
Слободан Зрнић, Љиљана 

Младеновић, Оливера 
Ранковић, Ивана Поповић 
Петровски, Бојан 

Лазов, Александра Илић, 
представник Савета 
родитеља Бојана Жижовић 

 

Конституисање Тима за развој међупредметних 
компетенција; израда нацрта плаката са приказом једанаест 
међупредметних компетенција; договор о плану приказа 
међупредметних компетенција у млађим и у старијим 
разредима; анализа примене пројектне и тематске наставе и 
развој међупредметних компетенција на часовима редовне 
наставе, угледним часовима 

Тим за обезбеђивање 
квалитета и  развој 
школе 

3 3 Тања Њаради 

Долорес Грбић, Јелена 
Живковић, Невена 
Марковић, Луција 
Рогановић, Марија Којић, 
Љиљана Вицјан, 
представник Савета 
родитеља 

учешће у изменама у Правилнику о понашању ученика и 
координација рада СВ; организација и дигитализација 
школских материјала и табела за извештај; прављење 
дигиталне форме 40-очасовне радне недеље; учешће у 
организацији модела наставе у зависности од 
епидемиолошке ситуације 

Тим за праћење и 
промоцију успешних 
ученика и наставника 

2 2 
 Радиша 
Лековић 

С. Јакшић, В. Муњас, И. 
Косановић, Д. 
Симеуновић, З. Радојчић 

Проналажење нових кандидата за промоцију успешних.  

Праћење њиховог рада и напредовања. 

Израда садржаја билтена 
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Вршњачки тим 2 2 
Љиљана 

Младеновић 

 

Бисерка Станчевић, Сања 
Миросављевић, 

Милена Радовић, Татјана 
Унковић, Наташа 
Моићевић 

осмишљавање радионица (координатор), 

израда акционог плана, избор чланова-водитеља радионица 
и ученика за ВТ, консултације у вези са реализацијом истих ( 
уживо или онлајн презентацијом), извођење радионица за 
ученике, представнике одељења и праћење реализације у 
ОЗ,  сарадња са представницима УП и ВТ 

Тим за реализацију 
пројекта Еразмус+ 

7 8 Долорес Грбић 

Невена Марковић, 
Љиљана Вицјан, Гордана 
Милић, Тања Њаради, 
Јелена Живановић 

Постављање материјала и извештаја на кориснички простор  
и мобилити тул, Консултације и размена информација са 
саветницима у фондацији Темпус, Обука чланова тима за 
праћење часова и примену инструмената за евалуацију часа, 
организација угледних часова, припрема материјала за сајт, 
анализа оддржаних часова 
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III 8.1. Tим за самовредновање 
 

Извештај о раду Тима за самовредновање рада школе шк:  2021/22. 

Руководилац Тима: Наташа Мићевић 

број састанака планирано: 2 одржано: 2 

Реализоване активности: време реализатори учесници 

избор кључних области за самовредновање септембар чланови тима  

договор око активности и поделе послова септембар чланови тима  

договор око инструмената за процену остварености 
стандарда и показатеља 

          децембар чланови тима  

израда акционог плана            децембар Наташа Мићевић директор 

процена остварености стандарда праћењем часова током године 
директор, заменик директора, 
педагог , психолог, логопед, 
наставници 

наставници 

израда упитника за ученике и наставнике   март, април Јелена Петровић 
ученици од 4. до 8. 
разреда, сви наставници 

 
анкетирање ученика и наставника   
 

мај-јун 
Јелена Петровић, одељенске 
старешине 

ученици од 4. до 8. 
разреда, сви наставници   

статистичка обрада података добијених анкетирањем 
ученика 

јун чланови тима  
ученици од 4. до 8. 
разреда 

статистичка обрада података добијених анкетирањем 
наставника  

јун чланови тима наставници 

анализа упитника за родитеље о задовољству сарадњом са 
школом 

јун  директор, психолог  родитељи 

анализа протокола праћења часова јул-август координатор Тима, психолог 
директор, заменик 
директора, педагог , 
психолог, логопед 

увид у школску документацију јул, август координатор Тима, психолог  

израда извештаја Тима о самовредновању август  координатор Тима, директор чланови Тима 
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III 8.2. Tим за заштиту ученика од насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања 
 

  Oве године фокусирали смо се на психичко насиље и могуће последице на развој младе личности. У току школске године евидентирано је 
укупно 48 случајева насиља ( 18 - 37,5% у млађим и 30 - 62,5% у старијим разредима). Због констатације да се већина сукоба односила на 
нетолерантно понашање, интензивније су реализоване превентивне теме на часовима ОС и спроведена социометријска испитивања у 2 
одељења,  извршена детаљна квалитативна анализа и донети су конкретни кораци за рад у тим колективима. Тим је имао и ванредних  састанака, 
након установљеног 3.нивоа насиља ( о чему је обавештена ШУ), а затим праћена реализација планова заштите и појачаног васпитног рада са 
ученицима. Примарни задатак био је смањење конфликата у школи, па се улога Тима огледала у координацији превентивних активности на нивоу 
школе (праћења реализације тема на часовима ОЗ) и давању конкретних предлога за очување безбедности и сигурног окружења за ученике.    
 

Извештај о раду Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања шк:  2021/22. 

Руководилац Тима: Јелена Петровић 

број састанака: 3 планирано: 6 одржано: 6 Уживо: 5 Онлајн: 1 

Реализоване активности: време реализатори учесници 
сарадници   

(појединци/институција) 

Први састанак-1.Упознавање са новим Планом рада 
Тима за шк. 21/22. годину 
2.Информисање о протоколу приликом поступања у 
ситуацијама насиља 
3. Анализа насилних ситуација током септембра 
2021.  
4. Безбедоносне мере 

28.9.2021. 
састанак путем 
мејла 

координатор  сви чланови родитељ(члан Тима) 

Живети у свету мира- беџеви, поруке, цртежи, 
презентације, дискусија о књизи-Дневник Ане 
Франк, ЧОС- Лепа реч и гвоздена врата отвара; Тајни 
пријатељ, Мир у нама и око нас... 
(обележавање Дана мира и Дечје недеље) 

септембар-
октобар 2021. 

координатор- 
Д.Пејчић, 

наставнице  
ГВ и ВН, 

Ј.Петровић, 
учитељице 

 

одељења 1-5.разреда 
Нансен дијалог центар 
Пријатељи деце 
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Толеранција-радионица; 
Дискриминација и интеркултурална осетљивост 
према маргинализованим групама; 
Медијација; 
Речник пријатељства 

 новембар 2021. 

наставница ГВ, 
педагог 
 
Т.Поповић 

чланови УП и 
одељење 3/3 

психолози, реализатори 
ПИН-овог пројекта 
 
НАНСЕН-дијалог центар 

Обележавање Дана заштите од трговине људима- 
ЧОС кроз примере и дискусију 

од 18.10. 
Б. Станчевић,  
Ј. Петровић 

 одељења 5/5, 7/5   

Други састанак-1.Извештај о случајевима (и нивоима) 
насиља током 1. полугодишта 
2. Увид у реализацију акционих планова појачаног 
васпитног рада са ученицима 
3. Превентивни  рад са родитељима- стање и 
предлози за рад у 2.полугодишту  
4.Реализација превентивних тема на нивоу УП,ВТ и 
ЧОС-а 
5.Расподела задужења члановима Тима у оквиру 
реализације програма превенције наркоманије и 
малолетничке делинквенције 
6. Евалуација рада Тима кроз примену превентивних 
активности на нивоу школе, договорених ван 
редовних састанака  

17.12.2021. 
  

координатор поједини чланови 
ОС, наставници, 
координатори смена 

Трећи састанак-1.Размена информација о сумњи да у 
школи постоји ризик од коришћења ПАС-а 
2.Кораци у виду превентивних активности након 
сазнања 

22.12.2021. директор 
Координатор Тима, 
координатори смена 

МУП Чукарице 
Школска управа 

3 састанка Тима са дневним редом: Рерализација 
тема на ЧОС-у  са превентивним садржајем; Планови 
појачаног васпитног рада и планови заштите ученика 
након утврђеног 3.нивоа насиља; Измене у 
Правилнику о понашању на нивоу школе; Улога 
представника Савета родитеља у побољшању 
квалитета сарадње са школом; Извештаји о 
предузетим активностима заштите од могућих 

11.2.2022.  
 
17.3.2022. 
 
9.6.2022. 

координатор, 
директор 

чланови Тима  Школска управа 
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конфликата; Анализа случајева насиља;   

ЧОС са превентивним темама-Школска и одељењска 
правила, Конфликти и како их решити, Да другарство 
не боли; Ненасиље-начини реаговања; Лепо 
понашање на часу, одмору, улици,у позоришту;  
Поруке другарства вршњацима у Љубљани; 
Едукативни филмићи и клипови о ненасиљу(Уа, 
неправда), Обележавање Међународног дана 
детета;Избор најтолерантнијег ученика у одељењу, 
Разговор о насиљу, <социометрија у циљу 
побољшања однодса у одељењу;Толеранција, 
Разговор о сукобима у одељењу, Кажи НЕ насиљу, 
кажи ДА другарству;  
Понашање на друштвеним мрежама        ( мини 
истраживање, анализа резултата, приказ и дискусија 
са ученицима 4.р и родитељима); Превенција и 
заштита деце од опојних дрога и алкохола; Шта 
радим кад сам љут; Активно слушање; Пријатељство-
презентација; 
Бонтон, Јачање колектива и другарства,  
Социометрија и предлози за бољи етос одељења, 
Утицај друштвених мрежа на младе; Облици 
насиља;Насилништво или толеранција; Дигитално 
насиље; Хуманост на делу;Проблем који ме мучи; 
Дискусија о неприхватљивој комуникацији међу 
ученицима; Како да поправимо дисциплину и 
унапредимо другарство; 
Правилан однос према животињама, Коришћење 
друштвених мрежа,Осећања и потребе;  
Унапређивање другарских односа; Малолетничка 
делинквенција; Доношење зрелих одлука; 
 Електронско насиље; Болести зависности; Осећај се 

током  шк.године психолог, ОС 

 
 
 
ученици 1-3.разреда 
 
 
 
 
 
 
 
4.разред 
 
 
 
5.разред 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.разред 
7.разред 
 
 

 
 
 
логопед 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
психолог 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АРС – Друштво за 
спасавање животиња 
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добро у својој кожи; Свет дроге- радионица; Како 
одолети притиску;Електронско насиље; Вршњачко 
насиље-врсте,примери; Дискриминација и 
интеркултуралност; 
Сви смо исти, а различити, Правила комуникације- 
школа без насиља, Здрави стилови живота; 
Превенција наркоманије; Заштита од психоактивних 
супстанци; Како сарађујемо;  

 
8.разред 

 
А.Ницовић, психолог из 
организације ПИН 

Радионице у оквиру рада  
Вршњачког Тима (4)-  
Самоприхватање, Бити окренут људима, 
Стереотипи и предрасуде; Асертивност; 

октобар, 
новембар, 
децембар, март 

координатор- 
Љ.Младеновић, 
С.Миросављевић, 
М.Радовић, 
К.Јовић 

представници ВТ  
5 – 8.разреда 

ученици реализовали 
радионице у својим 
одељењима 

Безбедност и заштита деце од последица 
коришћења петарди и других пиротехничких 
средстава – предавање 
Последице коришћења пиротехнике по 
психофизичко здравље, нарочито особа са посебним 
потребама 

 децембар 2021. 

  
представник 
МУП-а 
 
Актив стручних 
сарадника 
Чукарице 

 
 
ученици 1-8.разреда 
 
 
 
психолог 

 
МУП Чукарице 
 
 
Друштво за  подршку 
особама са аутизмом  

Радионица - Дискриминација и интеркултуралност 
Обука представника Ученичког парламента- 
Медијација за ученичко и критичко мишљење 
ПП-презентација - Дигитално насиље 

октобар 2021. 
децембар 2021. 
 
март 2022. 

 
Н.Марковић, 
Б.Станчевић 

представници 
одељења 7-8.р 

организација ПИН 
 
НАНСЕН дијалог центар 

Предлози за унапређење рада:  укључивање свих чланова у реализацију превентивних активности; спровођење одлука Тима у разредима у 
којима предају; давање конкретних предлога за унапређење рада Тима 
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III 8.3. Тим за инклузивно образовање и пружање додатне подршке ученицима 
 

У овој школској години школа је остварила одличну сарадњу са невладиним организацијама као што су PIN (Psychosocial Innovation Network), 
Дечје срце. Настављамо да негујемо добру сарадњу са специјалном ОШ “Милоје Павловић” у Београду у оквиру које наши ученици добијају 
значајну додатну подршку у образовању. Запослени су унапредили своје компетенције у области рада са ученицима из маргинализованих група 
(реализован је семинар у школи). Посебно смо поносни јер је члан нашег тима колегиница Тања Њаради која је аутор Приручника са 
материјалима за рад са ученицима који наставу прате по ИОП-у.  
 

Извештај о раду Тима за инклузивно образовање шк:  2021/22. 

Руководилац Тима: Невена Марковић  

број састанака планирано:  6 одржано:  6 

Реализоване активности: време реализатори учесници 

Представљање чланова тима за инклузивно образовање у школској 
2021/22. години  

октобар координатор тима чланови тима 

Представљање плана рада тима за школску 2021/22. годину. октобар координатор тима чланови тима 

Упознавање са Правилником о ближим упутствима за утврђивање права 
на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање.  

октобар координатор тима чланови тима 

Презентација о примени инклузивног образовања у основној школи октобар координатор тима чланови тима 

Сарадња са Интерресорном комисијом септембар-јун стручни сарадници 

чланови тима, 
координатори тимова за 
пружање додатне 
подршке ученицима, 
родитељи  

Евалуације ИОП-а јануар, јун 

предметни наставници, 
координатори тимова 
за пружање додатне 
подршке ученицима 

чланови тима 

Сарадња са специјалном основном школом "Милоје Павловић" септембар-јун 

координатор тима, 
чланови тимова за 
пружање додатне 
подршке ученицима 

стручни сарадници 
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Праћење рада тимова за пружање додатне подршке ученицима септембар-јун педагог, психолог 

координатори и чланови 
тимова за пружање 
додатне подршке 
ученицима 

Приказ бројног стања ученика који наставу прате по ИОП-у септембар-јун координатор тима стручни сарадници 

Рад са ученицима из маргинализованих група (мигранти) септембар-јун 
учитељи првог и трећег 
разреда 

стручни сарадници, 
васпитачи из прихватног 
центра 

Сарадња са невладином организацијом PIN (Psychosocial Innovation 
Network) 

октобар координатор тима 

Ученички парламент, 
учитељи првог и трећег 
разреда (које похађају 
ученици мигранти) 

Реализација семинара “Рад са ученицима из маргинализованих групаа” октобар 
Гордана Чукурановић, 
Марија Крнета 

управа школе 

Планирање посета часовима у циљу праћења ученика који наставу прате 
по ИОП-у 

децембар координатор тима  

Представљање материјала за примену мера индивидуализације и ИОП-а децембар Тања Њаради  

Вођење евиденције о ученицима који наставу прате уз примену мера 
индивидуализације  

септембар-јун координатор тима 
одељењске старешине, 
стручни сарадници 

Припремање документације за ШУ за ученике осмог разреда који су 
наставу пратили по ИОП-у  

јун координатор тима 

директор, помоћник 
директора, стручни 
сарадници, 
координатори тимова за 
пружање додатне 
подршке ученицима 

Израда тестова за завршни испит за ученике који су наставу пратили по 
ИОП-у 2 

јун предметни наставници  предметни наставници 

Сарадња са хуманитарном организацијом “Дечје срце” мај координатор тима 
учитељица Зорица 
Радојчић 

Учешће у измени документа “Правила понашања” мај координатор тима чланови тима 
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Планирање, организовање и спровођење завршног испита на крају 
обавезног образовања за ученике којима је потребна додатна подршка  

јун координатор тима 

директор школе, 
координатори тимова за 
пружање додатне 
подршке ученицима 

Израда плана рада тима за школску 2022/23. годину  јул, август координатор тима чланови тима 

Остварена сарадња са: 

Интерресорном комисијом септембар-јун стручни сардници 
координатори тимова за 
пружање додатне 
подршке ученицима 

 Центром за социјални рад септембар-јун стручни сардници 
координатори тимова за 
пружање додатне 
подршке ученицима 

МПНТР, ШУ Београд септембар-јун координатор тима 

директор школе, стручни 
сарадници, 
координатори тимова за 
пружање додатне 
подршке ученицима 

Хуманитарном организацијом “Дечје срце” мај координатор тима 
учитељица Зорица 
Радојчић 

Сарадња са невладином организацијом PIN (Psychosocial Innovation 
Network) 

октобар координатор тима 

Ученички парламент, 
учитељи првог и трећег 
разреда (које похађају 
ученици мигранти) 

Међународном организацијом за миграције, Мисија у Београду септембар-јун координатор тима 
учитељи првог и трећег 
разреда (које похађају 
ученици мигранти) 
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III 8.4. Tим за стручно усавршавање наставника 
 

Извештај о раду Тима за стручно усавршавање наставника шк:  2021/22. 

Руководилац Тима: Бојка Димитријевић 

број састанака:  планирано: 2  одржано: 2 Уживо: 1 Онлајн: 1  

Реализоване активности: време реализатори учесници 
сарадници   

(појединци/институција) 

Договор о раду Тима   
 

15.10.2021. 

Бојка 
Димитријевић, 
Оливера Грбић. 
Светлана Јовановић, 
Биљана Шекуларац, 
Синиша Славић 

  

На основу појединачних извештаја учитеља и 
наставника, за прво полугодиште, прикупљени 
подаци о: 
-стручном усавршавању и унапређивању образовно 
васпитног рада, преглед посећених семинара 
- стручном усавршавању унутар установе 
- стручним темама и предавањима на нивоу школе 
- одржаним угледним часовима 

 јануар 

Бојка 
Димитријевић, 
Оливера Грбић. 
Светлана Јовановић, 
Биљана Шекуларац, 
Синиша Славић 

учитељи, 
наставници, 
психолог, 
педагог, 
логопед, 
библиотекар 

 

На основу појединачних извештаја учитеља и 
наставника, за друго полугодиште прикупљени 
подаци о: 
-стручном усавршавању и унапређивању образовно 
васпитног рада, преглед посећених семинара 
- стручном усавршавању унутар установе 
- стручним темама и предавањима на нивоу школе 
- одржаним угледним часовима 

 
јун 

Бојка 
Димитријевић, 
Оливера Грбић. 
Светлана Јовановић, 
Биљана Шекуларац, 
Синиша Славић 

 

учитељи. 
наставници,  
психолог, 
педагог, 
логопед, 
библиотекар 

 

  



  88 
 

III 8.5. Tим за професионални развој 
 

Извештај о раду Тима за професионални развој шк:  2021/22. 

Руководилац Тима:  Ана Пецић 

број састанака планирано: 4 одржано: 3 

Реализоване активности: време реализатори учесници 

Извештај представника одељења са предавања и радионице о 
професионалној оријентацији 

        
16.11.2021.  

17.11.2021. 
19.11.2021. 

Представници 
одељења 8-1, 8-2, 8-5 

Ученици одељења 8-1, 8-2, 
8-5 

Разговор о средњим школама, о даљем школовању  
(Где видим себе?) 

23.11.2021. ОС Драгица Вуканић Ученици одељења 8-1 

Разговор о средњим школама, о даљем школовању (Где видим себе?) 17.11.2021. 
ОС Гордана 
Николовски 

Ученици одељења 8-2 

Разговор о радионици ”Професионална орјентација и значај тестирања” 
у КЦЧ (на ЧОС-у) 

новембар 
ОС Гордана 
Николовски 

Ученици одељења 8-2 

Разговор на ЧОС-у о талентима и успеху април 
ОС Гордана 
Николовски 

Ученици одељења 8-2 

Разговор о будућем занимању 01.10.2021. ОС Зорица Тубин Ученици одељења 8-3 

Разговор о будућем занимању 04.10.2021. ОС Зорица Тубин Ученици одељења 8-3 

Моје будуће занимање 26.11.2021. ОС Зорица Тубин Ученици одељења 8-3 

Моје будуће занимање 01.12.2021 ОС Слободан Зрнић Ученици одељења 8-4 

Разговор о анкети и професионалној орјентацији и будућем занимању 
(на ЧОС-У) 

децембар ОС Слободан Зрнић Ученици одељења 8-4 

Разговор о будућем занимању 03.12.2021. ОС Тања Њаради Ученици одељења 8-5 

Тема “Ко ради у школи” 
септембар 

Учитељи првог 
разреда 

Ученици првог разреда 

Упознавање са песникињом Биљаном Шекуларац 08.12.2021 
Учитељи првог 
разреда 

Ученици првог разреда 

Упознавање са занимањима људи у селу и граду 
04.10.2021 - 09. 

10.2021. 
 

Учитељи другог 
разреда 

Ученици другог разреда 
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Радионица на тему “Занимања наших родитеља” 
01.11.2021 - 06 

11.2021. 
Учитељи другог 
разреда 

Ученици другог разреда 

Радионица на тему – “Упознајмо се са разним професијама” 

 

15.11.2021 - 
20.11.2021. 

Учитељи другог 
разреда 

Ученици другог разреда 

Сусрет са занимањима везаним за позоришну професију кроз обраду 
драмског текста - “Два писма”  

29.11.2021 - 
04.12.2021. 

Учитељи другог 
разреда 

Ученици другог разреда 

Радионица на тему – “Делатности људи” 
27.09.2021 - 
02.10.2021. 

Учитељи трећег 
разреда 

Ученици трећег разреда 

Радионица на тему – “Кад порастем, бићу” 
18.11.2021 - 
23.11.2021. 

Учитељи трећег 
разреда 

Ученици трећег разреда 

Упознавање са научником Михајлом Пупином  
01.11.2021 - 
06.11.2021. 

Учитељи трећег 
разреда 

Ученици трећег разреда 

Бринем о биљкама (представљање занимања)                 мај 
Учитељи првог 
разреда 

Ученици првог разреда 

Каква су нам интересовања (природне или друштвене науке)  
        
05.04.2022. 

ОС одељења 7-1 Ученици 7-1 

Панел младих саветника заштитника грађана (на ЧОС-у)            октобар  ОС одељења 7-2,3   Ученици 7-2 и 7-3 

У свету вештине и способности  (на ЧОС-у) 
        
19.04.2022. 

ОС одељења 7-2, 7-3 
и 7-5 

Ученици 7-2, 7-3 и 7-5 

Гост адвокат (презентација занимања на ЧОС-у) 
        
15.03.2022. 

ОС одељења 7-4 Ученици одељења 7-4 

Упознавање са позоришним занимањима (сценариста, сценограф, 
редитељ, глумац, костимограф…) и упознавање спортиста и шта значи 
бити професионалац у својој области 

    током првог         
   полугодишта 

Учитељи трећег 
разреда 

Ученици трећег разреда 

Упознавање са личностима и њиховим занимањима: Драга Љочић, 
Јелисавета Начић, Михајло Пупин (на часовима српског језика)  

   током првог         
   полугодишта 

Учитељи четвртог 
разреда 

Ученици четвртог разреда 

Обрада теме на ЧОС-у: Најљуди - деца жељна знања (биографије, 
открића и чувена дела великана у науци, уметности…)  

   током првог         
   полугодишта 

Учитељи четвртог 
разреда 

Ученици четвртог разреда 

Анкета за ученике осмог разреда о професионалној оријентацији 

(осмишљавање анкете, обрада података, презентација резултата на ОВ) 
децембар 

ОС осмог разреда, 
руководилац и 
чланови тима 

Ученици осмог разреда 
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Анализа анкете за ученике осмог разреда о професионалној 

оријентацији 
децембар 

ОС осмог разреда, 
руководилац, 
психолог Јелена 
Петровић 

Ученици осмог разреда 

 Тестирање ученика осмог разреда батеријом тестова (ТПИ, ХАНЕС 1. и 2. 

и КОГ-3) и саветовање у мањим групама   

фебруар, март 
2022. 

психолог Јелена 
Петровић 

Ученици осмог разреда 

Презентација школе “Војна гимназија” 11.03.2022.  

Пуковник Десимир 
Милићевић и ученици 
Војне гимназије и 
средње стручне 
школе 

Ученици седмог и осмог 
разреда 

Дебата на састанку Ученичког парламента - Избор занимања на основу 

интересовања или зараде коју доноси 
15.03.2022.  

Педагог Невена 
Марковић, 
наставница ГВ 
Бисерка Станчевић 

Ученици седмог и осмог 
разреда 

Презентација Тринаесте београдске  гимназије 16.03.2022.  
Професори и ученици 
гимназије 

Ученици седмог и осмог 
разреда 

Презентација Оксфорд академије (средња медицинска школа и 

гимназија) 
24.03.2022.  Представници школе 

Ученици седмог и осмог 
разреда 

Музичка школа “Ватрослав Лисински”- презентација инструмената 

(тромбон, труба, кларинет, хармоника, хорна) 
02.02.2022.  

Ђорђе Антић - 
тромбон, Вук Дајић - 
труба, Милица 
Будимир - хорна, 
Милош Стевановић - 
кларинет, Алекса 
Илић - хармоника 

Ученици другог и трећег 
разреда 

Лепљење плаката и информатора на огласну таблу (информисање о 

средњим школама) 

 током другог         
   полугодишта 

чланови Тима Ученици осмог разреда 
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 III 8.6. Тим за реаговање у кризним ситуацијама 
 

 
Извештај о раду Тима за реаговање у кризним ситуацијама 
 

Школска 2021/22. 

Руководилац Тима: Долорес Грбић 

број састанака планирано: 5 одржано: 5 

Реализоване активности: време реализатори учесници 

обезбеђивање услова за нормално одвијање наставе и у ванредним 
околностима комбиноване наставе, континуирано слање извештаја 
о броју заражених ученика ковидом, процена стања у школи и 
консултације са Заводом за заштиту здравља, прављење акционог 
плана након пријаве о сумњи да један ученик конзумира ПАС и 
реализација превентивних активности у одељењима;   

током 
године 

чланови Тима 
сви запослени чланови 
колектива 

договор око мера безбедности за ученике и запослене након дојава 
о бомби у школи, сарадња са МУП-ом на Чукарици 
 

током 
2.полугоди

шта 
директор и чланови Тима сви запослени 

 
 

 III 8.7. Тим за рад са студентима и сарадњу са факултетима 
 

Извештај о раду Тима са студентима шк. 2021/22. 

Руководилац: 
Сања Миросављевић,наставници ментори Тања Њаради,Оливера Грбић,Луција Рогановић,Љиљана Вицјан,Лидија 
Крстески, Драгана Пејчић и психолог Јелена Петровић 

број састанака планирано: 4 одржано:4 
Уживо:1 
онлине:3 

Реализоване активности Тима: време реализатори учесници 

Састанак са професором Факултета за спорт и физичко васпитање о 
припремама за реализацију праксе студената 

15.9.2021. 

проф Владимир 
Милошевић; 
наставница ФЗВ 
Сања 
Миросављевић 

проф Владимир 
Милошевић;наст.ФЗВ Сања 
Миросављевић 
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Састанак са професором Факултета за спорт и физичко васпитање о  
критеријумима за реализацију праксе студената 

20.9.2021. 

проф Владимир 
Милошевић;наст.ФЗ
В Сања 
Миросављевић 

проф Владимир 
Милошевић;наст.ФЗВ Сања 
Миросављевић 

Припремни састанци са студентима о реализацији праксе 10 - 12.месец 
наставница ФЗВ 
Сања 
Миросављевић 

студенти Факултета за спорт 
и физичко 
васпитање,ментор 

Преглед и анализа припреме за час студената  10 - 12.месец 
наставница ФЗВ 
Сања 
Миросављевић 

студенти Факултета за спорт 
и физичко 
васпитање,ментор 

Непосредан рад студената са ученицима 5. и 7. разреда 10 - 12.месец 
наставница ФЗВ 
Сања 
Миросављевић 

студенти Факултета за спорт 
и физичко 
васпитање;ученици 5 и 7 
разреда,ментор 

Анализа одржаних часова ментора са студентима 10 - 12.месец 
наставница ФЗВ 
Сања 
Миросављевић 

студенти Факултета за спорт 
и физичко 
васпитање,ментор 

Преглед практикума студената након завршене праксе 10 - 12.месец 
наставница ФЗВ 
Сања 
Миросављевић 

студенти Факултета за спорт 
и физичко 
васпитање,ментор 

Оцењивање студената након реализоване праксе (20 часова 
непосредног рада са ученицима) 

10 -12.месец 
наставница ФЗВ 
Сања 
Миросављевић 

студенти Факултета за спорт 
и физичко 
васпитање,ментор 

Менторски рад са приправником 

11 - 5.месец Луција Рогановић 

Наставник-
приправник,Јована 

Димитријевић,учитељица у 
боравку 

Састанак са професором Факултета за спорт и физичко васпитање о 
реализованој  пракси студената 

13.12.2021. 

профВладимир 
Милошевић и наст . 
ФЗВ Сања 
Миросављевић 

проф.Владимир 
Милошевић;наст ФЗВ Сања 
Миросављевић 
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Посматрачка пракса-30 часова 09.5-24.5.2022. Љиљана Вицјан 
Марија Стељић,студенткиња 
2.године Учитељског 
факултета 

Посматрачка пракса     4.5-24.5.2022.    Лидија Крстески    
Маша Перковић, 
студенткиња 2.године 
 

Пракса 2 студенткиње психологије-2 недеље по 30 сати мај-јун Јелена Петровић 
Ана Благојевић 
Милица Арнаутовић 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Менторски рад са приправником-14 часова посматрачки, 
4 часа самостални рад са ученицима и анализа                                      10 - 5. месец               Драгана Пејчић               наставник приправник 
                                                                                                                                                                                                                  Биљана Ђуровић                                                                

Посматрачка пракса,евалуација часова,испитни часови, 
у одељењима 4.и 6.разреда ,енглески језик                                           17.3-4.4.2022.           Оливера Грбић            Ивана Чортановачки 
                                                                                                                                                                                                            Катарина Шекаревић 
                                                                                                                                                                                                            студенткиње 4. године 
                                                                                                                                                                                                            Филолошког факултета 

Посматрачка пракса 20 часова,анализа 
2 припремна часа,1 испитни час                                                                 16.3-1.6.2022.              Тања Њаради            Јован Мартиновић 
                                                                                                                                                                                                          Студент са Математичког фак. 
 

Наставник-ментор,припрема за угледни час                         6.месец                Сања Миросављевић                             Наставник-приправник 
за полагање лиценце                                                                                                                                                                       Драган Вељковић 
 

У 1. полугодишту школске год. 2021/2022. менторски рад са студентима се одвијао само на настави Физичког и здравственог васпитања под 
надзором ментора наст.Сање Миросављевић. Праксу је успешно завршило 9 студената Факултета за спорт и физичко васпитање. У 
2.полугодишту, менторски рад реализовале су учитељице: Љиљана Вицјан, Лидија Крстески, Драгана Пејчић, Луција Рогановић, наставнице 
Тања Њаради, Оливера Грбић и психолог Јелена Петровић 
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III 8.8. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 
 

 
Извештај о рaду Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва 
 
 

Школска 2021/22. 

Руководилац Тима: Ксенија Јовић 

број састанака планирано: 2 одржано: 2 

Реализоване активности: време реализатори учесници 

Конституисање Тима за развој међупредметних компетенција 
 

19.10.2021.   
 
Ксенија Јовић 
  

чланови тима 

 Упознавање са планом рада Тима за развој међупредметних 
компетенција 

9.11.2021. Ксенија Јовић чланови тима 

Нацрт за израду плаката са приказом и илустрацијом 11 
међупредметних компетенција 

15.11.2021. Александра Илић ученици 

Договор о плану приказа међупредметних компетенција у млађим 
разредима 

02.12.2021. Оливера Ранковић учитељи 

Договор о плану приказа међупредметних компетенција у старијим 
разредима 

02.03.2022. Ксенија Јовић наставници 

Анализа примене пројектне и тематске наставе и развој 
међупредметних компетенција (часови редовне наставе и угледни 
часови) 

18.05.2022. чланови тима учитељи и наставници 

Израда извештаја о раду Тима за школску 2021/2022. годину 29.06.2022. чланови тима учитељи и наставници 
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III 8.9.Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе 
 

 
 

 
Извештај о раду Тима за обезбеђивање квалитета и развој школе 
 
 

Школска 2021/22. 

Руководилац Тима: Тања Њаради 

број састанака планирано: 3 одржано: 3 

Реализоване активности: време реализатори учесници 

учешће у изменама у Правилнику о понашању ученика и координација 
рада СВ  

током 
године 

стручни сарадници  
чланови Стручних већа 
 

 организација и дигитализација школских материјала и табела за 
извештај 

током 2. 
полугодиш

та 
директор и Тања Њаради 

чланови Тима 
 

прављење дигиталне форме 40-часовне радне недеље јул директор и Тања Њаради 
чланови Тима 
 

учешће у организацији модела наставе у зависности од епидемиолошке 
ситуације 
 

током 
године 

директор и чланови Тима сви запослени 
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III 8.10. Тим за праћење и промоцију успешних ученика и наставника 
 

              

 
Извештај о раду Тима за праћење и промоцију успешних ученика и наставника 
 
 

Школска 2021/22. 

Руководилац Тима: Радиша Лековић 

број састанака планирано: 2 одржано: 2 

Реализоване активности: време реализатори учесници 

Проналажење нових кандидата за промоцију успешних  
 

током 
школске 
године 

  
Р.  Лековић, 
С. Јакшић, В. Муњас, И. 
Косановић, Д. Симеуновић, 
З. Радојчић 

успешни бивши и 
садашњи ученици и 
наставници 

Прикупљање информација и биографских података о кандидатима који 
ће ући у билтен 

током 
школске 
године 

 
Р.  Лековић, 
С. Јакшић, В. Муњас, И. 
Косановић, Д. Симеуновић, 
З. Радојчић 

 

Праћење њиховог рада и напредовања 
 

 
континуир

ано 
Р. Лековић 

успешни бивши и 
садашњи ученици и 
наставници 

Израда садржаја будућег билтена 
 

током 
школске 
године 

С. Јакшић, В. Муњас, И. 
Косановић, Д. Симеуновић,  
З. Радојчић 
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 III 8.11. Вршњачки тим  
 

Руководилац тима: Љиљана Младеновић 

број састанака планирано: 2 одржано: 2 

Присутност на састанцима 
– евидентирати уколико поједини чланови нису 

присуствовали ни на једном састанку 
Присутни сви наставници чланови Тима 

Активности које су реализоване: 

Руководилац тима је осмислила радионице Вршњачког тима и присуствовала реализацији, наставници су их одржали за ученике чланове тима, а 
ученици одржали исте на ЧОС-у. 

Чланови тима: Љиљана Младеновић,  Бисерка Станчевић, Сања Миросављевић, Милена Радовић, Татјана Унковић, Наташа Моићевић 

 

У септембру су одабрани ученици чланови Вршњачког тима.  

09.2021. Конституисан Вршњачки тим 

09.2021. Упознавање са планом рада Вршњачког тима  

21.10.2021. Радионица “Самоприхватање” 

30.11.2021. Радионица:”Бити окренут људима”, евалуација претходне радионице коју су ученици одржали на ЧОС- у 
16.12.2021. Радионица:”Стереотипи и предрасуде”, евалуација претходне радионице коју су ученици одржали на ЧОС- у 
16.12.2021. Онлине састанак на коме је изнето да је план радионица за прво полугодиште испуњен, а за друго полугодиште су предвиђене још 
две, у фебруару и марту 

10.03.2022. Радионица „Асертивно понашање“, евалуација претходне радионице коју су ученици одржали на ЧОС-у. 
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III 9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 
 
 

Савет родитеља школе је ове школске године одржао 7 седница, од којих су  3 биле електронске. 
Чланови су редовно присуствовали састанцима.  
Рад Савета се одвијао по плану рада донетом на почетку школске године. Седницама је 
председавала председница Савета родитеља Александра Зоговић. 
Представници родитеља су сами предлагали чланове комисија и тимова и узели учешће у раду: 
* Стручног актива за развојно планирање 
* Тима за самовредновање рада школе 
* Тима за заштитуод дискриминације, насиља,занемаривања и злостављања 
* Тима за инклузивно образовање 
* Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво 
* Тим за обезбеђивање квалитета и рада школе, 
као и комисија за: 
* Осигурање 
* Обезбеђење 
Чланови Савета су изабрали представнике за Школски одбор и за Општински савет родитеља 
 
Чланови Савета су упознати са: 
* Пословником  о раду Савета родитеља 
* Правилником и Протоколом о заштити ученика од насиља,злостављања и занемаривања и 
активностима рада Тима за заштиту ученика од дискриминације,насиља,злостављања и 
занемаривања и информисање о правима детета. 
* Правилником о ближим  упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни 
план,његову примену и вредновање 
* Правилником о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране 
запосленог,детета,ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања 
* Правилником о оцењивању ученика у основном образовању 
* Правилником о похвалама, наградама и дипломама ученика 
* Планираним активностима у циљу развијања компетенције ученика - Одговоран однос прем 
здрављу 
* Националном платформом Чувам те 
* Резултатима и постигнућим  ученика и наставника (такмичења, смотре, конкурси…) 
* Програмом завршног испита за крај основног образовања 
* Записницима о ванредним инспекцијским надзорима 
* Резултатима пробног завршног и завршног испита 
* Позитивним мишљењем просветног саветника за стицање звања наставника 
 
Савет родитеља је разматрао: 
* Извештај о раду школе 2020/21; Извештај о реализацији Развојног плана 2020/21; Извештај о 
самовредновању рада школе за 2020/21; Годишњи план рада школе за 2021/22;  
* Мере за обезбеђивање и унапређивање квалитет ОВ рада 
* Намену коришћења средстава остварених донација, родитељског динара 
* Реализацију ваннаставних активности, програма и пројеката 
* Извештаје о реализацији екскурзија и наставе у природи 
* Избор уџбеника за школску 2022/23. 
 
Савет родитеља је анализирао: 
* Успех и владање ученика на крају класификационих периода,  првог и другог полугодишта. 
* Учесталост насиља и Извештај о раду Тима за заштиту ученика 
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* Анкету о задовољству родитеља сарадњом са школом на крају првог и другог полугодишта 
* Гугл упитник за родитеље о квалитету рада школе/сарадњи породице и школе 
 
Чланови Савета родитеља су и ове школске године покренули инцијативу за отварање још једног 
одељења продуженог боравка 
 
Као и сваке године, родитељи су дали сагласност: 
* На програм и организовање излета, екскурзије, наставе у природи, утврђивање дневница 
учитеља и наставника, 
*  за набавку осигурања и обезбеђење ученика, родитељског динара 
*  за посете (позоришне и биоскопске представе) 
* да школа може у складу са својим могућностима да помогне набавци изабраних уџбеника 
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IV  РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА 
 

IV 1. РЕАЛИЗАЦИЈА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ 
Од I до IV разреда 

П р е д м е т 
Број нереализованих часова по 

разредима 

разред: I II III IV Укупно 

Енглески језик / / / / / 

Српски језик 2 / 6 / 8 

Математика 2 / 6 / 8 

Свет око нас 1 / / / 1 

Природа и друштво / / 3 / 3 

Физичко  васпитање 2 / 3 / 5 

Ликовна култура / / 2 / 2 

Музичка култура 1 / 2 / 3 

ЧОС 1 / 1 / 2 

Грађанско васпитање 1 / 1 / 2 

У К У П Н О 10 / 24 / 34 

  
 
Од V до VIII разреда 
  

П р е д м е т Број нереализованих часова 

разред: V VI VII VIII укупно 

Српски језик 3 6 5 3 17 

Енглески језик 4 4 8 10 26 

Математика 10  10 16 28 64 

Географија 6 11 4 9 30 

Физика / 16 15 / 31 

Хемија / / 15 15 30 

Информатика и рачунарство 1 / 4 2  7 

Техника и технологија 2 / / /  2 

Историја 10 18 14 10 52 

Музичка култура 6 11 / / 17 

Ликовна култура 12 / / 2 14 

Физичко и здравствено васпитање 4 3 2 2 11 
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Руски језик 3 17 8 9 37 

Грађанско васпитање 24 20 28 7 79 

Верска настава 2 3 2 6 13 

СЖУП / / 6 4 10 

ОФА 4 3 / /   7 

У К У П Н О  91 122 127 107 447 

 
 
Нереализовани часови настали су услед боловања за које није било могуће наћи стручну замену, 
или промена распореда (пробни завршни испит ученика 8. р, празника...), слава наставника. 
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IV 2. ПРЕГЛЕД ЗАСТУПЉЕНОСТИ ИЗБОРНЕ НАСТАВЕ 
 

Предмет разред бр. група бр. уч. Реализатори 

Грађанско васпитање 

I 5 67 

 
учитељице (I-IV) и  
наставница Бисерка Станчевић (V-VIII) 

II 5 64 

III 5 56 

IV 5  58 

V 3 65 

VI 3 79 

VII 3 71 

VIII 3 59 

Верска настава 

I 5 57 

вероучитељице: 
Бранка Драгичевић (I-IV  20 група ),                
Марјана Драговић (V- VIII) 

II 5 65 

III 5 78 

IV 5 72 

V 3 61 

VI 3 51 

VII 3 53 

VIII 1 20 

Дигитални свет  
I 5 124 

учитељице (I и II разреда) 
II 5 129      

Пројектна настава 
III 5 134 

учитељице (III и IV разреда) 
IV 5 128 

 
Обавезна физичка 
активност 

V 5 126 
наставници физичког васпитања : 
Сања Миросављевић (ФЗВ+ОФА V2,4,5 VII1-5),  
Драган Вељковић (ФЗВ+ОФА VI5, VIII1-5 ОФА  
VI1,2,3,4), 
Милош Ћирковић (ФЗВ+ОФА V1,3VII1,3,4,5 
VIII1,2,3,4 ОФА  V1,3) 

VI 5 129 

Свакодневни живот у 

прошлости 

VI 1 27 
наставник историје: 

Момир Милинчић (VI5 VII2,3,4 VIII1)  
VII 3 73 

VIII 1 23 

Шах 

I 1 35 

 
 
наставник – Синиша Славић            (I - VIII) 

 II 1 9 

III 1 15 

IV 1 33 

V 1 9 

VI 1 7 

VII 1 10 

VIII 1 3 

Хор и оркестар 

V 4 102 наставнице музичке културе: 
Зорица Тубин (велики хор 3 V-VIII + ХИО 
VI2,3 VIII3) 
Снежана Малинић (мали хор 3 I- IV + ХИО 
V1,2,3,5 VII1,5) 

VI 2 49 

VII 2 51 

VIII 1 23 

Цртање, сликање, вајање 

V 1 24 

наставник ликовне културе: 
 Бојан Лазов (V4, VI1, VIII2) 

VI 1 27 

/ / / 

VIII 1 23 
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IV 3. РЕАЛИЗАЦИЈА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 
 

Од I до IV разреда 
 

П р е д м е т Број часова Број ученика 

Математика 403 82 

Српски језик 358 90 

 
Допунска настава се реализује континуирано у школи, кроз индивидуализоване задатке 
ученицима као вид подршке у учењу. 

 
 

Од V до VIII разреда 
 

П р е д м е т Број часова Број ученика 

Српски језик 224 70 

Енглески језик 78 23 

Математика 200 30 

Географија 87 36 

Хемија 30 21 

Физика 53 23 

Историја 49 22 

Руски језик 75 55 

У К У П Н О 796 280 

 
Највише часова допунске наставе одржано је из српског језика (224) и математике (200), а у жељи 
да ученици покажу што боље резултате из предмета и на ЗИ. 

 

 
IV 4. РЕАЛИЗАЦИЈА ДОДАТНЕ И ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ 

 
III и IV разред 

 

П р е д м е т Број часова Број ученика 

Математика 340 86 

  
Већи број ученика  ишао је на додатну наставу из математике желећи да се што боље припреми за 
општинско и наредна такмичења.  
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Од V до VIII разреда 
 

П р е д м е т 
Број часова додатне 

наставе 
Број 

ученика 
Број часова припремне 

наставе 

Физика* 98 17 20 

Математика* 139 61 50 

Географија* 32 16 20 

Енглески језик 79 47 / 

Руски језик 17 4 / 

Српски језик* 274 58 50 

Биологија* 97 29 50 

Хемија* 36 26 25 

Историја* 54 21 10 

У К У П Н О  826 279 225 

 
* Предмети из којих је била организована припремна настава за Завршни испит 
 
  Највише је одржано часова додатне наставе из српског језика (274)  коју је похађало 58 ученика, 
затим математике (139) коју је похађао 61 ученик, уживо и путем Гугл-учионице, због 
интересовања ученика и потребе излазака на такмичења и освајања значајних резултата.    
 

IV 5. ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ У ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОМ РАДУ 
 

IV 5.1. Успех и дисциплина ученика на крају другог полугодишта школске 2021/2022. године  
 

На крају другог полугодишта школске 2021/22. године имали смо укупно 1009 ученика (502 
девојчице и 507 дечака). Од тог броја 124 ученика је завршило први разред, описно су оцењени и 
већина ученика је савладала предвиђене садржаје, а владање свих ученика је примерно. Ученици 
који су спорије напредовали били су укључени у допунску наставу, корективни и логопедски рад. 
Од другог до осмог разреда сви ученици су оцењени њих 885 (100%). Од тог броја 884 ученика 
(99,89%) je завршилo са позитивним успехом. Одличних ученика је 498 (56,27%), врло добрих је 
296 (33,45%), добрих 90 (10,17%). Нема ученика са довољним успехом. На крају другог 
полугодишта један ученик трећег разреда има недовољан успех, закључене су му три недовољне 
оцене из српског језика, математике и природе и друштва. На основу Закона о основама система 
образовања и васпитања (Члан 73.), овај ученик се преводи у четврти разред.  
Средња оцена од другог до четвртог разреда је 4,59 док је прошле године 4,54. Средња оцена од 
петог до осмог разреда је 4,21 и такође је приближна у односу на прошлу годину када је износила 
4.20. Од другог до осмог разреда средња оцена је 4,37 док је претходне године била 4,34.  
Највиши просек оцена у млађим разредима је из предмета физичко васпитање (4,97), а најнижи 
из математике (4,15). Највиши просек оцена у старијим разредима је из предмета ликовна култура 
(4,86), а најнижи је из хемије (3,34).  
И ове године имамо ученике који су радили према индивидуалном образовном плану, на нивоу 
целе школе 18 ученика. У млађим разредима седморо ученика и у старијим разредима 11 
ученика. Укупан број реализованих ИОП-а по предметима је 75. Највећи број ИОП-а је из 
математике (17) и српског језика (14). Мере индивидуализације су реализоване за 45 ученика (за 
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27 ученика у млађим разредима и 18 у старијим разредима). У млађим разредима имали смо и 
ученике мигранте, који су успешно завршили први и трећи разред. Овим ученицима настава је 
била прилагођена у односу на њихове образовне и васпитне потребе. За ученике мигранте школа 
је на крају сваког месеца достављала извештаје о раду надлежнима. 
У млађим разредима ученици су направили укупно 18147 изостанака, 18135 оправданих и 12 
неоправданих изостанака. Од петог до осмог разреда ученици су направили 19421 изостанак, 
19188 оправданих и 233 неоправдана изостанка. Укупан број изостанака је 37568, од чега је 37323 
оправданих и 245 неоправданих. Највећи број неоправданих изостанака у рангу од петог до осмог 
разреда је у седмом разреду (123) и шестом разреду (76).  
У млађим разредима два ученика имају изречену васпитну меру укор одељењског већа, од којих 
један има смањену оцену из владања на врло добро. У старијим разредима изречено је укупно 6 
васпитних мера (3 опомене одељењског старешине и 3 укора одељењског старешине). Изречена 
је једна васпитно-дисциплинска мера Укор директора школе са смањеном оценом из владања на 
задовољавајуће (2). Ова мера је изречена ученику седмог разреда због великог броја 
неоправданих изостанака. Смањену оцену из владања (врло добро 4) је имао и ученик осмог 
разреда. Укупно 19 ученика је заслужило диплому „Вук Караџић“. 
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Успех и владање ученика на крају ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА 

Разред М Ж 
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њ
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%
 

I 70 54 124 ОПИСНО ОЦЕЊИВАЊЕ     ОПИСНО ОЦЕЊИВАЊЕ       

II 67 62 129 101 78.29 26 20.16 2 1.55 0 0 129 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

III 59 75 134 90 67.16 39 29.10 4 2.99 0 0 133 99.25 0 0.00 0 0.00 1 0.75 0 0.00 0 0.00 1 0.75 0 0.00 

IV 61 67 128 78 60.94 43 33.59 7 5.47 0 0 128 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

V 61 65 126 66 52.38 42 33.33 18 14.29 0 0 126 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

VI 56 73 129 57 44.19 50 38.76 22 17.05 0 0 129 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

VII 74 50 124 54 43.55 44 35.48 26 20.97 0 0 124 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

VIII 59 56 115 52 45.22 52 45.22 11 9.57 0 0 115 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Укупно 
II-IV 

187 204 391 269 68.80 108 27.62 13 3.32 0 0 390 99.74 0 0.00 0 0 1 0.26 0 0.00 0 0.00 1 0.26 0 0.00 

Укупно 
V-VIII 

250 244 494 229 46.36 188 38.06 77 15.59 0 0 494 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

УКУПНО 
II-VIII 

437 448 885 498 56.27 296 33.45 90 10.17 0 0 884 99.89 0 0.00 0 0.00 1 0.11 0 0.00 0 0.00 1 0.11 0 0.00 

УКУПНО 
I-VIII 

507 502 1009 
 

% 50.2 50 100 
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СРЕДЊА ОЦЕНА - МЛАЂИ 
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II 4.44 4.91 4.24 4.49  4.87 4.89 4.93 4.68 

III 4.08 4.84 4.29  4.18 4.97 4.7 4.98 4.57 

IV 4.16 4.54 3.93  4.07 4.95 4.81 5 4.49 

Укупно 4.22 4.76 4.15 4.49 4.125 4.93 4.8 4.97 4.55 

 

СРЕДЊА ОЦЕНА – СТАРИЈИ 
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V 4.2 4.04 4.98 4.93 4.06 3.62  3.7 3.69  4.56 4.78 4.61 3.87  4.24 

VI 3.8 4.66 4.98 4.62 3.7 3.54 3.44 3.5 3.85  4.23 4.68 4.93 3.69 5 4.18 

VII 4.06 4.3 4.5 5 3.86 3.65 3.53 3.46 3.58 3.32 4.42 4.73 4.72 3.59 4.98 4.11 

VIII 3.9 4.1 5 4.84 4.26 4.24 3.62 3.64 4.07 3.36 4.6 4.9 4.98 4.02 4.99 4.30 

Укупно 4 4.27 4.86 4.85 3.97 3.76 3.53 3.58 3.8 3.34 4.45 4.77 4.81 3.79 4.99 4.18 
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ИЗОСТАНЦИ И ИЗРЕЧЕНЕ МЕРЕ 
 

О
Д
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ЕЊ

Е 

изостанци 
број ученика са 

васпитним 
мерама 

  
број ученика са васпитно-
дисциплинским мерама 
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I 5017 0 5017    0      

II 4795 0 4795    0      

III 4184 3 4187   1 1      

IV 4139 9 4148   1 1      

Укупно I-IV 18135 12 18147 0 0 2 2 0 0 0 0 0 

V 4050 12 4062 1   1      

VI 5248 76 5324 1 3  4      

VII 6461 123 6584 1   1 1    1 

VIII 3429 22 3451    0     0 

Укупно V-VIII 19188 233 19421 3 3 0 6 1 0 0 0 1 

укупно 37323 245 37568 3 3 2 8 1 0 0 0 1 

 
 
Разлози за већи број неоправданих изостанака у  7. и 8. разреду су настали услед доследног 
бележења кашњења на часове, које одељењске старешине нису правдале 
Средња оцена наших ученика 2-4. разреда je 4,55 .Од 2. до 8. разреда је 4,18 ове године, за 
разлику од прошле, када је просек био 4,37. Највећи је из ликовне културе.  
 
Прва три разреда дају (по мишљењу колега) простора да што већи број ученика мотивационо има 
одличан успех, док је четврти припрема за нову фазу образовања у старијим разредима. За 
ученике који су слабије напредовали, рађена је индивидуализација, као увод у израду ИОП-а, 
нарочито из српског језика и математике, по мишљењу учитеља 4. разреда. 
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ПОРЕЂЕЊЕ УСПЕХА У ПОСЛЕДЊЕ ЧЕТИРИ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

успех 
ученика 

2018/2019. 2019/2020. 2020/21. 2021/22. 

одлични 519 (55,21) 421 (46,06) 495(54,28) 498(56.27) 

врло добри 307 (32,66) 275 (30,09) 314(34,43) 296(33.45) 

добри 109 (11,60) 84 (9,19) 102(11,18) 90(10.17) 

довољни 5 (0,53) 3 (0,33) 0 0 

позитивни 
(II-VIII) 

940 (100%) 914 (100%) 911(99,89) 884(99.89) 

полагало 
поправни 

6 (0,64) - 0 - 

преводи се - - 0 1 

понавља - - 1 - 

 
У наредном периоду позабавићемо се побољшањем  успеха и мотивације ученика за 

остварењем бољег  успеха до ког могу доћи( у школи или путем онлајн наставе) уз више напора, 
подршку одраслих и уз континуирано праћење од стране свих актера у њиховом образовању. 

   
 

IV 5.2. Постигнућа ученика првог разреда у школској 2021/2022. години 
 
 

Карактеристике ученика првог разреда 

 

И ове школске године је тестирање ученика за полазак у школу обављено у законском 
периоду и обухватило је узраст деце рођене од јануара 2014. до краја фебруара 2015. год. Тада је 
утврђена графомоторна, емотивна, социјална и интелектуална зрелост деце пред полазак у школу 
тестовима ТИП-1, ГТПО и ЦЉФ. Уписано је 123 ученика у 5 одељења од којих су 2 ученика 
2013.годиште(1,6%)- одложен упис, 108 ученика је 2014. годиште(87,8%) и 13 ученика је 2015. 
годиште(10,6%) . 
 
 
 

Укупно 
ученика 

М Ж 
Потпуне 

породице 

Непотпун
е 

породице 

Образовна структура родитеља 

VIII, VII VI, V IV-III ОШ 

123 69 54 91,06%   8,94% 25,71 %  16,33%  53,06%  4,90%  

 

бројност чланова породица - ред рођења 

јединци прворођени другорођени трећерођени четврторођени близанци 

17,89%  38,20%  34,15%  6,50%   1,63% 1,63% 
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Деца су тестирана  тестовима TИП-1 , ГТПО  и ЦЉФ, а током године рађене континуиране 
логопедске и моторичке вежбе, као и корективни рад и вежбе концентрације од стране логопеда 
и психолога у школи, ради смањивања сметњи које су им отежавале напредовање у првом 
разреду. 

 

Хроничне и 
аудиовизуелне 

сметње 

дефицит 
пажње и 

незрелост 

графомоторне 
сметње 

логопедски 
проблеми 

појачана 
сензибилност 

 9,76 %  17,89% 17,07% 22,76% 7,32% 

 
 

Од уписаних ученика, 24( 19,51%) су подстанари. 56(45,53%) ученика у две групе је остајало у 
боравку  после наставе. 

 

леворуки десноруки 

 10,57% 89,43% 

 
 

На почетку школске године, током припремног периода показало се да је већина ученика 
дошла недовољно припремљена за школу, због ванредне ситуације и епидемиолошких мера, 
због којих су родитељи ређе слали децу у предшколске установе. Уочена је и група ученика са 
логопедским и графомоторним потешкоћама. Око 10% ученика има хроничне здравствене сметње 
које су захтевале посебан третман у специјализованим установама. Око 18% ученика у генерацији 
има кратку и селективну пажњу, што је  захтевало честе промене активности и разноврсне методе 
рада, као и рад по нивоима, у пару, корективни рад од стране стручних сарадника ... 
Добром сарадњом учитеља са стручним сарадницима и родитељима, детаљним континуираним 
праћењем и индивидуализацијом у раду - сви ученици су током школске године напредовали у 
складу са својим способностима. Посебна пажња и додатна подршка је пружана ученицима код 
којих су препознате специфичне тешкоће( у ПП-служби), о чему стручна служба има детаљну 
евиденцију и праћење. 
 
 
Табеларни приказ напредовања ученика у остваривању исхода током првог разреда 
 
       Генерација ученика првог разреда има 124 ученика распоређених у пет одељења.  
       На почетку школске године, током припремног периода показало се да је део ученика дошао 
добро припремљена за школу, али је уочена и већа група ученика са логопедским и 
графомоторичким потешкоћама, кратком и селективном пажњом и нижим степеном 
самосталности у раду. 
       Уложени труд , добра сарадња са родитељима и интензиван корективни рад од стране  
психолога, а нарочито логопеда-дефектолога, детаљно континуирано праћење и 
индивидуализација у раду,  резултирали су сталним напредовањем ученика у остваривању 
исхода. 
     Већина ученика остварује предвиђене исходе самостално, а део ученика их остварује уз мању 
или већу помоћ. 
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 самостално уз мању помоћ уз већу помоћ 

број уч. % број уч. % број уч. % 

Српски језик 87 70,16 23 18,55 14 11,29 

Математика 86 69,35 27 21,77 11 8,87 

Свет око нас 100 80,65 21 16,94 3 2,42 

 
У групи ученика који  исходе остварују уз већу помоћ су и ученици који их нису остварили у 
потпуности (за неке од њих  је рађена индивидуализација и реализован корективни рад од стране 
стручних сарадника). То указује да ће се са тим ученицима и у наредној школској години радити 
индивидуализовано или ће се прећи на ИОП1.   
 

  

IV 5.3. Извештај о раду продуженог боравка 
 

 У продуженом боравку су радиле две учитељице, Биљана Ђуровић и Јована Димитријевић 
са ученицима првог разреда, у две групе. Код учитељице Б. Ђуровић је бил 29  ученика одељења 
I2, I4, I5, а код учитељице Јоване Димитријевић 24 ученика одељења I 1, I3. Број ученика се мењао 
током школске године. Боравак је радио током целог дана од 7:00 до 17:30. Боравак је радио по 
предвиђеном плану и програму тако да су све планиране активности реализоване. Рад у боравку 
се састојао од израде домаћих задатака, слободних активности и слободног времена ученика. 
Током целе школске године остварена је добра сарадња са учитељима, као и са родитељима чија 
децу су ишла у боравак. Кроз слободне активности су реализоване разне радионице, 
презентовани цртани филмови и едукативне емисије, израђивани панои за учионице, 
обележавани датуми као што су Св. Сава, 8. март, 14. фебруар, игране друштвене игре по избору 
ученика и свакодневно негована социјализација ученика. У боравку су организоване тематске 
недеље: Дуга; Свемир; Пролеће; Лето, М.Антић… кроз креативне активности и самосталан 
рад.Свакодневно су ученици имали прилику да бораве у школском дворишту ради рекреације, 
игара са лоптом и спортских активности. 

Ритам дневног рада у продуженом боравку: 

● Пре подне 

Време реализације Активности 

7:00-7:45 Пријем ученика 

8:00-8:30 Доручак 

8:45-11:00 Израда домаћег задатка 

11:00-12:00 Слободно време 

12:00-12:30 Ручак 

12:30-13:30 Слободне активности- Одмор, игре у учионици, излазак у школско 
двориште 

13:30-14:00 Сређивање учионице, паковање школског прибора и одлазак ученика 
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● После подне 

Време реализације Активности 

7:00-7:45 Пријем ученика 

7:30-8:00 Доручак 

8:00-11:30 Редовна настава 

11:30-12:30 Ручак 

12:35-15:00 Израда домаћих задатака 

15:00-17:00 Слободне активности- Одмор, игре у учионици, излазак у 

школско двориште 

17:00-17:30 Сређивање учионице, паковање школског прибора и одлазак 

ученика 

 
 
Тематске недеље реализоване у боравку: 

Месец Назив тема Садржај 

Септембар *Правила понашања 

у боравку 

*Бонтон у 

трпезарији 

* Стигла нам је јесен 

  

Ученици су се у септембру  упознавали са правилима 

понашања у продуженом боравку и просторијама школи 

и адаптирали начину рада. 

Затим су се кроз едукативне игре и радионице упознали 

са годишњим добом јесен и на креативан начин 

осликавали природу коју виде школском дворишту 

Октобар *Зимница 

*Плодови јесени 

*Дечје игре 

*Дани књига 

Израда ликовних радова на тему зимнице и плодова 

јесени; 

Дечје игре у учионици и школском дворишту; 

Посета библиотеци, упознавање са библиотекарком и 

књигама за децу 

Новембар *Животиње 

*Оригами 

*Временске 

прилике 

Кроз наставне садржаје СОН-а и едукативне игре (игре 

меморије, спојнице...) ученици утврђују знања о 

домаћим и дивим животињама и породицама животиња 

и њихова израда од папира (оригами); 

Упознавање са временким приликама, како оне утичу на 

људе и природу 
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Децембар *Свемир 

*Осећања 

*Зима 

*Нова година 

Едукативне емисије о свемиру, израда радова за пано; 

Радионице о осећањима, како емоције утичу на нас, како 

се осећамо у одређеним ситуацијама... 

Ученици креативно се писмено и ликовно  изражавају о 

овом годишњем добу и израђују честитке и украсе за 

Нову годину; Украшавање учионице 

Јануар *Свети Сава 

*Дуга 

Упознавање са ликом и делом Св.Саве и школском 

славом (која је, обичаји и како је обележавамо); 

Извођење експеримената и уочавање боја дуге и 

упознавање ње као природне појаве 

Фебруар *Љубав 

*Језик 

Разговор о осећању ЉУБАВ, шта они воле, о срцу, израда 

срца; 

Обележавање међународног дана матерњег језика 

Март *Породица 

*Мирослав Антић - 

дан школе 

*Пролеће 

*Рецикалажа 

Кроз тему породице, обележавамо 8. март, упознају се 

са породичним стаблом и израда поклона за маме, баке 

и деке и тате; 

Обележавања Дана школе кроз едукативне садржаје, 

квиз, асоцијације и стицање знања о својој ОШ, као и 

лику и делу Мирослава Антића; 

Посматрање природе у пролеће, уочавање боја и 

представљање овог годишњег доба кроз ликовне 

радове; 

Ученици се упознају са појмом рециклажа и уче да 

разврставају отпад на исправан начин и тако спрече 

загађење 

Април *Биљке 

*Фарма 

*Ускрс 

Ученици обнаваљају знања о биљкама, уче делове 

биљака, саде биљку (пасуљ) и именују делове; 

Упознавање са становницима фарме; организовани 

квизови и занимљиве активности; 

Упозавање са верским празником Ускрс и обичајима, 

украшавање јаја и честитки  



 

  114 
 

Мај *Путовање 

*Занимљивости 

*Паркови 

*Људска чула 

Упознавање ученика са значајем путовања за човека, 

препричавају успомене са својих путовања; 

Ученици се упознају са занимљивостима из различитих 

области и истражују да и они нађу неку; 

Паркови-плућа града ученици кроз еддукативне 

садржаје се упознају са значајем парка за човека и 

организоване еколошке радионице; 

Људска чула – ученици се упознају са људским чулима, 

чему нам служе, како да водимо бригу о њима 

Јун *Рудник 

*Лето 

*Крај првог разреда 

Ученици који нису били на настави у природи се упознају 

са овом дестинацијом, занаменитостима и природним 

лепотама путем ПП презентације, видео снимака... 

Посматрање природе у лето и разговор о активностима 

које можемо радити у ово годишње доба и израда 

радова за пано;  

Утврђивање и обнављање наставних садржаја научених 

1. разреду, слободне активности по  жељи ученика, 

додела похвалница, и прослава за крај школске године 
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IV 5.4. Анализа Завршног испита 2022.године 
 
 

 
 

Ученици наше школе су постигли за два поена (од 20) већи резултат од просека на нивоу 

Републике србије и за 0,94 поена већи резултат од просека на општини Чукарица, односно пети 

резултат на општини Чукарица. 
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Ученици наше школе су постигли за 2,22 поена већи резултат од просека на нивоу Републике 

србије и за 1,00 поен већи резултат од просека на општини Чукарица, односно четврти резултат на 

општини Чукарица. 
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Ученици наше школе су постигли за 0,26 поена већи резултат од просека на нивоу Републике србије и за 

0,52 поена нижи резултат од просека на општини Чукарица 
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IV 6. АНАЛИЗА УПИСА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 
 

У генерацији која је завршила 8. разред било је укупно 115 ученика, од којих је четворо 
ученика полагало пријемни испит по ИОП-у, а четворо ученика нису попуњавали листу жеља јер су 
уписали приватне школе. Сви ученици су уписани у  у првом уписном кругу. 

 
  Ученици који су завршили VIII разред 2021/2022. године уписали су: 

назив средње школе бр. уч. назив средње школе бр. уч. 

Гимназија "Патријарх Павле" 13 Техничка школа "Дрво арт"  1 

Тринаеста београдска 
гимназија 10 

Школа за дизајн текстила  
2 

Електротехничка школа "Раде 
Кончар"  6 

Хемијско-прехрамбена 
технолошка школа  1 

Друга економска школа  6 Спортска гимназија  1 

Техничка школа  
5 

Пета економска школа 
"Раковица  1 

Електротехничка школа 
"Никола Тесла  4 

Електротехничка школа 
"Земун"  1 

Угоститељско-туристичка школа  3 Школа за негу лепоте 1 

Прва економска школа  3 Седма београдска гимназија  1 

Геолошка и 
хидрометеоролошка школа 
"Милутин Миланковић"  3 

Архитектонска техничка школа 
1 

Медицинска школа "Београд" 3 Средња туристичка школа  1 

Техничка школа ГСП  
3 

Пољопривредно-хемијска 
школа  1 

Гимназија "Свети Сава" 3 Осма београдска гимназија  1 

Машинска школа "Радоје 
Дакић"  2 

Фармацеутско-
физиотерапеутска школа  1 

Зуботехничка школа  2 Саобраћајно-техничка школа  1 

Железничка техничка школа  2 Техничка школа "Дрво арт  1 

Пета београдска гимназија  2 Гимназија "Свети Сава  1 

Школа за дизајн  
2 

"Техноарт Београд" - школа за 
машинство и уметничке 
занате  1 

Средња техничка ПТТ школа  2 Средња туристичка школа 1 

Правно-биротехничка школа 
"Димитрије Давидовић”  2 

Ваздухопловна академија  
1 

Саобраћајно-техничка школа 2 Средња школа 1 

Филолошка гимназија  2 Геодетска техничка школа 1 

Прва београдска гимназија  
2 

Медицинска школа "Стевица 
Јовановић  1 

Угоститељско-туристичка школа  2 Математичка гимназија  1 

Пета економска школа 
"Раковица” 2 
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Најчешће уписане школе у  2020-ој, 2021-ој и 2022-ој години: 
 

2020. година 2021. година 2022. година 

школе 
број 

ученика 
школе 

број 
ученика 

школе 
број 

ученика 

Гимназија 
45 

(40,91%) 
Гимназија 

33 
(24,26%) 

Гимназија 37(33,64%) 

Техничка 
12 

(10,91%) 
Електротехничка 

13 
(9,56%) 

Електротехничка 11(10%) 

Електротехничка 11 (10%) Техничка 
12 

(8,82%) 
Техничка 22(20%) 

Економска 6 (5,45%) Медицинска 
10 

(7,35%) 
Медицинска 7(6.36%) 

Медицинска 5 (4,55%) Економска 8 (5,88%) Економска 12(12,73%) 

 

Запажa се да наши ученици у највећем проценту и ове школске године уписују 
гимназије(37), техничке(22), електротехничке(11), и економске школe(12). 

 

 
 

Гимназије је уписало 37 ученика од чега је 1 ученик уписао Математичку гимназију, двоје 
Филолошку гимназију и један ученик Спортску гимназију.  

 

 
Техничке и електротехничке школе је уписало 33 ученика. 

37

11

22

7

7

12

14

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Гимназије

Електротехничке школе

техничке школе

медицинске и фармацеутске школе

Угоститељско- туристичке шшколе

Економске школе

остало

Упис 2022

0 2 4 6 8 10 12 14

Математичка гимназија 

Гимназија "Патријарх Павле"

Гимназија "Свети Сава"

Прва београдска гимназија 

Седма београдска гимназија 

Гимназија "Свети Сава 

Гимназије
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12 ученика је уписало економске школе. 

 
 

Угоститељско- туристичке и медицинске школе су уписали по 7 ученика.  
 

 
 
 

 
 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7

Електротехничка школа "Раде Кончар" 

Техничка школа 

Електротехничка школа "Никола Тесла 

Техничка школа ГСП 

Машинска школа "Радоје Дакић" 

Железничка техничка школа 

Средња техничка ПТТ школа 

Саобраћајно-техничка школа

Техничка школа "Дрво арт" 

Електротехничка школа "Земун" 

Архитектонска техничка школа

Саобраћајно-техничка школа 

Техничка школа "Дрво арт 

Ваздухопловна академија 

Геодетска техничка школа

Техничке школе

0 1 2 3 4 5 6 7

Друга економска школа 

Прва економска школа 

Пета економска школа "Раковица

Пета економска школа "Раковица 

Економске школе

0 1 2 3 4

Медицинска школа 
"Београд"

Зуботехничка школа 

Фармацеутско-
физиотерапеутска школа 

Медицинска школа 
"Стевица Јовановић 

медицинске и фармацеутске 
школе

0 1 2 3 4

Угоститељско-туристичка 
школа 

Угоститељско-туристичка 
школа 

Средња туристичка 
школа 

Средња туристичка 
школа

Угоститељско- туристичке 
шшколе
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V ОСТВАРИВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 
 

V 1. ПРЕГЛЕД РАДА ОС 
 
 

разред значајне теме на ЧОС-у из програма - пројеката: 

 
 
I 

Учешће на конкурсу „Шта твоју душу чини срећном“ у организацији „MCF MegaComFilm“ ; 
Обележавање Дана мира, Учешће на конкурсу „Крв живот значи“; Активност у оквиру пројекта 
„Баш је добро што смо различити“- радови на тему: „ Да другарство не боли; Гостовање 
Биљане Шекуларац и представљање књига песама за децу; презентовање  продукта пројектне 
наставе на тему „Како се штитити од болести” кроз представљање направљеног плаката и 
кратки драмски приказ; Дечја недеља (ученици трећег и четвртог разреда су напаравили и 
уручили честитке првацима за пријем у Дечји савез); Хуманитарне акције „Један пакетић много 
љубави” (сакупљање слаткиша и сланиша за социјално угрожену децу);  „Чеп за хендикеп”; 

„Колевка за Куршумлију“ (прикупљање хигијенских средстава); Тајни пријатељ- 
одељењска кооперативна игра; Лепа реч гвоздена врата отвара; У дигиталном свету постоје 
опасности; Разговори о мерама заштите, начинима њиховог спровођења у школи и практична 
примена наученог (прање руку, поздрављање у време пандемије, правилно стављање и 
скидање маске...); Програми: „Школа без насиља” ; „Дете и књига” (радионице) 

II 
 

Обележавање Дечје недеље – цртежи, плакати; Поштовање и примена 
епидемиолошких мера и појачана хигијена – разговори, плакати; Обележавање 
Међународног дана мира-поруке и цртежи; Поруке пријатељства за вршњаке у 
Љубљани; Обележавање Светског дана здраве хране; Правила лепог понашања на 
часу,одмору, улици; Хуманитарна акција:,,Један пакетић, много љубави'' - прикупљање 
слатких новогодишњих пакета за ученике наше школе који су слабијег материјалног 
стања; Обележавање Међународног дана борбе потив вршњачког насиља (израда 
заједничког одељенског плаката); Обележавање Међународног дана дечје књиге у 
сарадњи са библиотекарком школе, радионица на тему - Басне; Упознавање са 
различитим професијама родитеља  
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III 
 

Пројекат „Образовање за мир“- Међународни Дан мира – поруке;   Обележавање 
Дечје недеље; Едукадивни филмови о превенцији насиља; Трка за срећније детињство 
- Прикупљена средства су усмерена лечењу болесне деце;   честитке првацима- 
осликавање дворишта; Конкурс „ За сунчану јесен живота“- конкурс Црвеног Крста 
Чукарице; „Један пакетић - много љубави“ - прикупљање пакетића са сланишима и 
слаткишима за ученике наше школе који су социјално угрожени; Правила безбедног 
понашања; Обележавање школске славе- Свети Сава -  пано, квиз знања и приредба о 
Светом Сави; Истраживање - занимање : Кад порастем бићу.. - ликовно и литерарно 
израживање;  Међународни дан борбе против вршњачког насиља - „Дан розе мајица“ ;  
Дан школе - пано у част Мирославу Антићу;  Светски Дан шума – пано; Конкурс 
Црвеног Крста " Крв живот значи"; Дан планете Земље - пано. Припремање ликовних, 
литерарних радове поводом Васкрса; Такмичење ,,Школски климатски изазов-Еко 
брод“; Бирање најтолерантнијег и најуспешнијег ученика одељења; Дискриминација и 
интеркултурална осетљивост; Кораци у решавању сукоба; Разговор о насиљу - 
Ненасилно решавање конфликата; Кажи НЕ насиљу, кажи ДА другарству; Писање за 
школски часопис „Петља“  

IV 
 

Обележавање Дана мира; Пројекат „Баш је лепо што смо различити“ – прављење 
речника, „Покренимо нашу децу“ - пројекат Aqua Vive -вежбање у школи и школском 
дворишту; Пројекат „Школа без насиља”-Радионица на ЧОС-у (правила понашања  у 
школи, Стварање позитивне климе у одељењу, Створимо миран кутак, Толеранција у 
породици и школи), „Чеп за хендикеп“ – прикупљање пластичних чепова; 
Обележавање Међународног дана писмености; Понашање на друштвеним мрежама; 
„Један пакетић- много љубави“ - прикупљање пакетића са сланишима и слаткишима за 
ученике наше школе који су социјално угрожени;  Правила како се дружимо, а да 
поштујемо дистанцу, здравље пре свега, то нам свима треба; Прављење честитки за 
пријем првака у Дечији савез; Најљуди- разговор о чувеним личностима 

V 
 

„Чувај себе и друге“ – упутство за најважније епидемиолошке мере; Трема и како је 
превазићи – психолог, Лутке и луткарске представе – пример добре наставне праксе; 
Колико смо подложни вршњачком притиску – радионица Вршњачког тима; Трговина 
људима – радионица Вршњачког тима; Толеранција – уважавање различитости – 
радионица (психолог Јелена Петровић); Точак идентитета – радионица; Технике учења, 
Промене у нама и око нас; Адаптација ученика на предметну наставу (истраживање) – 
педагог;   
Радионице ВТ-Стереотипи и предрасуде, Бити окренут људима, Утицај друштвених 
мрежа на младе 

https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/1362560/show


 

  124 
 

VI 
 

Колико смо подложни вршњачком насиљу - радионица; Родна равноправност – 
психолог Јелена Петровић; Обележавање Дана мира; Бонтон у школи; Правила 
комуникације - школа без насиља; Удружење за заштиту животиња АРС - Правилан 
однос према животињама;  Унапређивање другарских односа;  Дан здраве исхране; 
Трговина људима – радионица Вршњачког тима; ,,Речник пријатељства“ у оквиру 
пројекта ,,Баш је добро што смо различити“ – ученици 6. разреда баве се 
прикупљањем речи и израза из области пријатељства, љубави, породице, слободе и 
сл. Препознавање предрасуда на примерима и превазилажење истих у животним 
ситуацијама; Радионица Вршњачког тима - Бити окренут људима идр 
 

VII 
 

 Радионице Вршњачког тима; Доношење зрелих одлука-ПО; Пронађимо себе у неком 
од занимања – ПО; Електронско насиље; Како користимо дигиталне технологије; 
Колико смо самостални; Превенција насиља и дискриминације; Како одолети 
притиску-радионица( психолог, Јелена Петровић); Превенција трговине 
младима(радионица са освртом на ситуације из омнибуса -Посматрачи)  
 

VIII 
 

Припреме за Завршни испит; Професионално информисање;  Друштвене мреже; 
,,Речник пријатељства“ у оквиру пројекта ,,Баш је добро што смо различити“; Правила 
комуникације - школа без насиља;  ; Демонстрација техника учења; Професионално 
тестирање и саветовање (81 уч) у оквиру каријерног вођења ученика, Прављење 
одељењских мајица за крај 8. разреда са одабраним натписом- поруком за свако 
одељење; Сви смо исти а различити; Здрави стилови живота; Додела диплома и 
испраћај осмака 

 

Заједничке теме на ЧОС-у у вези са епидемиолошким мерама и препорукама МПНТР и 
Министарства здравља, разговори и презентације на тему короне, начинима заштите  од ширења 
болести, значају здраве исхране и бављења физичким активностима. Током читаве школске 
године брисане су  клупе и кваке дезинфекционим средствима, пре наставе као и након часова.   
Разлози више реализованих часова ОС тичу се појачаног рада ОС и  ПП службе са појединим 
колективима, превентивним темама реализованим у школи(радионице, предавања).   
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V 2. ПРЕГЛЕД РАДА СЕКЦИЈА 
  

Сваке године покушавамо да анимирамо ученике увођењем нових секција, желећи да 
задовољимо интересовања наших ученика. Ове године у понуди је било 28 секција у млађим и 
старијим разредима. Неки ученици, на нашу велику радост, су се опредељивали и за више 
секција, желећи да испоље своју креативност и радозналост у више праваца, тј. на различите 
начине, што је обогатило и онлајн размену. 

 

Назив секције 
Број 

ученика 
Број 

часова 
Најзначајније активности 

Културно – уметничке 

Језичке 
школице 

25 36 
Развијање говорне културе и богаћење речника 
Усавршавање технике читања и разумевање прочитаног 

Лепо писање и 
читалачки клуб 

17 36 

Усвајање правилног повлачења линија, 
развијање фине моторике, 
правилно обједињавање линија у слова, 
вежбање писања слова, 
вежбање писања речи и реченица, 
вежбање писања краћих тeкстова. 

Клуб младих 
Eнглеза 6 - 8.р  
  

   
28+23+10 

25+29+16 

Писање састава (биографија познатих личности, 
представљање пријатеља..) 
Вежбе конверзације,писање састава на енглеском језику,Е-
mail-a на енглеском језику,квиз на енглеском језику, 
ЕРАЗМУС пројекат-реализација 

Новинарска 
секција 5. и 7.р 

 

16 27 
Рад на школском часопису „ Петља“ ( сакупљање 
материјала, писање чланака, интрервјуи, прикупљање и 
селекција фотографија, лектура чланака) 

Лингвистичка 
секција 

11 11 

Истраживање о надимцима код ученика 5. и 7. разреда, 
сакупљање, обрада и класификација материјала, писање 
рада о томе како су настали надимци, лекторисање и 
куцање текста 

Рецитаторска 
секција 6. и 7.р 

3 21 Припрема за такмичење 

Филмска 
секција 8.р 

8 30 

Снимање кратког филма - Бити различит, - Свако дете је 
једнако важно 

Снимање рекламног филма о нашој школи 

Снимање документарног филма - Осмаци се опраштају од 
основне  

Духовна 
просвећеност 

38 22 

Уређење паноа поводом Хришћанских празника: Божић, 

Свети Сава, Васкрс и остали празници 

Припрема за школску славу: Беседа, песме, рецитације 

Одлазак на Литургију на дан Св. Саве 

Учешће у шк. часопису Петљи: О прослави школске славе 

Драмска 
секција  
5. и 7.р 

10 30 
 
Светосавска свечаност у школи 
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Ликовна 
секција (старији 
разреди) 

22 102 

Изложба радова за сваку наставну тему-организација 
самосталних изложби у холу школе ученица Иве 
Јаковљевић, Еме Савић, Лана Милетић, Урош 
Димитријевић, Елеонора Димитрић.-прирема и уређење 
хола школе за новогодишње, васкршње и божићне 
празнике;-организација (израда плаката), ућешће и 
изложба поводом конкурса за лого школе;-декорација 
улазног хола, тема-балони 

Ликовна 
секција 1.р 2.р 

27 47 
Учешће на конкурсимаЦиљ секције да развија љубав и 
способност за нова креативна решења у дизајну 

Хор 6. и 8.р 
 

59 70 
Представа: ,,Долази Деда Мраз” одржана за децу радника 
школе у библиотеци школе 
Припреме за прославу Светог Саве 

Плес   18 36 
Заједничке кореографије на часу физичког и здравственог 
васпитања, праћење видео записа са плесовима... 

Примењене 
вештине 3/2, 
3/3 и 4.р 

10+16+10 36 

Прављење новогодишњих 
украса(честитке,венчићи,украси,...),прављење поклона 
мамама за 8.март, 
прављење украсних предмета за Ускрс 

Секција из 
руског језика   

38 45 
Вођење ученика у Историјски музеј Србије, Музеј поште и 
Руски дом 

Библиотечка 
секција и 
литерарна 
секција 

30 36 

Каталогизација -сређивање књижног фонда; организовање 
књижевних сусрета и предавања; промовисање књига кроз 
пројекат „Дете и књига“; прављење паноа; анкетирање 
родитеља и ученика у вези са читањем и одабиром добрих 
књига 

Народно благо       3       36 
 
Подизање свести о значају народног блага 

Народна 
традиција  

18 36 

 

Приредба за ученике 4.разреда :Божићни обичаји у нашем 
народу,  Свети Сава-школска слава и Васкршњи обичаји 
унашем народу 

Природно-научне 

Математичка 
секција 
 
 
 
Енигматска 
секција 

8 
 
 
 
 
 

3 
 

36 
 
 
 
 

36 

Занимљива математика и Математички квизови и 
такмичења.  Геометрија и решавање неких проблемских 
задатака који су применљиви у свакодневном животу. 
Продубљивало се код ученика критичко мишљење. 
 
  
Развој аналитичког, интуитивног размишљања, вежбање 
пажње, концентарације, унапређење закључивања, 
логичког мишљења 

Eколошка 
секција 1. 

25+8 25 

 Упознавање ученика са појмом екологија 
 
Уређење школског простора 
Увођење ученика у значење појма рециклаже 
Обележавање значајних еколошких датума 
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Учествовање у акцији -   Чеп за хендикеп  

Млади 
истраживачи 

27 36 

Проширивање знања ученика о свету око нас кроз 
занимљиве садржаје ( експерименте, енциклопедије, 
квизове, друштвене игре... ) 
 

Млади 
историчари 

27 51 

 

Израда постера поводом обележавања Дана 
примирја,гледање филмова,израда паноа са различитим 
темама 
 

Абакус , 
Соробан 

8 36 
 
Развијање концентрације, пажње, меморије и рефлекса 

Биолошка 
секција - 
5р.6р.8р. 

33 59 

  
Животни процеси који се одвијају код различитих 
организама.Коришћење Quiver апликације, 
микроскопирање биљних и животињских ткива, 
инсектаријум, хербаријум, модел човека, панои, 
реферати... 
 

Научно-техничке  

Рачунарска 
секција 5-8.р 

108  

Решавање задатака уз помоћ  алгоритама, 
Решавање задатака кодирањем у програмском 
језику,пинтакса програмског језика, 
писање програма,програмске петље. 

Решавање проблемских задатака  
Израда презентација на дату тему 
Решавање проблема у застоју рада рачунара 

Решавање разних задатака са апликативним софтвером 

Папирно 
моделарство 

2 20 Учешће на такмичењу из ТиТ 

Моделарство  
5. и 7.р 

14+18    36 +32 
Теорија моделарства, технологија материјала, 
израда модела 

Спортско-рекреативне  

Шаховска 
секција/СНА-
Шах  
1-8.разреда 

 

121 198 

Основе шаха, записивање потеза, теорија завршнице, 
отварања, решавање шаховских проблема, припреме за 
такмичење (правила, систем такмичања, организација 
такмичења, суђење) 
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V 3. ПРЕГЛЕД РАДА УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА  
 
 

V 3.1. Пријатељи деце 
 
 

програмске активности време носилац посла  

Пријем првака у холу школе IX учитељи 1. разреда  

Добродошлица ученицима првог разреда IX 
одељењско веће 3. 
и 4. разреда 

 

Конкурс „За сунчану јесен живота“ – Црвени крст 
Чукарице 

IX руководилац  

Дечја недеља -  активности у школи, општини и 
граду  
( честитке добродошлице првацима,осликавање 
школског дворишта, израда беџева, одељењски 
панои...) 

X 
Љиљана Благојев и 
сарадници 

 

Обележавање Светског дана детета X руководилац   

Сабирна акција, сакупљање секундарних 
сировина по планираном и објављеном 
распореду на огласној табли 

X– V 
одељењске 
старешине 

 

Јесењи Карневал  XI 
Љиљана Благојев 
и сарадници 

Припреме за Дан Светог Саве (реализовано као 
тематски дан и ЧОС због епидемиолошке 
ситуације) 

I учитељи   

Обележавање Светог Саве у школи-
беседе,песме, рецитације, сечење славског 
колача 

I 
вероучитељице, 
учитељи  

 

Конкурс „Крв живот значи“ – Црвени крст 
Чукарице 

III руководилац  
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V 3.2. Црвени крст 
 

Активности Датум 
Реализатори 

(ученици/ 
наставници) 

Резултати 

Усвојен план рада 
Подмлатка и 
омладине Црвеног 
крста 

септембар 
2021. 

по 1 ученик из 
одељења II-VIII 
р.  

Информисаност чланова 

Реализација акције- 
“Трка за срећније 
детињство”   

2. 10. 2021. Љиљана 
Станојевић  

Није била реализована сама трка, због 
епидемиолошких мера. Стартни бројеви су 
подељени и прикупила су се средства за 
болесне ученике на нашој општини 

Конкурс „За сунчану 
јесен живота“ 

24.11.2021. Љиљана 
Станојевић 

 Ученици учествовали на конкурсу  који 
организује  Црвени Крст Чукарица на тему  
бриге о старима  који носи назив "За сунчану 
јесен живота". Око 60 радова однешено у 
Црвени Крст Чукарица. Освојили  смо: Друго 
место Дуња Павловић 6/1 и треће место Ана 
Ранковић 2/2 

Дан борбе против 
СИДЕ 

децембар 
2021. 

Љ. Станојевић, 
З.С. Поповић 

Успешна реализација 

Хуманитарна акција 
''Један пакетић- 
много љубави'' 

децембар 
2021. 

Љиљана 
Станојевић  

Ово је традиционална акција Црвеног крста 
која се реализује непосредно пред 
новогодишње и божићне празнике. Циљ ове 
акције је да се од ученика  прикупе слаткиши 
и сланиши како би се направили 
новогодишњи пакетићи за различите 
категорије деце. Ученици целе школе 
учествовали у овој акцији Црвеног крста 
Чукарице. Прикупљено око 130 пакетића са 
сланишима и слаткишима. Око 80 пакетића 
дато нашем Црвеном крсту који је даље 
проследио ове пакетиће, а 50 дато 
ученицима наше школе који су социјално 
угрожени да би и они уживали у Новој 
години. 
Ове године смо прикупљали и играчке и 
хигијенска средства. Девет великих џакова са 
играчкама дато Црвеном крсту Чукарице, док 
су хигијенска средства подељена социјално 
угроженој деци наше школе  

Прикупљање 
средстава у акцији - 
Трка за срећније 
детињство 

децембар 
2021. 

Љиљана 
Станојевић 

Ове године наша школа је прикупила  
20.000.00 дин  
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Прва помоћ 13.12 2021. и 
14.12.2021 . 

Љиљана 
Станојевић 

Ученици шестог и седмог  разреда наше 
школе, њих 38, је имало обуку из Прве 
помоћи. Предавања држали волонтери 
Црвеног крста Чукарице 

„Шта знамо о 
Црвеном крсту и 
давалаштву крви“  

10.05.2022. Љиљана 
Станојевић  

Ученици су посећивали радионице из ове 
области и припремали се за такмичење. 
Путем вибер групе гледали филмове на ову 
тему и припремали се. Због ковида 19 
такмичење није одржано 

Конкурс ,,Крв живот 
значи” 

1.3.-31.3. 
2022. 

Љиљана 
Станојевић  

Конкурс Црвеног Крста " Крв живот значи" 
трајао је од 1.3. до 31.3.2022. Учествовали 
смо и однели 30 радова у Црвени Крст 
Чукарице. Због епидемиолошке ситуације 
конкурсу се одазвали само ученици млађих 
разреда. 
Комисија за одабир најуспешнијих радова 
изабрала је и један наш рад ученице Хелене 
Стефановић из 2/2 која је освојила 2. место 
на општини 

Седница Скупштине 
Црвеног Крста 
Чукарице 

23.6.2022. Љиљана 
Станојевић  

 Учешће на седници Скупштине Црвеног 
крста Чукарице као њен члан 
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V 3.3. Извештај о раду Ученичког парламента 
 

Координатори парламента су: Бисерка Станчевић и Невена Марковић. Чланови парламента су били: Михајло Михаилов, Милана Анев, Лука 
Анџић, Иван Костић, Немања Васић, Ива Прљета, Николина Грбовић, Исидора Сеновић, Маја Павловић, Филип Петровић, Миа Чортан, Нађа 
Мацура, Петар Степић, Лана Милетић, Ива Јаковљевић, Новак Васић, Павле Јовић, Лана Станојевић, Вања Јованчевић, Ана Томић.  
У току школске године одржано је укупно седам седница Ученичког парламента. На почетку школске године конституисан је Ученички 
парламент, изабрани су представници парламента који ће учествовати у раду Школског одбора и школских тимова (Тима за заштиту ученика од 
насиља, Тима за самовредновање, Стручног актива за развојно планирање). 
 

Садржаји рада, 
активности, акције... 

Циљна група 
Време 
реализације 

Реализатори Сарадници 
Ефекти након примене – продукти, 
резултати, реакција учесника, промена… 

Упознавање са 
Правилником о раду 
Ученичког парламента 

чланови 
парламента 

септембар 

Бисерка 
Станчевић, 
Невана Марковић 
 

секретар договорен план и програм рада 

Избор руководства и 
чланова Ученичког 
парламента за Школски 
одбор и школске 
тимове 

чланови 
парламента 

септембар 

 
Бисерка 
Станчевић, 
Невена 
Марковић 
 

одељенске 
старешине 

председник: Миа Чортан 
записничар: Лана Станојевић 
ШО: Лана Станојевић, Филип Петровић 
Самовредновање: Ана Томић, Иван Катић 
Заштита од насиља: Лука Анџић 
Развојно планирање: Ива Јаковљевић, Миа 
Чортан 

Разматрање Извештаја 
о раду школе за 
школску 2020/21. 
годину 

чланови 
парламента 

септембар 
психолог 
 

Бисерка 
Станчевић, 
Невена 
Марковић 
 

Ученици су упознати са документом 

Упознавање са 
Годишњим планом рада 
школе за школску 
2021/22. годину 

чланови 
парламента 

септембар 
Невена 
Марковић 

Бисерка 
Станчевић 

Ученици су упознати са документом 
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Разматрање извештаја о 
самовредновању рада 
школе 

чланови 
парламента 

септембар психолог 

Бисерка 
Станчевић, 
Невена 
Марковић 
 

Ученици су упознати са документом 

Упознавање са 
пројектом “Одговоран 
однос према здрављу” 

чланови 
парламента 

септембар педагог  
Бисерка 
Станчевић 

Ученици су упознати са планираним 
активностима у оквиру пројекта  

У оквиру Дечије недеље 
реализована је 
радионица “Вршњачка 
подршка у очувању 
права детета” 

чланови 
парламента 

октобар 

Бисерка 
Станчевић, 
Невена 
Марковић 

/ 

Ученици су гледали кратак филм о девојчици 
са инвалидитетом и њеним потребама. Филм 
приказује отежавајуће ситуације из реалног 
живота са којима се сусрећу особе са 
инвалидитетом. Ученици су након 
одгледаног филма у оквиру мањих група 
радили на давању предлога Закона који би 
омогућио овој деци бољи живот 

Радионица 
“Дискриминација и 
интеркултуралност” 

чланови 
парламента 

октобар 

психолози из 
невладине 
организације PIN 
– Psychosocial 
Innovation 
Network 

Бисерка 
Станчевић, 
Невена 
Марковић 

Ученици су кроз интерактивну комуникацију 
са водитељима дискутовали и износили 
мишљење о дискриминацији у свету у 
различитим областима (расизам, 
генерацијски јаз, мањинске групе итд.). У 
евалуацији ученици су навели да  је ова 
радионица допринела да шире своје видике 

Обука за ученике 
“Медијација за ученике 
и критичко мишљење” 

чланови 
парламента 

децембар 

Татјана Поповић 
из невладине 
организације 
“Нансен дијалог 
центар” 

Бисерка 
Станчевић, 
Невена 
Марковић 

Ученици су упознати са корацима у 
медијацији, улогом медијатора у ситуацији 
сукоба. У оквиру мањих група ученици су 
добили задатак да на основу приче која 
описује један сукоб уђу у улоге сукобљених 
страна и медијатора и да на тај начин 
искуствено прођу кроз кораке у медијацији 
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Професионална 
оријантација - дебата 
“Избор занимања” 

чланови 
парламента 

март 

Бисерка 
Станчевић, 
Невена 
Марковић 

/ 

Ученици су дебатовали са два становишта 
(једна група је заступала став да треба бирати 
занимање на основу интересовања, а друга 
на основу тога колико је то занимање 
исплативо). Ученици су поштовали правила 
дебатовања, изнели су аргументе којима су 
бранили становишта 

Избор уџбеника за 
2022/23. 

чланови 
парламента 

март 

Бисерка 
Станчевић, 
Невена 
Марковић 

/ 
Ученици су дали сагласност за коришћење 
уџбеника 

Предавање “Дигитално 
насиље” 

чланови 
парламента 

март 
Невена 
Марковић 

/ 

Ученици су упознати са свим аспектима 
дигиталног насиља, узроцима и последицама 
истог. У оквиру предавања ученици су 
погледали и едукативни филм (Уницеф) који 
представља искуство једне тинејџерке    

Гласање УП за Ученика 
генерације 

чланови 
парламента 

јун 
Невена 
Марковић 

одељенске 
старешине 
осмих разреда 

Давање мишљења о чланицама УП које су 
биле кандидати за похвалу “Ученик 
генерације”, Иви Јаковљевић и Лани 
Милетић. Обе ученице су добиле 
максималан број бодова (2)  
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VI РЕАЛИЗАЦИЈА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 
 

VI 1. ДЕТЕ И КЊИГА 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА: 
у шк. 2021/2022. години 

Дете и књига 

Руководилац: Јелена Стојчевски 

Садржај, активности, акције... Циљна 
група 

Време 
реализације 

Реализатори Сарадници Ефекти након примене 

Илустративно приказивање прочитаних 
дела:ученици млађих разреда илуструју 
бајке и басне, али и књиге које нису у 
школском програму и које радо читају 
(“Мој живот са Агатоном” Чедомир 
Петровић). Илуструју романе: “Леси се 
враћа кући” Ерик Најт, “Робинзон 
Крусо”Данијел Дефо, “Мој дека је био 
трешња” Анђела Нанети 

I-IV IX-VI библиотекар учитељи, ученици и 
чланови библиотечке 
секције 

Ученици у корелацији са 
ликовном културом боље 
разумеју значај дела које 
илуструју. Дело им постаје 
ближе и утисак је снажнији 

Лектира – разговор и анализа 
прочитаног, прављење плаката; 
изложба романа “Аги и Ема”(ученици 
V1,V2) 

V-VIII IX-VI библиотекар, 
наставници 
српског језика 

учитељи, 
наставници, ученици 

Ученици захваљујући додатној 
анализи дела постају 
мотивисани да прочитају још 
нека дела из опуса ствараоаца; 
исказују своје утиске, издвајају 
теме и мотиве, тумаче идејни 
слој дела; мотивисани су да 
напишу властити роман након 
читања лектире и да организују 
изложбу 
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Ствараоци – живот и дело-упознавање 
са животом и делом писаца, прављење 
плаката, прављење изложбе 
фотографија, гледање документарних 
филмова, слушање тонских записа. 
Ученици праве плакате о Десанки 
Максимовић, Јовану Јовановићу Змају, 
ученици V4 праве плакат о  писицма: 
Мирославу Антићу Душану Васиљеву, 
Антоану Павловичу Чехову, Бранку 
Радичевићу, Гроздани Олујић, Игору 
Коларову и Марку Твену 

I-VIII IX-VI библиотекар учитељи, наставници 
српског језика 

Ученици повезују одређено дело 
са биографијом аутора. Уче да 
користе разне програме за 
обраду фотографија и прављење 
аудио и видео- записа 

Књига која не може да чека: Поручио 
бих директорки/библиотекарки да купи 
ову књигу – пано на сваком спрату: 
ученици исказују своје жеље поводом 
богаћења библиотечког фонда 

I-VIII IX-VI библитекар учитељи, наставници Ученици показују интересовање 
за читање 

Плакат – препоручио бих другу да 
прочита – пано на сваком спрату. 
Ученици су препоручивали бајке, басне, 
књиге Јасминке Петровић, књиге: “Пета 
девојчица Марја” Градимир Стојковић, 
“Хари Потер” Џ.К.Роулинг, “Хајди” 
Јохана Шпири, “Авантуре Краљевића 
Марка” Бранко Стевановић , 
“Зимзеленова последња трка”Верослав 
Раничић, “Пет пријатеља” Е.Блајтон, 
“Мали Принц”Антоан де Сент Егзипери 

I-VIII IX-VI библиотекар 
  

учитељи, наставници Развијање читалачке навике код 
ученика 
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Ову књигу немој да 
пропустиш(препоручио бих другу да 
прочита–ученици представљају књиге) 

I-VIII IX-VI библиотекар учитељи, наставници Ученици представљају књиге, 
дискутују о књигама, исказују 
свој став чиме развијају критичко 
мишљење 

Књижевни сусрети-сусрети са 
савременим писцима, упознавање са 
њиховим делима: колегиница и 
песникиња Биљана Шекуларац 
гостовала је код ученика првог  разреда 
и представила је своје књиге 

I XII Биљана 
Шекуларац, 
библиотекар 

учитељи Приближавање поетског 
стваралаштва младима; Ученици 
показују интересовање за 
савремену поезију за децу; стичу 
утисак о томе како изгледа 
гостовање  културних и јавних 
личности 

Изложба књига о Светом Сави I-VIII I библиотекар учитељи, наставници Упознавање ученика са 
литературом о Светом Сави. 
Ученици развијају интересовање 
за књижевност средњег века и 
стваралаштво Светог Саве, али и 
за проучавање династије 
Немањића чиме долази до 
корелације са историјом, али и 
веронауком 

Изложба књига Мирослава Антића I-VIII       III библиотекар учитељи, наставници Упознавање ученика са 
литературом о Мирославу 
Антићу. Ученици развијају 
интерсовање за стваралаштво 
Мирослава Антића, али и за 
проучавање његове биографије 
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Обележавање Светског дана 
поезије(21.III) 

I-VIII       III библиотекар учитељи, наставници Активност „Лутајући 
рецитатори“. Ученици старијих 
разреда читају и рецитују 
стихове ученицима млађих 
разреда (на српском, руском и 
енглеском језику) чиме се 
развија љубав према поезији 

Промоција нових књига-пано у холу 
школе 

I-VIII X-V библиотекар, 
чланови 
библиотечке 
секције 

учитељи, наставници Чланови библиотечке секције 
промовишу новонабављене 
књиге ученицима млађих 
разреда чиме се подстиче развој 
читалачких навика 

Обележавање Међународног дана 
књиге за децу(2.4) – пано „Најлепша 
књига за децу“ 
  

I-VIII IV библиотекар, 
чланови 
библиотечке 
секције 

учитељи, наставници Израда паноа који би подстакао 
и мотивисао ученике на љубав 
према књизи и школској 
библиотеци 

Обележавање светског дана 
књиге(23.IV) – пано „Књига која 
поправља расположење“ 

I-VIII IV библиотекар, 
чланови 
библиотечке 
секције 

учитељи, наставници Израда паноа који би подстакао 
и мотивисао ученике на љубав 
према књизи и школској 
библиотеци 

«У потрази за књигом»- игра у којој 
ученици траже сакривену књигу; 
добијају питања у којој сваки тачан 
одговор представља траг ка изгубљеној 
књизи 

I-IV       VI библиотекар, 
чланови секције 

Љиљана Вицјан Активност остварена у одељењу 
2/1 уз помоћ чланова секције из 
6/1. Остварена је изузетна 
сарадња између млађих и 
старијих разреда која је и код 
старијих и млађих разреда 
развила љубав према читању 

Књиге које ћемо памтити- кутија у 
библиотеци. ученици пишу на 

I-VIII VI библиотекар учитељи, наставници Развијање љубави према читању 
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папирићима наслов књиге које ће 
памтити и папириће убацују у кутију у 
школској библиотеци. Ове школске 
године најчитаније књиге су књиге 
Јасминке Петровић (“Лето када сам 
научила да летим” и “О дугмету и 
срећи”). Док су ученици првог разреда 
издвајали бајке, ученици од 2. до 4. 
разреда разреда издвојили су басне, 
бајке Александра Сергејевича Пушкина, 
“Малог Пирата” Анте Станичића, 
“Хајди” Јохане Шпири, “Дневник 
штреберке” Р.Р.Расел, “Дневник 
шоњавка” Џ.Кини, лектиру “Бела грива” 
Ренеа Гијоа, књиге из серијала 
“Исидорa Мун” Х.Манкастер, али и 
књиге из серијала “Хари 
Потер.”Џ.К.Роулинг. Ученици старијих 
разреда издвајали су лектире “Аги и 
Ема” Игора Коларова, “Мој дека је био 
трешња” Анђеле Нанети и “Малог 
Принца”Антоана де Сент Егзиперија 
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VI 2. OБРАЗОВАЊЕ ЗА МИР 
 

Извештај о раду Тима за: Образовање за мир шк:  2021/22. 

Руководилац Тима: Драгана Пејчић 

број састанака: 2 планирано: 2 одржано: 2 Уживо: 0 Онлајн: 2 

Реализоване активности: време реализатори учесници 
сарадници   
(појединци/институција) 

Састанак  
1.Упознавање са новим Планом рада Тима за шк. 
20/21. годину 
2. Договор о начину обележавања Дана мира 

13.9.2021. 
састанак путем 
мејла 

координатор  сви чланови / 

Живети у свету мира- беџеви, поруке, цртежи, 
презентације, дискусија о књизи-Дневник Ане 
Франк, ЧОС- Лепа реч и гвоздена врата отвара; 
Тајни пријатељ, Мир у нама и око нас... 
(обележавање Дана мира и Дечје недеље) 

септембар-
октобар 2021. 

наставнице  
ГВ и ВН 

одељења 1-5.разреда Пријатељи деце 

Радионице на тему толеранције и другарства; 
речник пријатељства, плакати, цртежи 

20-24. 9. 2021. учитељи 
ученици од 1. до 4. 
разреда 

родитељи 

Толеранција-радионица 
Дискриминација и интеркултурална осетљивост 
према маргинализованим групама 
Медијација 
Речник пријатељства 

 новембар 2021. 
наставница ГВ, 
педагог 
Т.Поповић 

чланови УП и 
одељење 3/3 

психолози, реализатори 
ПИН-овог пројекта 
 
НАНСЕН-дијалог центар 

Правила понашања у нашој учионици; Вршњачко 
насиље - радионице 

3. и 31. март 2022. 
Наташа 
Живковић 

ученици 3/3 / 

Безбедно коришћење дигиталне технологије - 
превенција дигиталног насиља 

јун учитељице ученици 1-4. разреда родитељи, ПП служба 
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VI 3. ЕРАЗМУС ПРОЈЕКАТ - ИНИВАТИВНЕ НАСТАВНЕ МЕТОДЕ - СВАКОДНЕВНА ПРАКСА 
  

Извештај о раду Тима за реализацију пројекта Еразмус шк: 2021/22. 

Руководилац Тима: Долорес Грбић 

број састанака: 7 планирано: 8 одржано: 7 Уживо: 5 Онлајн: 2 

Реализоване активности: време реализатори учесници сарадници  
(појединци/институција) 

Вебинар ‘’ЕУ у учионици’’ - европски 
дневник и искуства у ЕУ програмима за 
усавршавање у организацији ‘’Научи ме’’ 
  

25.01.2022. организација 
‘’Научи ме’’ 
  

Гордана Милић   

  
Састанак и присуствовање угледном часу 
са колегама из ОШ ‘’Милан Ракић’’ 
  
  

26.01. 2022. Весна Жакула 
Јовановић и 
Крстина 
Трифуновић 
  

Гордана Милић   

Семинар о коришћењу еТwinning 
платформе 
  

28.02.2022. Темпус фондација Гордана Милић   

Оријентиринг такмичење у школи 
‘’Мирослав Антић’’ 
  

12.03. i 26.04. 2022. Aлександар 
Вучетић 
Гордана Милић 

ученици 5. разреда Александар Вучетић 
ОШ’’Карађорђе’’ 
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Радионица “Учимо из природе” 14.4.2022.  Друштво за 
заштиту и 
проучавање птица 

30 ученика 2.разреда, 
по 6 ученика из 
сваког одељења 

 Друштво за заштиту и 
проучавање птица Србије уз 
подршку СББ фондације 

Градско школско такмичење у 
оријентирингу 

12.05.2022. Оријентиринг 
савез Београда 

Гордана Милић, 
ученици 5. разреда 

  

Угледни час ‘’Милутин Миланковић - 
научник и књижевник’’ 

31.05.2022. Гордана Милић, 
Ксенија Јовић 

5/3 одељење, Бранка 
Драгичевић 

  

Угледни час из математике ‘’Разломци’’ 09.06.2022. Ана Пецић, Маја 
Кантар 

Гордана Милић, 
Невена Марковић 

  

Угледни час математика-географија 
‘’Израчунавање површине континената’’ 

20.06.2022. Тања Њаради, 
Гордана Милић 

Долорес Грбић, 
Невена Марковић, 
Александра Илић, 
Гордана Николовски 

  

 промоција пројекта мобилности 
Еразмус+ у ОШ ‘’ Бранко Радичевић’’ 

мај 2022. Гордана Милић Јасмина Јовановић, 
Мирослава Марковић 

  

 eTwinning Meetup 25.08.2022. Темпус фондација Гордана Милић   

Конференција - ‘’Инклузија у новој 
образовној стварности’’  

23.09. 2022. Темпус фондација Гордана Милић, 
Невена Марковић 

  

Презентација о коришћењу апликације 
‘’Пликерс’’ у оквиру пројекта о 
коришћењу ИКТ у настави 

28.09.2022. Гордана Милић Маја Хаџић, 
Мирослав 
Миленковић, 
Славица Митровић, 
Бојана Томић 

Тим за пројекат мобилности 
Еразмус+ у ОШ ‘’Васа Чарапић’’ 
  

Конкурс за осмишљавање школског 
знака (лого) 

11.2021-03.2022. Нина Васиљевић Ученици 5-8. разреда Долорес Грбић, Марјана 
Драговић, Ксенија Јовић, Бојан 
Лазов, Сања Илић Јохана 
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Промотивни филм школе 03.2022. Ивана Косановић Филмска секција Долорес Грбић и наставници 

Израда новог сајта школе 08.2022. Долорес Грбић   StartUp Solution 

Набавка магнетних табли и паноа 03. и 08. 2022. Долорес Грбић     

Извештај о посети ОШ “Косезе” на 
Стручном већу разредне наставе 

9.12.2021. Јелена 
Живановић, 
Љиљана Вицјан 

20 учитеља наше 
школе 

  

Угледни час из српског језика 
 “Бик и зец”, Народна басна 

13.12.2021. Јелена Живановић ученици 2/4, 
Невена Марковић, 
Јелена Стојчевски, 
Сања Илић Јохана 

  

Чланак о студијском путовању у 
Словенију у оквиру поројекта 
“Еразмус +” 

3.3.2022. Тања Њаради, 
Љиљана Вицјан 

    

Тематски дан “Упознајмо Антић Мику 
кроз стих, слику и музику” (обележавање 
Дана школе) 

15.3.2022. Јелена Живановић ученици 2/4, 
Лидија Крстески, 
Зорица Илић 

  

Тематски дан “Упознајмо Антић Мику 
кроз стих, слику и музику” (обележавање 
Дана школе) 

18.3.2022. Љиљана Вицјан ученици 2/1, Зорица 
Илић, Јелена 
Стојчевски 

  

“Гостујући рецитатори” (рецитовање 
песама Мирослава Антића у одељењима 
другог разреда) 

14-18.3.2022. Јелена 
Живановић, 
Љиљана Вицјан, 
Зорица Илић, 
Луција Рогановић, 
Лидија Крстески 

сви ученици из пет 
одељења другог 
разреда 
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Час “Делови тела животиња” (час је 
одржан пред просветном саветницом 
Горданом Чукурановић као део поступка 
за напредовање у служби и стицање 
звања „педагошки саветник“) 

12.4.2022. Љиљана Вицјан ученици 2/1   

Угледни час из физичког и здравственог 
васпитања “Савладавање препрека 
наученим начином кретања” 

13.4.2022. Љиљана Вицјан, 
Јелена Живановић 

ученици 2/1 и 2/4, 
Долорес Грбић, 
Луција Рогановић, 
Биљана Ђуровић, 
Јована Димитријевић 

  

Менторски рад у оквиру редовне праксе 
коју организује Учитељски факултет 

9 - 24.5. 2022. Љиљана Вицјан Марија Стељић, 
студенткиња друге 
године Учитељског 
факултета. На 
неколико часова 
присутна је била и 
студенткиња Маша 
Перковић 

  

Угледна активност “Колико је сати? 
Календар и датум” 

јануар-јун 2022. 
године 

Јелена Живановић ученици 2/4   

Угледни час из физичког и здравственог 
васпитања “Полигон – савладавање низа 
препрека уз коришћење реквизита” 

15.6.2022. Биљана Ђуровић ученици 2/4, 
Јелена Живановић 

  

Угледни час,  наставна јединица 
“Разломци 1/2, 1/4, 1/3” 

20.6.2022. Љиљана Вицјан ученици 2/1, 
учитељица Јована 
Димитријевић 

  

Предавање ”Кроз eTwinning до бољих 
дигиталних компетенција” 

23.6.2022. eTwinning 
национални тим 
за подршку 

Јелена Живановић, 
Љиљана Вицјан 

Темпус фондација 
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VII СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 

VII 1. ПРЕГЛЕД ПОСЕЋЕНИХ СЕМИНАРА 
 

Време Место Назив семинара Организатор 
Име и презиме 
наставника 

Реализатор 
Број 
сати 

Компетенц
ије 

11.9.2021. 
ОШ,,Краљ 
Петар I” 
Београд 

Стручни скуп (трибина) 
 ,,Примена нових 
изборних програма у 
настави МК основне 
школе” 

Удружење наставника 
музичке културе 
Србије 

Зорица Тубин 
Александра 
Станковић 
Марија Мишић 

8 К1 

15.9.2021. онлајн 

Програм обуке 
наставника разредне 
наставе за предмет 
Дигитални свет 1 

ЗУОВ 

Оливера Ранковић,      
Биљана Шекуларац,      
Биљана Симовић,          
Љиљана Благојев,       
Драгана Пејчић,           
Наташа Живковић 

              16 К2 

25.9. 2021.  
ОШ “ Љуба 
Ненадовић” 

Формативно оцењивање 
од планирања до 
постизања исхода и 
циљева уз помоћ 
дигиталне свеске 

Педагошко друштво 
Србије 

Оливера Ранковић,      
Гордана Милић,            
Невена Марковић,       
Наташа Моићевић,     
Долорес Грбић 

Весна Муратовић 8 
К2 
К3 

27.09.2021. онлајн  
Дигитални свет у другом 
разреду основне школе 

ЗУОВ 

 Луција Рогановић,     
Лидија Крстески,       
Љиљана Вицјан,          
Јелена Живановић 

 16 
K1 
K2 

1.-2.10. 
2021.  

Београд 

Креативни рад са 
ученицима на 
превенцији злоупотребе 
психоактивних супстанци 

Градски завод  за 
јавно здравље  
Београд 

Љиљана Станојевић,        
Сања Илић Јохана 

Грујић Драгана 16 К3 
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1- 
2.10.2021. 

ОШ 
,,Мирослав 
Антић’’ 

Рад са децом из 
маргинализованих група 

Педагошко друштво 
Србије 

Марија Којић,             
Милена Радовић,            
Нина Васиљевић,          
Ивана Косановић,         
Марија Димитријевић, 
Слободан Зрнић,       
Бисерка Станчевић,       
Сања Миросављевић, 
Милош Ћирковић,       
Ксенија Јовић,             
Невена Марковић,        
Јелена Петровић,      
Љиљана Младеновић 

Гордана 
Чукурановић, 
Марија Крнета 

16 К3 

25.10.2021. 
- 
25.11.2021. 

онлајн 

Обуку школских 
администратора свих 
основних и средњих 
школа за рад у систему 
за управљање учењем 
Мудл 

ЗУОВ 
Тања Њаради, 
Долорес Грбић 

Дарко Крсмановић 32  

01.11.2021. 
03.11.2022. 
 

онлајн 

Обука за реализацију 
нових програма наставе 
оријентисане ка 
исходима учења  

 
ЗУОВ 

Синиша Славић,            
Марија Димитријевић,     
Миња Јованчић,           
Сретен Лукић,             
Наташа Моићевић,     
Снежана Малинић,     
Звездана Пашајлић, 
 

 
 
24 

 
    К1, К2 

04.12.2021. 
  

Графичко – 
медијска 
школа 

"Формативно 
оцењивање – од 
планирања до постизања 
исхода и циљева уз 
помоћ дигиталне свеске" 

Педагошко друштво 
Србије 

 Звездана Пашајлић  8 К2, К3 
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19.01.2022. 
ОШ 
“Мирослав 
Антић” 

Технике учења 
ОШ “Мирослав 
Антић” 

Ана Пецић,                   
Невена Ђорђевић,           
Јован Вуковић,            
Невена Марковић,          
Тања Њаради,              
Зорица Поповић,         
Наташа Моићевић,          
Дејан Илић,               
Оливера Грбић,          
Драгана Пејчић,             
Љиљана Благојев,            
Биљана Симовић,              
Наташа Живковић,     
Љиљана Вицјан,                  
Александра Илић,               
Маја Кантар,            
Звездана Пашајлић,        
Ивана Косановић,         
Душанка Симеуновић, 
Марија Димитријевић, 
Јелена Стојчевски,       
Наташа Мићевић,     
Оливера Ранковић,     
Драган Вељковић,     
Милош Ћирковић,         
Сања Миросављевић,   
Бојан Бабурски 

Педагошко 
друштво Србије 

8 К2 

22-
23.1.2022. 

онлајн 
Државни семинар 
Друштва математичара 
Србије 

Друштво 
математичара Србије 

Јован Вуковић,  
Невена Ђорђевић 

 16 К1 
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21- 
23.1.2022. 

онлајн 
Републички зимски 
семинар за професоре 
српског језика  

Друштво за српски 
језик и књижевност и 
Филолошки факултет 
Универзитета у 
Београду 

Ксенија Јовић,               
Ивана Косановић,       
Марија Димитријевић,   
Јелена Стојчевски,      
Јелена Илић  
 

 24 К1 

11.2.2022. онлајн 

Презентација пилот 
програма помоћног 
наставног средстава за 
унапређење наставе 
информатике 

МПНТР Наташа Моићевић  8 К1 

 5.3.2022. ЗУОВ 

Припрема за стицање 
лиценце за директора 
установе  
 

ЗУОВ Долорес Грбић ЗУОВ   

12.03.2022. онлајн 
Сазнај, запамти и оживи-
будућност задиви-
народна традиција 

ДУБ Зорица Радојчић 
Јелена и Горан 
Лазић 

8 К2 

17.3.2022.. онлајн “ИОП 3 у пракси” 
Образовни центар 
Контики 

Невена Марковић Вера Јовић 4 К3 
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9. и 10. 04. 
2002. 

ОШ,,Дринка 
Павловић” 

Народне игре у настави и 
ваннаставним 
активностима од I до IV 
разреда 

ДУБ Зорица Радојчић 
Ђорђе Беара и 
Сања Младеновић 

16 К3 

9.4-
10.4.2022. 

ОШ “Јован 
Стерија 
Поповић” 

Рад са тешким 
родитељима 

ЗУОВ Бојан Бабурски 
Катарина Станић, 
Катарина Крстић 

16 К4 

20.и 21.04. 
2022. 

онлајн 
Стручни скуп:            
Априлски дани о настави 
хемије  

Српско хемијско 
друштво 

Звездана Пашајлић,        
Бојка Димитријевић 

 8 К1  

27- 
29.4.2022. 

У 
Крагујевцу  

Акредитовани 
симпозијум Друштва 
директора школа Србије: 
У корак са контролама у 
раду ОВ установа  

Друштво директора 
школа Србије 

Долорес Грбић 

др Јованка Ластић, 
Славица Ђорђевић, 
Бојан Вујковић, 
Игор Раичевић, 
Братислав 
Филиповић, 
Љиљана Шимшић, 
Милован 
Марковић 
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од 11. 05. 
2022. 

oнлајн Дигитална учионица ЗУОВ 

Оливера Грбић,      
Александра Илић,           
Маја Кантар,               
Наташа Живковић,     
Драган Вељковић,        
Зорица Тубин,               
Јована Димитријевић,         
Јован Вуковић,          
Биљана Ђуровић 

 19,5 К2 

20 -
23.5.2022. 

Врњачка 
бања 

Конференција за 
директоре и стручне 
сараднике основних 
школа  - Етос у основној 
школи (698-број 
семинара) 

Саветовалиште - Круг 
и МПНТР 

Долорес Грбић,             
Јелена Петровић 

Гордана 
Чукурановић, 
Бранислав 
Ранђеловић, 
Јссмина Ђелић, 
Биљана 
Радосављевић,         
Биљана Лајовић 

2 К4 

23.06.2022. онлајн 

Програм обуке за 
дежурне наставнике на 
завршном испиту у 
основном образовању 

МНПТР 

Наташа Моићевић,        
Нина Васиљевић,        
Луција Рогановић, 
Александра Илић,      
Драган Вељковић,        
Милош Ћирковић,     
Марија Радовановић,   
Јелена Живановић,     
Наташа Живковић, 
ТатјанаУнковић,          
Зорица Радојчић,      

 8 К-2 
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Дубравка Живковић, 
Љиљана Вицјан,       
Јадранка Бакша,        
Љиљана Ђорђевић,       
Дејан Илић,                   
Јована Димитријевић, 
Оливера Грбић,           
Оливера Ранковић,      
Ивана Поповић 
Петровски,  Лидија 
Крстески,   Сања Илић 
Јохана,  Љиљана 
Станојевић 

јул, 2022. онлајн 

Обука за водитеље 
семинара „Развој тестова 
знања и примена у 
диференцирању наставе 
и учења“ 

ЗВКОВ Долорес Грбић ЗВКОВ   

 
 

VII 2.ОСТВАРЕНЕ АКТИВНОСТИ НА ОСНОВУ ПРАВИЛНИКА О ИНТЕРНОМ СТРУЧНОМ  УСАВРШАВАЊУ УНУТАР УСТАНОВЕ 
 

Време Место / Ниво реализације Садржај -  Теме Наставници 

23.8. до 1.9. 2021. 
 

ОШ ,,Мирослав Антић’’ 
Припрема и реализација приредбе 
подводом пријема првака, 23.8. до 
1.9. 2021. 

Реализатори: 
Љиљана Ђорђевић, Јадранка Бакша, Марија Којић,  
Маја Кантар, Светлана Јовановић 
Присуство: 
Биљана Шекуларац 
Оливера Ранковић 
Наташа Живковић 
Љиљана Благојев 
Драгана Пејчић 
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1.9.2021. Вулкан знање 
Објављени Радни листови из 
математике за 1. разред - 
коауторски рад 

Луција Рогановић, 
Ивана Поповић Петровски 

13.9.2021. вебинар 
 "7 савета за наставнике на почетку 
школске године" 

Звездана Пашајлић 

23.09.2021. 
и 
20.10.2021. 

СКЗ, Београд 
Одвођење ученика на научне, 
образовне и културне 
манифестације ван радног времена 

Марија Димитријевић, Јелена Стојчевски 

24.9.2021. ОШ ,,Мирослав Антић’’ ,, Дан мира“ - радионица 
Јелена Петровић 
Зорица Поповић 

29.9.2021. вебинар 
"mozaBook дигитални час Вулкан е-
знања" 

Звездана Пашајлић 

29.9.2021. 
25.11.2021. 

ОШ ,,Мирослав Антић’’ 

Предавање на тему  на родитељском 
састанку : 
,,Родитељство ” и презентација 
књиге Невене Ловринчевић ,,Ко је 
газда у  Вашој кући” 

Реализатор :  
Оливера Ранковић 
Биљана Шекуларац 

септембар/ 
октобар 2021. 
јануар 2022. 
мај/јун 2022. 

Завод за унапређивања 
васпитања и образовања 

Радила као спољни сарадник ЗУОВ-а, 
била члан радне групе (комисије)  за 
одобравање уџбеника (Уџбеник и 
наставни листови из математике за 
3.разред основне школе, „Нова 
школа“) 

Љиљана Вицјан 
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4-8. 10. 2021. 
 
 
ОШ ,,Мирослав Антић’’ 

Обележавање Дечије недеље- 
Креативне радионице, цртање на 
теме другарства и сарадње, честитке  

Реализатори: 
Љиљана Благојев, Биљана Шекуларац, Оливера 
Ранковић, Наташа Живковић, Драгана Пејчић, 
Љиљана Станојевић, Сања Илић Јохана, Ивана 
Поповић Петровски, Зорица радојчић, Дубравка 
Живковић 

5.10.2021. ОШ ,,Мирослав Антић’’ 
Трибина за родитеље ученика првог 
разреда “Ваше дете је постало ђак” 

Невена Марковић, 
Јелена Петровић, 
Љиљана Младеновић 

8.10.2021. ОШ ,,Мирослав Антић’’ 

У оквиру пројекта:”Здрави стилови 
живота”, едукативна радионица о 
менталном здрављу: “Господар свог 
живота” 

Бисерка Станчевић, 
Jелена Петровић 

12.10.2021. ОШ ,,Мирослав Антић’’ 

Обележавање Дечије недеље, 
едукативна радионица: “Вршњачка 
подршка у специфичним 
околностима”, УП 

Бисерка Станчевић, Невена Марковић 

29.10.2021. 
5.11.2.021. 

ОШ “Мирослав Антић” 

Радионица за Ученички парламент 
“Дискриминација и 
интеркултуралност” (реализатори су 
представници невладине 
организације PIN -  Psychosocial 
Innovation Network) 

Организација и присуство:  
Невена Марковић, 
Бисерка Станчевић, Јелена Петровић 

oктобар 2021. ОШ “Мирослав Антић” 
2 ЧОС-а са темом- Превенција 
трговине људима( у 5. и 7.р) 

Јелена Петровић, Бисерка Станчевић 

20.10.2021. 

 
 
 
 
 

Презентација примера добре 
праксе; конкурс: Магија је у рукама 
наставника; тема ,,Дан планете 
Земље’’ 

Реализатор: 
Марија Којић 
Присуство: 
Оливера Ранковић, 
Луција Рогановић, 



 

  153 
 

 
 
 
 
 
ОШ ,,Мирослав Антић’’, 
Стручно веће разредне 
наставе 

Зорица Радојчић, 
Лидија Крстески 
Љиљана Ђорђевић 
Сања Илић Јохана 
Љиљана Станојевић 
Дубравка Живковић 
Ивана Поповић Петровски 
Светлана Јовановић 
Маја Кантар 
Јадранка Бакша 
Јелена Живановић 
Љиљана Вицјан 
Зорица Илић 
Биљана Шекуларац 
Љиљана Благојев 
Драгана Пејчић 
Наташа Живковић 
 

20.10.2021. 
ОШ ,,Мирослав Антић’’, 
Стручно веће разредне 
наставе 

Презентација примера добре 
праксе; конкурс Магија је у рукама 
наставника; тема ,,Стефаново дрво’’ 

Реализатор: 
Луција Рогановић 
Присуство: 
Оливера Ранковић 
Марија Којић, 
Зорица Радојчић, 
Лидија Крстески 
Љиљана Ђорђевић 
Сања Илић Јохана 
Јадранка Бакша 
Љиљана Станојевић 
Дубравка Живковић 
Ивана Поповић Петровски 
Светлана Јовановић 
Маја Кантар 
Јелена Живановић 
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Љиљана Вицјан 
Зорица Илић 
Биљана Шекуларац 
Љиљана Благојев 
Драгана Пејчић  
Наташа Живковић 

октобар у школи 
Самоприхватање-сценарио за 
радионицу ВТ 

Љиљана Младеновић 

27.10.2021. 

 
 
 
 
ОШ ,,Мирослав Антић“ 
ЗУОВ 

Учешће на конкурсу ЗУОВа у оквиру 
пројекта ,,Одговоран однос према 
здрављу,,  
ЧАС/ПРОЈЕКАТ: ,, Здрава исхрана, 
унос воде и скривени шећери,, - 
изабран за објављивање на 
интернет порталу пројеката и  базу 
знања 

Зорица Поповић, 
Тања Њаради 

октобар 2021. ОШ ,,Мирослав Антић’’ 

Акционо истраживање “Понашање 
на друштвеним мрежама” (117 
ученика)- организација и 
реализација 

Љиљана Станојевић 
Сања Илић Јохана 
Ивана Поповић Петровски 
Зорица Радојчић 
Дубравка Живковић 

новембар 2021. ОШ “Мирослав Антић” 

Социометријско испитивање, 
анализа резултата и 
приказ(графички и квалитативни)- 
у 5/3 

Јелена Петровић, Ксенија Јовић 

18.11.2021. вебинар Авантура ума на школском часу Синиша Славић, Наташа Моићевић, Дејан Илић 

новембар 2021. ОШ “Мирослав Антић” ЧОС-Технике учења (6.р) Јелена Петровић 

20- 27.11.2021. 
ОШ “Мирослав Антић” 
ОШ “Косезе”-Љубљана 

Студијско путовање у Словенију у 
оквиру Еразмус пројекта 
„Иновативне наставне методе - 
свакодневна пракса” 

Учесници: 
Долорес Грбић,  
Невена Марковић, Тања Њаради,  
Гордана Милић, Љиљана Вицјан,  
Јелена Живановић 
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23.11.2021. ОШ ,,Мирослав Антић’’ 
Месец борбе против болести 
зависности, едукативна радионица 
за ученике осмог разреда 

Бисерка Станчевић, Марјана Драговић 
  

24.11.2021. ОШ ,,Мирослав Антић’’ 
Обележавање Дана толеранције,  
„ Живети у свету мира”, едукативна 
радионица за ученике петог разреда 

Бисерка Станчевић, Марјана Драговић 

27.11.2021. вебинар 

 35.Сабор учитеља Србије  
,,Унапређивање наставне праксе 
кроз размену професионалних 
искустава” 

Зорица Радојчић 

30.11.2021. ОШ ,,Мирослав Антић’ 
Битит окренут људима- сценарио за 
радионицу и реализација на ВТ 

Љиљана Младеновић, Сања Миросављевић 

2.12.2021. онлајн 
Образовна академија 2021/22 -  
Образовне неуронауке у школи – пут 
од науке до праксе 

Дејан Илић,  
Наташа Моићевић 

3.12.2021. 
ОШ 
“Мирослав Антић” 

Рад у комисији за прегледање 
тестова за  школско такмичење 

Љиљана Станојевић 
Сања Илић Јохана 
Ивана Поповић Петровски 
Зорица Радојчић 
Дубравка Живковић 

Од 9-12. шк.2021/22. ОШ “Мирослав Антић” 
Припреме за прославу Светог Саве и 
Дана школе 

Зорица Тубин 
Бранка Драгичевић 

7.12.2021. ОШ ,,Мирослав Антић’’ 

Предавање за ученике шестог 
разреда о правилном односу деце 
према животињама “Мјау-вау 
експерт” 

Реализатори:  
представници организације Animal Rescue Serbia 
(ARS) 
Присуство:  
Зорица Поповић 
Невена Марковић  

7.12.2021. ОШ ,,Мирослав Антић’ 
Приредба поводом Нове године 
“Три јелке и Деда Мраз”,Светлана 
Јовановић, 3/5 

Реализатор: 
Светлана Јовановић 
Присуство: 
Ана Ђокић-родитељ 
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8.12.2021. вебинар ‘’Географија кроз теренску наставу’’ Гордана Милић 

8.12.2021. ОШ “Мирослав Антић” 
Предавање за ученике “Медијација 
за ученике и критичко мишљење” 
(Ученички парламент) 

Организација и присуство:  
Невена Марковић, Бисерка Станчевић 

9.12.2021. ОШ ,,Мирослав Антић’’ 
Излагање са студијског путовања 
(посета ОШ “Косезе” у Љубљани), 
Стручно веће разредне наставе 

Реализатори: 
Љиљана Вицјан 
Јелена Живановић 
Присуство: 
Зорица Илић,  
Луција Рогановић, Лидија Крстески,   
Наташа Живковић 
Оливера Ранковић 
Љиљана Станојевић 
Сања Илић Јохана 
Ивана Поповић Петровски 
Зорица Радојчић 
Дубравка Живковић 

11.12.2021. 
Центар за едукацију и рану 
интервенцију ACADIA 
(онлајн) 

Индивидуални образовни план 

Реализатор:  
Сања Вуковић, мастер дефектолог олигофренолог 
Присуство:  
Јован Вуковић 

13.12.2021. ОШ ,,Мирослав Антић’’ Угледни час “Појам разломка” (5-4) 

Реализатор:  
Ана Пецић 
Присуство:  
Невена Ђорђевић 

14.12.2021. вебинар 
Презентација штамппаних и 
дигиталних уџбеника математике за 
8. разред - Вулкан 

Невена Ђорђевић 

13.и 14.12.2021. ОШ ,,Мирослав Антић’’ 

У оквиру пројекта: ,,Одговоран 
однос према здрављу,, едукативна 
радионица: ,,Заштита од полно 
преносивих болести - 
контрацепција,, - ученици 8. р 

Зорица Поповић 
Невена Марковић 
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15.12.2021. онлајн 

Образовна академија 2021/22 -  
Педагошка документација: свеска 
праћења развоја и напредовања 
ученика 

Дејан Илић,  
Наташа Моићевић 

15.12.2021. вебинар 
Онлајн презентација уџбеника 
математике за 8. разред основне 
школе - Логос 

Невена Ђорђевић 

16.12.2021. 
ОШ “Мирослав Антић” 
Тим за инклузивно 
образовање 

Приказ материјала за ученике који 
наставу прате по ИОП-у (математика) 

Реализатор: 
Тања Њаради 
Присуство:  
Невена Марковић 
Јелена Живановић 
Љиљана Ђорђевић 
Јован Вуковић 
Наташа Бјеловић  

16.12.2021. ОШ ,,Мирослав Антић’’ 
Радионица у оквиру рада Вршњачког 
тима”Стереотипи и предрасуде” 

Реализатор: 
Милена Радовић 
Присуство: 
Љиљана Младеновић 

децембар 2021. ОШ “Мирослав Антић” 
Сценарија и материјал за ЧОС у 
оквиру превенције ПАС-а (од 5. до 
8.р) 

Јелена Петровић 

децембар 2021. ОШ “Мирослав Антић” 

Осмишљавање, примена и 
обједињени резултати анкете за 
ученике 8.р у вези са каријерним 
вођењем 

Ана Пецић, 
ОС 8.р, 
Јелена Петровић 

17.12.2021. ОШ ,,Мирослав Антић’’ 
Приредба поводом Нове године  - 
,, Три јелкице” , Маја Кантар , 3-4 

Реализатор : 
Маја Кантар 
Присуство:  
Биљана Шекуларац 
Драгана Пејчић 
Јелена Петровић 
Бранка Драгичевић 
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18.12.2021. ОШ “Милош Црњански” 

Одвођење ученице на научне, 
образовне и културне 
манифестације ван радног времена 
(Полуфинално такмичење у 
беседништву, рецитовању и култури 
говора, студио Бис) 

Марија Димитријевић 
Бранка Драгичевић 

20, 21. и 23.12.2021. ОШ ,,Мирослав Антић’’ 

У оквиру пројекта: ,,Одговоран 
однос према здрављу,,  
едукативна радионица: 
,,Одговорност за сопствено здрвље,,- 
ученици 8.р 

Зорица Поповић 
Невена Марковић 

22.12.2021. Академија 28 
Позоришна представа: 
”Три мускетара и Деда Мраз” 

Љ.Ђорђевић, 
 Ј. Бакша,  
М. Којић,  
М. Кантар   
С. Јовановић, 
Љиљана Станојевић, 
Сања Илић Јохана, 
Ивана Поповић Петровски, 
Зорица Радојчић, 
Дубравка Живковић 

22.12.2021. ОШ ,,Мирослав Антић’’ 
Припрема и реализација припредбе 
поводом пријема пакетића  

Зорица Тубин 
Сања Миросављевић 
Присуство и фотографисање: Јелена Петровић 

23.12.2021. 
 

Културни центар Чукарица 

Одвођење ученика на научне 
образовне и културне манифестације 
(Финално такмичење у рецитовању, 
беседништву и култури говора студија 
Бис) 

Марија Димитријевић 

27.12.2021. 
ОШ 
„Мирослав Антић” 

  Приредба -Божићни обичаји у 
нашем народу 

Реализатори: Дубравка Живковић и Зорица 
Радојчић 
Присуство: 
Љиљана Станојевић, Сања Илић Јохана 
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30.12.2021. 
Позориште 
„Пуж” 

Одлазак у позориште - 
,, Дочек Деда Мраза” 

Лидија Крстески, Луција Рогановић, Јелена 
Живановић   Љиљана Вицјан, Зорица Илић 

04.01.2022. 
Храм Светог Саве 
Архиепископија Београдско-
карловачка 

Присуство: 
Унапређивање и афирмација 
образовно-васпитног процеса верске 
наставе 

Марјана Драговић,  
Бранка Драгичевић 
 

06.01.2022. 
Сала Патријаршије,катихете 
ОШ општине Чукарица 

Присуство: 
Унапређивање и афирмација 
образовно-васпитног процеса верске 
наставе 

Марјана Драговић 
Бранка Драгичевић 

10.1.2022. 
ОШ ‘’Мирослав Антић’’ 
 

 
‘’Обука за рад у Гугл простору’’ 

Реализатори: 
Тања Њаради 
Долорес Грбић 
Присуство: 
Гордана Милић 
Љиљана Вицјан 
Зорица Илић 
Биљана Шекуларац 
Драгана Пејчић 
Јован Вуковић 
Драгица Вуканић 
Бојан Лазов 

11.1.2022. ОШ “Мирослав Антић” 
Обука за коришћење офис алата  
( табеле, документи,презентације…) 
у настави и администрацији 

Реализатори: 
Тања Њаради 
Долорес Грбић 
Присуство: 
 Биљана Шекуларац 
Драгана Пејчић 
Љиљана Станојевић 
Сања Илић Јохана 
Љиљана Вицјан 
Зорица Илић 
Зорица Поповић 
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12.1.2022. 
 

ОШ ‘’Мирослав Антић’’ 
 
‘’Обука за рад у Гугл простору’’ 
онлајн 

Реализатори: 
Тања Њаради 
Долорес Грбић 
Присуство: 
Зорица Поповић 
Марија Димитријевић 
Љиљана Благојев 
Оливера Грбић 
Звездана Пашајлић 
Миња Јованчић Љиљана Ђорђевић 
Сања Илић Јохана 
Јадранка Бакша 
Наташа Бјеловић 
Љиљана Станојевић 

25.01.2022. вебинар 

“ЕУ у учионици – европски дневник 
и искуства у ЕУ програмима за 
усавршавање''   у организацији 
''Научи ме'' 

Гордана Милић 

26.01.2022. 
ОШ 
“Мирослав Антић” 

  Приредба-Свети Сава-школска 
слава 
 

Реализатори: Дубравка Живковић и Зорица 
Радојчић 
Присуство: 
Љиљана Станојевић, Сања Илић Јохана, 
Ивана Поповић Петровски 
Оливера Ранковић 
 

децембар, фебруар 
2021/2022. 

ОШ ,,Мирослав Антић’’ 

Акционо истраживање: Испитивање 
интересовања ученика за 
ваннаставне акивности (109 
ученика)- организација и 
реализација 

Љиљана Станојевић 
Сања Илић Јохана 
Ивана Поповић Петровски 
Зорица Радојчић 
Дубравка Живковић 

 током године ОШ “Мирослав Антић” 

ЧОС-ови са превентивним 
садржајима- Толеранција, Мир у 
нама и око нас, Јачање колектива, 
Решавање конфликата, Ненасиље 

Јелена Петровић 
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кроз примере... 

02.02.2022. 
03.02.2022. 

вебинар 
Штампани и дигитални уџбеници и 
њихова корелација у настави - 
Герундијум 

Светлана Јакшић, 
Невена Ђорђевић 

4.02.2022. ОШ „Мирослав Антић” 

Учешће у изради тестова и рад у 
комисији за прегледање тестова за  
школско такмичење - Српски језик и 
језичка култура 

Марија Димитријевић, Јелена Илић, 
Ивана Косановић 

14.02.2022. онлајн 
“Деца у сусрету са новом 
реалношћу”, предавање др Ранка 
Рајовића 

Наташа Живковић, 
Зорица Радојчић, 
Јелена Живановић, 
Јована Димитријевић, Гордана Милић 
 

14-25.2.2022. 
ОШ 
„Мирослав Антић” 

Организација конкурса и рад у 
комисији за избор најбољег лого-а 
школе 

Нина Васиљевић, Марјана Драговић 
Ксенија Јовић 

19.2.2022. ОШ „Филип Кљајић Фића” 

Учешће у раду комисије на 
Општинском такмичењу Књижевна 
олимпијада основних школа 
Београда 

Марија Димитријевић, Гордана Николовски 

20.02.2022. ОШ „Мирослав Антић“ 
Организација, реализација, 
прегледање општинског такмичења, 
учешће у комисији на жалбе 

Невена Ђорђевић, 
Јован Вуковић 

фебруар. 2022. ОШ „Мирослав Антић” 

Интерно истраживање (узорак до 
100 испитаника). Истраживање 
адптације ученика петог разреда на 
предметну наставу 

Реализатор: 
Невена Марковић 

23.2.2022. 
Онлајн - Министарство 
финансија 

имплементације Централног 
информационог система за обрачун 
зарада у јавном сектору - ИСКРА 
 

Долорес Грбић 
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24.02.2022. 
4.3.2022. 

вебинар ,,Са наставником на ти” 
Јелена Илић, 
Невена Ђорђевић 

26.2.2022. ОШ ,,Браћа Јерковић” 

Учешће у раду комисије и 
организацији на Општинском 
такмичењу Српски језик и језичка 
култура основних школа Београд 

Јелена Илић, 
Гордана Николовски 
Ивана Косановић 

26.2. 2022. 

ОШ „Дринка Павловић” 
Струковни актив 
вероучитеља општине 
Чукарица 

Унапређивање и афирмација 
образовно-васпитног процеса верске 
наставе 

Марјана Драговић 

фебруар, март 
ОШ 
„Мирослав Антић” 

Израда тестова и рад у   
комисији за прегледање тестова за  
школско такмичење 

Милена Радовић, Момир Милинчић, 
Бојка Димитријевић, 
Звездана Пашајлић, 
Наташа Мићевић, 
Светлана јакшић, Слободан Зрнић,  
Бојан Бабурски 

03.03.2022 
23.3.2022. 
21.3.2022. 
29.05.2022. 

онлајн 

Онлајн обука на порталу “Чувам те”- 
“Обука за запослене”- “Заштита деце 
са сметњама у развоју у случајевима 
занемаривања и дискриминације, 
злостављања и насиља” 

Наташа Моићевић, Нина Васиљевић, Марјана 
Драговић, Марија Димитријевић, Јелена Илић, 
Ведрана Муњас 
Ивана Поповић Петровски, 
Јадранка Бакша,  
Маја Кантар,  
Невена Ђорђевић, Невена Марковић, Зорица Тубин,  
Гордана Николовски 
Душанка.Симеуновић, Бисерка Станчевић, Светлана 
Јовановић,      Љиљана Вицјан, 
Дубравка Живковић, Tатјана Унковић, Бисерка 
Станчевић, Зорица Поповић,  
Јована Димитријевић 
Драгана Пејчић,  
Јована Димитријевић, Долорес Грбић 

6.3.2022. ОШ „Јосиф Панчић” 
Рад у комисији за прегледање 
тестова са Општинског такмичења  

Бојка Димитријевић 
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8.3. 2022. ОШ „Мирослав Антић” 
Чланство у комисији за одабир 
рецитатора(школско такмичење) 

Маја Кантар,  
Бранка Драгичевић, 
Зорица Радојчић,  
Ивана Косановић 

10.03.2022. ОШ „Мирослав Антић” 
Радионица вршњачког тима    “ 
Асертивност” 

Реализатор: 
Ксенија Јовић 
Присуство: 
Милена Радовић 
Љиљана Младеновић 

12.03.2022. 
26.06. 

ОШ 
„Мирослав Антић’’ 

Такмичење у оријентирингу у оквиру 
тематског дана прославе Дана школе 

Реализатори: 
Гордана Милић, Алексанадар Вучевић 

12.04.2022. OШ „Мирослав Антић” 

Породица је корен човека ( 
компаративна анализа романа „Аги 
и Ема”, Игора Коларова и 
приповетке „Прва бразда”, 
Милована Глишића) 

Реализатор: 
Ксенија Јовић 
Часу присуствовала Гордана Чукурановић, 
просветни саветник у МПНТР, поводом 
напредовања наставника у звање педагошког 
саветника 

14-18.03. 
2022. 

ОШ „Мирослав Антић” 

Дани Мирослава Антића 
(квиз, писање песама, глума на 
стихове М.Антића, плакати, 
илустрације, сликање…) 

Љиљана Станојевић, Сања Илић Јохана, Ивана 
Поповић Петровски,  
Зорица Радојчић, Дубравка Живковић, 
Ивана Косановић 

15.03.2022. ОШ „Мирослав Антић” 
“ Интерактивни мозаик о Мирославу 
Антићу”, угледни час у 6/1 

Реализатор:  
Ксенија Јовић 
Александра Илић 
Присуство:  
Сретен Лукић 
Радиша Лековић 

15.03.2022. 
 
 

ОШ 
„Мирослав Антић” 

Микин турнир у Одбојци и малом 
фудбалу поводом дана школе 

Милош Ћирковић, 
Драган Вељковић, 
Сања Миросављевић 

16.03.2022. ОШ „Мирослав Антић” 
“Истине и заблуде о алкохолу”, 
угледни час у 8/5 

Бојка Димитријевић, Зорица Поповић 

17.03.2022. ОШ „Мирослав Антић” Спортски дан поводом Дана школе 
Маја Кантар, Наташа Живковић, Јадранка Бакша, 
Светлана Јовановић, Љиљана Вранић 
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18.3.2022. 
 

ОШ „Мирослав Антић” 
Тематски дан ”Упознајмо Антић 
Мику кроз стих,  слику и музику” 

Лидија Крстески, 
Зорица Илић,  
Луција Рогановић, Јелена Живановић, Љиљана 
Вицјан 
Присуство: 
Оливера Ранковић, 
Јована Димитријевић 

18.3.2022. ОШ „Мирослав Антић” 
Прављење и изложба саобраћајних 
макета у оквиру тематског дана 
школе (6/2,3,5) 

Гордана Милић 

 
19.03.2022. 

онлајн 

Обука за наставнике-Примена 
Дизајнатон метода у оквиру 
Глобалног дечјег Дизајнатона ,,Наша 
планета , наша будућност” 

Зорица Радојчић 
 

19.3.2022. ОШ „Ђура Даничић” 

Учешће у организацији на Градском 
такмичењу из књижевности 
Књижевна олимпијада основних 
школа Београда 

Марија Димитријевић, Гордана Николовски 

19.3.2022. ОШ “Ђорђе Крстић” 
Учешће у комисији за прегледање 
тестова на општинском такмичењу 
из географије 

Слободан Зрнић,  
Бојан Бабурски 

20.3.2022. 
ОШ 
„Љуба Ненадовић” 

Рад у комисији за прегледање 
тестова за Општинско такмичење 

Милена Радовић 

20.3.2022. онлајн 
Обука на порталу “Чувам те” - Обука 
за запослене - Стварање сигурне и 
подстицајне средине  

Наташа Моићевић, Биљана Симовић 
 

23.3.2022. Позориште „Пуж” 
Одлазак у позориште -“Принцеза 
Душица у замку духова” 

Лидија Крстески, Луција Рогановић, Јелена 
Живановић, Зорица Илић,  
Љиљана Вицјан, 
Оливера Ранковић 

25.3.2022. 
26.3.2022. 

ОШ 
„Мирослав Антић” 

Дежурство на пробном завршном 
испиту 

Наташа Моићевић, Лидија Крстески, Зорица 
Радојчић, Дубравка Живковић, Луција Рогановић, 
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 Јелена Живановић   Љиљана Вицјан, Јадранка 
Бакша, 
Светлана Јовановић, Маја Кантар,  
Нина Васиљевић, Марјана Драговић, Сања Илић 
Јохана, Љиљана Станојевић, Гордана Милић,  
Јована Димитријевић 
Радиша Лековић 

29.03.2022. вебинар 
Знати своје границе је пола добре 
комуникације 

 
Синиша Славић 

29.3.2022. ОШ „Мирослав Антић” 
Предавање за ученике “Дигитално 
насиље” 

Реализатор:  
Невена Марковић 

март/април 2022. ОШ „Мирослав Антић” 

Социометријско испитивање, 
анализа резултата и 
приказ(графички и квалитативни)-у 
3/4 

Јелена Петровић, Маја Кантар 

1.04.2022. Позориште ,,Бошко Буха” 
Позоришна представа 
,, Аладин и чаробна лампа” 

Љиљана Станојевић, Сања Илић Јохана, 
Ивана Поповић Петровски,  
Зорица Радојчић, Дубравка Живковић 

2.4.2022. Музеј илузија 
Одлазак са ученицима/учесницима 
конкурса за лого школе  

Нина Васиљевић, Марјана Драговић 

05.04.2022. 

 
 
ОШ “Мирослав Антић” 
 

Едукативна радионица за ученике 
“Бесометар” 

Нина Васиљевић, Невена Ђорђевић 

10.4.2022. ОШ „Бановић Страхиња“ 
Рад у комисији за прегледање 
тестова са Општинског такмичења  

Светлана Јакшић 

9.4.2022. 

Сала Патријаршије 
Струковни актив 
вероучитеља општине 
Чукарица 

 
Унапређивање и афирмација 
образовно-васпитног процеса верске 
наставе 

Марјана Драговић 

13.04.2022. вебинар 
Природне науке 
 кроз НТЦ методологију 

Синиша Славић, 
Наташа Моићевић, 
Дејан Илић 
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13.4.2022. ОШ „Мирослав Антић” 
Угледни час из физичког васпитања 
“Савладавање препрека наученим 
начином кретања” 

Реализација: 
Љиљана Вицјан,  
Јелена Живановић 
Присуство: 
Долорес Грбић, 
Луција Рогановић, 
Биљана Ђуровић, 
Јована Димитријевић 

13.04.2022. 
ОШ 
„Мирослав Антић” 

„Дани Београда", едукативна 
радионица, квиз, за ученике седмог 
разреда  

Бисерка Станчевић, Марјана Драговић, Нина 
Васиљевић 

14.4.2022. 
ОШ 
„Мирослав Антић” 

Радионица “Учимо из 
природе”(Друштво за заштиту и 
проучавање птица) 

Лидија Крстески Луција Рогановић, Јелена 
Живановић   Љиљана Вицјан,  
Зорица Илић 
Гордана Милић 

19.04 2022. ОШ „Мирослав Антић” Тематски дан - Васкрс 
Бранка Драгичевић, Маја Кантар, 
Наташа Живковић, Јадранка Бакша, Светлана 
Јовановић 

20.4.2022. ОШ „Мирослав Антић” 
Угледни час “Проговори да видим ко 
си” 

Организатори и реализатори:  
Марија Димитријевић, Јелена Стојчевски 
Присуство:  
Синиша Славић,  
Сања Илић Јохана 

20.4.2022. ОШ „Мирослав Антић” 

Угледни час “ Кошарка - хватање и 
додавање лопте у месту и кретању”. 
Час је одржан у сврху полагања за 
лиценцу 

Реализатор: 
Драган Вељковић (приправник), Сања 
Миросављевић (ментор) 

21.04.2022. 
ОШ 
„Мирослав Антић” 

Приредба -Васкршњи обичаји у 
нашем народу 
 

Реализатори: Дубравка Живковић и Зорица 
Радојчић 
Присуство:Љиљана Станојевић, Сања Илић Јохана, 
Ивана Поповић Петровски, 
Бранка Драгичевић 
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aприл 2022. ОШ „Мирослав Антић” 
Учествовање у пројекту 
Израда иконе у мозаику 

Бранка Драгичевић 

07.05.2022. Београд 
Посета Храма Светог Саве и крипте 
цара Лазара, Саборне цркве и 
Калемгдана 

Бранка Драгичевић 

 
11.05.2022. 

вебинар 
Мапа ума - Начин да учење буде 
игра 

Синиша Славић,  
Дејан Илић, 
Наташа Моићевић 

12.05.2022. ОШ „Уједињење нације” 
Градско школско такмичење у 
Оријентирингу 

Реализатори и организатори: 
Алексанадар Вучевић, Гордана Милић 

13.05.2022. ОШ „Мирослав Антић” Учествовање у изложби икона Бранка Драгичевић 

25-27. 5. 2022. Хотел „Слобода”, Шабац 

Примена индикатора за 
прелиминарну идентификацију 
ученика који су потенцијалне жртве 
ризика трговине људима - 
Заједнички програм Европске уније 
и Савета Европе „Horizontal Facility за 
Западни Балкан и Турску“ 

Драгана Пејчић 
 
 

током године ОШ „Мирослав Антић” ИОП (израда и реализација) 

Наташа Моићевић, Јелена Живановић,  
Ана Пецић, 
 Невена Ђорђевић,  
Јован Вуковић,  
Јелена Глишић,  
Љиљана Вицјан,  
Ксенија Јовић, 
Светлана Јакшић,  
Бојка Димитријевић, Наташа Мићевић, 
Милена Радовић, Звездана Пашајлић, Оливера 
Грбић, 
 Јелена Илић, 
Ведрана Муњас, 
Ивана Поповић Петровски, 
Ивана Косановић, Слободан Зрнић, Зорица Поповић 
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26.05.2022. ОШ „Мирослав Антић” 
Приказ књиге ,,Како васпитати сјајне 
девојчице ‘’, Ијан и Мери Грант 

Реализатор: 
Љиљана Вицјан 
Присуствовали:  
Љ.Ђорђевић, 
 Ј. Бакша,  
М. Којић,  
М. Кантар   
Сања Илић Јохана, 
С. Јовановић, 
Љиљана Станојевић, 
Ивана Поповић Петровски, 
Зорица Радојчић, 
Дубравка Живковић 
Биљана Шекуларац 
Биљана Симовић 
Љиљана Благојев 
Јелена Живановић 
Зорица Илић, 
Луција Рогановић Лидија Крстевски 

31.05. 2022. ОШ „Мирослав Антић” 
Угледни час 
“ Милутин Миланковић-књижевник 
и научник”-угледни час у 5/3 

Реализатори:Ксенија Јовић 
Гордана Милић 
Присуство: Бранка Драгичевић 
 

31.5.2022. 
ОШ 
„Мирослав Антић” 

Тематски дан “Упознај Београд да би 
га више волео- ла” 

Ивана Поповић Петровски  
Сања Илић Јохана 
 

9.06.2022. ОШ „Мирослав Антић” Угледни час - Разломци 

Реализатори: 
Маја Кантар,  
Ана Пецић 
Присуство:  
С. Јовановић,  
Невена Марковић, Гордана Милић 

10.06.2022. 
 

ОШ 
„Мирослав Антић” 

Турнир у малом фудбалу за 8.разред 
Милош Ћирковић, 
Драган Вељковић, Сања Миросављевић 
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13.06.2022. онлајн 

Обука за прегледаче на Завршном 
испиту ( српски језик, математика, 
физика, хемија, биологија, историја, 
географија ) 

Ксенија Јовић 
Јелена Илић 
Гордана Николовски 
Марија Димитријевић 
Ивана Косановић 
Јелена Стојчевски 
Невена Ђорђевић 
Бојка Димитријевић 
Звездана Пашајлић 
Наташа Мићевић, Зорица Поповић, Гордана Милић, 
Јован Вуковић, Сободан Зрнић 

30.03.2022. 
16.06.2022. 

Позориште ,,Душко Радовић” 
Одвођење ученика на представу 
,,Сан летње ноћи” 

Јелена Илић, Ксенија Јовић, Гордана Милић, Нина 
Васиљевић,  
Сања Миросављевић, 
Милена Радовић, Невена Ђорђевић, 
Светлана Јакшић 

18. 3. 2022. 23.3.2022. 
24.3.2022. 
30.3.2022. 
27.05.2022. 
29.05.2022. 
 

 
 
онлајн 

Обука на порталу “Чувам те” - Обука 
за запослене - породично насиље 

Наташа Моићевић, Драгана Пејчић 
Марија Димитријевић, Јелена Илић (Глишић),  
Александра Илић, Наташа Мићевић, Оливера Грбић, 
Ведрана Муњас,, 
Ивана Поповић Петровски, 
Биљана Симовић, Невена Ђорђевић, Невена 
Марковић, Зорица Тубин,   Гордана Николовски, 
Душанка Симеуновић, Милијана  Радуловић, 
Лидија Крстески, 
Јелена Живановић, 
Зорица Радојчић 
Луција Рогановић 
Сања Илић Јохана, Љиљана Вицјан, 
Дубравка Живковић, Татјана Унковић, Зорица 
Поповић, Јована Димитријевић, Јован Вуковић,  
Наташа Моићевић, Оливера Ранковић, 
Лидија Крстески, Јована Димитријевић,  
Долорес Грбић 
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19. 3. 2022. 
23.3.2022. 
24.3.2022. 
21.3.2022. 
30.3.2022. 
27.05.2022. 
29.05.2022. 

онлајн 
Обука на порталу “Чувам те” - 
Стратегије у раду са ученицима који 
показују проблеме у понашању 

Наташа Моићевић, Драгана Пејчић, 
 Јелена Илић,  
Марија Димитријевић, 
Александра Илић, Оливера Грбић, Ведрана Муњас, 
Ивана Поповић Петровски,   
Драган Вељковић, Јадранка Бакша,  
Маја Кантар,  
Невена Ђорђевић, 
Биљана Симовић, Невена Марковић, Зорица Тубин,   
Марија Радовановић, Гордана Николовски, 
Душанка Симеуновић, 
Милијана Рдуловић, 
Зорица Радојчић, 
Јелена Живановић, 
Луција Рогановић 
Сања Илић Јохана  
Љиљана Станојевић С.Јовановић,  
Љиљана Вицјан, 
Дубравка Живковић, Татјана Унковић, Зорица 
Поповић, Јована Димитријевић, Јован Вуковић, 
Долорес Грбић 

21.3. 2022. 
23.3.2022. 
24.3.2022. 
03.03.2022. 

 
 
 
онлајн 

Обука на порталу “Чувам те” - Улога 
установа образовања и васпитања у 
борби против трговине људима 

Наташа Моићевић, Марија Димитријевић, Јелена 
Илић (Глишић), Драгана Пејчић,  
Нина Васиљевић, Марјана Драговић, Александра 
Илић, 
Ведрана Муњас, 
Оливера Ранковић 
Биљана Симовић, Невена Ђорђевић, Невена 
Марковић, Бисерка Станчевић, 
Лидија Крстески, 
 Маја Кантар, 
Јадранка Бакша, Љиљана Вицјан, Зорица Поповић, 
Јована Димитријевић 
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20.3.2022. 
10.4.2022. 

онлајн 
Обука за запослене онлајн - 
Породично насиље, МПНТ 

Наташа Моићевић, Оливера Ранковић 
Лидија Крстески, Јована Димитријевић, Марија 
Радовановић 
Сања Илић Јохана  
Љиљана Станојевић 

27.05.2022. 
29.05.2022. 
21.6.2022. 

 
 
 
онлајн 

Обука на порталу “Чувам те” - Обука 
за запослене - Превенција 
дигиталног насиља  

Зорица Радојчић, 
Дубравка Живковић 
Биљана Симовић, 
Драгана  Пејчић,  
Јована Димитријевић, Марија Радовановић 

1.9.2021-30.6.2022. 
ОШ „Мирослав 
Антић”/онлајн 

Администрирање школског Јутјуб 
канала 

Сретен Лукић 

6.6 -16.6.2022. ОШ „Мирослав Антић” 

Акциона истраживања у свим млађим 
разредима на репрезентативним 
узорцима- Провера разумевања 
прочитаног текста-примена, обрада и 
приказ квантитативних и 
квалитативних резултата у виду 
извештаја на ОВ 1-4.р 

Организатори и реализатори:  
Љиљана Младеновић,   Јелена Стојчевски, Јелена 
Петровић 

22.6 – 29.6.2022, 
23.6.2022. 
24.6.2022. 

онлајн 
 
 
 
ОШ 
“Уједињене нације” 

Обука за дежурне наставнике и 
дежурство на Завршном испиту 

Наташа Моићевић, Лидија Крстески, Луција 
Рогановић, Јелена Живановић  Љиљана Вицјан, 
Милијана Радуловић, Драгана Пејчић, Татјана 
Унковић, Оливера Грбић, 
Оливера Ранковић 
Зорица Радојчић, Дубравка Живковић 
Сања Илић Јохана Љиљана Станојевић, Љиљана 
Вицјан, С. Јовановић,  Дејан Илић,  
Јована Димитријевић, Марија Радовановић 
Рдаиша Лековић 

21.6.2022. онлајн - ЗУОВ 
Обука за супервизоре председнике 
школских комисија на Завршном 
испиту 

Долорес Грбић 
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3.6. 2022. 
ОШ 
„Мирослав Антић” 

Напредовање у струци - педагошки 
саветник 

Луција Рогановић 
Љиљана Вицјан 
Ксенија Јовић 

3.6. 2022. 
ОШ 
„Мирослав Антић” 

Напредовање у струци - самостални 
педагошки саветник 

Долорес Грбић 

током школске године 
ОШ 
„Мирослав Антић” 

Ажурирање података на сајту школе 
и израда нових садржаја  

Дејан Илић 

22.06.2022. 
ОШ 
„Мирослав Антић” 

Приредба ,,Форе и фазони 4/4” 
Реализатор: Зорица Радојчић 
Присуство: Дубравка Живковић, родитељи 

23.06.2022. 
ОШ 
„Мирослав Антић” 

Приредба ,, Школа “ 

Реализатор: 
Дубравка Живковић 
Присуство: 
Зорица Радојчић, родитељи 

јун 2022. 
Завод за унапређивања 
васпитања и образовања 

Радила као спољни сарадник ЗУОВ-
а, била члан Обласне комисије  за 
одобравање програма стручног 
усавршавања 

Љиљана Вицјан 

20.6.2022. ОШ „Мирослав Антић” 

 Угледни час: 
“Разломци ½, ¼ и ⅛”, обрада 
(приказ примене новог наставног 
средства као олакшице у раду) 

Реализатор: Љиљана Вицјан 
Присуство: Јована Димитријевић 

20.6.2022. ОШ „Мирослав Антић” 
Угледни час. 
‘’Израчунавање површине 
континената’ 

Реализатори:   
Тања Њаради,  
Гордана Милић 

22.6.2022. Југословенска кинотека 
Посета биоскопу - Ревија филмског 
стваралаштва деце и омладине 
Србије 

Ивана Косановић 

23.6.2022. 
Информативни центар 
фондације „ТЕМПУС” у 
Београду 

“Кроз e Twinning до бољих 
дигиталних компетенција” 

Љиљана Вицјан,  
Јелена Живановић 

7.7.2022. 
Онлан - Агенција за 
спречавање корупције 

Етика и интегритет Долорес Грбић 
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VII 3. СТРУЧНЕ ТЕМЕ И ПРЕДАВАЊА НА НИВОУ ШКОЛЕ 
 

Време Садржај -  Теме Ниво реализације Реализатори 

20.10.2021. 

 
Презентација примера добре 
праксе; конкурс Магија је у рукама 
наставника; тема ,,Дан планете 
Земље’’,  

Стручно веће разредне 
наставе 

Марија Којић 

20.10.2021. 

Представљање уџбеничког комплета 
математик 8. 
Дигитални уџбеник математика за 8. 
разред ОШ. Синиша Јешић, Јасна 
Благојевић и Тања Њаради 
Збирка задатака за 8. разред ОШ, 
Синиша Јешић, Тања Њаради, 
Веселинка Милетић и Александра 
Росић 

Стручно веће 
природних наука 

Тања Њаради 

20.10.2021. 
Презентација примера добре 
праксе; конкурс Магија је у рукама 
наставника; тема ,,Стефаново дрво’’,  

Стручно веће разредне 
наставе 

Луција Рогановић 

8.12.2021. Технике брзог читања 
Стручно веће за српски 
и стране језике 

Ксенија Јовић 

9.12.2021. 
Излагање са студијског путовања 
(посета ОШ “Косезе” у Љубљани),  20 
- 27.11.2021.год. 

Стручно веће разредне 
наставе 

Љиљана Вицјан, 
Јелена Живановић 

16.12.2021. 

Приказ  материјала за ИОП1 и 
индивидуализовану наставу 
математике за 5, 6,7 и 8 разред и 
Приказ  материјала за наставу 
математике за ученике који раде по  
ИОП2  
 

Тим за ИОП Тања Њаради 

01.03 . 
2022. 

Е -учење и настава страних језика 
Стручно веће за српски 
и стране језике 

Драгица Вуканић 

2.3.2022. 
 Предавање 
Тема:,,Вакцине и имунитет,,  

Стручно веће 
природних наука 

Зорица Поповић 

18.03.2022. 
Приказ међупредметних 
компетенција ( текст  и илустрације) 

Тим за међупредметне 
компетенције и 
предузетништво 

Ксенија Јовић 
Александра Илић 

30.03.2022. 
Представљање Правилника о 
стручном усавршавању 

Наставничко веће Бојка Димитријевић 

26.5.2022. 
Представљање књиге “Како 
васпитати сјајне девојчице”, 
 Ијан и Мери Грант 

Стручно веће разредне 
наставе 

Љиљана Вицјан 

30.6.2022. 
Рад на критеријумима оцењивања у 
разредној настави и презентација 

Стручно веће разредне 
наставе 

Луција Рогановић 
Оливера Ранковић 
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   VII 4. УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 
 

рб. Реализатор(и) Наставна јединица Предмет 
Време 

реализациј
е 

Присутни 

1. Aна Пецић 
“Појам разломка” - 
5/4 

математика 13.12.2021. 
     Невена 
Ђорђевић 
 

2. 

Ксенија 
Јовић 
Александра 
Илић 

“Интерактивни 
мозаик о Мирославу 
Антићу” - 6/1 

српски језик 
информатика 

15.03.2022. 
Сретен Лукић 
Радиша Лековић 
 

3. 

Бојка 
Димитријеви
ћ 
Зорица 
Поповић 

“Истине и заблуде о 
алкохолу” - 8/5 

хемија 
биологија 

16.03.2022.  

4. 

Љиљана 
Вицјан,  
Јелена 
Живановић 
 

“Савладавање 
препрека наученим 
начином кретања” - 
2/1 и 2/4 

физичко 
васпитање 

13.04.2022. 

Долорес Грбић, 
Луција Рогановић, 
Биљана Ђуровић, 
Јована 
Димитријевић 

5. 

Марија 
Димитријеви
ћ Јелена 
Стојчевски 
 

“Проговори да 
видим ко си” - 7/4 

српски језик 20.04.2022. 
Синиша Славић,  
Сања Илић Јохана 

6. 
Драган 
Вељковић 

“ Кошарка - хватање 
и додавање лопте у 
месту и кретању” - 
6/5 

физичко 
васпитање 

20.04.2022. 
Сања 
Миросављевић 
 

7. 

Ксенија 
Јовић 
Гордана 
Милић 

“ Милутин 
Миланковић- 
књижевник и 
научник” - 5/3 

српски језик 
географија 

31.05.2022. 
Бранка 
Драгичевић 
 

8. 
Маја Кантар,  
Ана Пецић 

Разломци  математика 09.06.2022. 

Светлана 
Јовановић 
Невена Марковић, 
Гордана Милић 

9. 
Љиљана 
Вицјан 

“Разломци ½, ¼ и ⅛” 
- 2/1 

математика 20.06.2022. 
Јована 
Димитријевић 

10. 

Тања 
Њаради,  
Гордана 
Милић 

‘’Израчунавање 
површине 
континената” 

математика 
географија 

20.06.2022. Долорес Грбић 
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Током школске 2021/2022. године наставници и стручни сарадници су похађали 14 акредитованих 
семинара, 4 обуке и 3 стручна скупа у организацији Завода за вредновање квалитета образовања 
и васпитања. 
Најпосећенији семинари били су „Технике учења“ (учествовало је 27 наставника), „ Рад са децом 
из маргинализованих група“ ( учествовало је 13 наставника ) и “Формативно оцењивање” 
(учествовало је 5 наставника). Стручни републички семинар су имали наставници српског језика и 
математике. Највећи број наставника завршио је обуку за дежурне наставнике. Већи број 
наставника завршио је обуку за предмет Дигитални свет. Наставници хемије, музичке културе, 
стручни сарадници присуствовали су стручним скуповима. Највећи број посећених семинара, 
скупова, обука (11 ) за циљ има унапређење компетенције K3. Циљ осталих семинара, скупова, 
обука има унапређење компетенција K1 (9 семинара ), K2 (7 семинара) и K4 ( 3 семинара ). 
Стручно усавршавање наставника одвијало се и кроз 11 стручних тема на седницама стручних 
органа школе. 
Одржано је 10 угледних часова, као и већи број радионица. 
Наставници су присуствовали вебинарима, предавањима. На порталу “Чувам те“ већи број 
наставника завршио је неку од пет обука. Рађена су и одређена истраживања. Разне комисије су 
успешно радиле, доносиле одлуке и спроводиле их. Ученици су са наставницима посетили многе 
представе, изложбе, предавања, као и одређене манифестације. Поводом пријема првака, Нове 
године, Божића, Светог Саве и ове године имали смо успешне приредбе. Чланови Вршњачког 
тима су са наставницима решавали текуће проблеме и давали сугестије. 
У току школске године наставници су показали способност брзог прилагођавања новонасталим 
околностима наставе на даљину, као и сналажљивост и креативност у коришћењу расположивих 
алата. 
 
Стручно усавршавање наставника одвијало се и путем  стручних тема на седницама  стручних 
органа школе, путем сајта или вебинара.  Интерно СУ колега било је богато заступљено 
разноврсним стручним темама, кроз 140 активности: са 13 вебинара, бројним такмичењима, 
обукама, акционим истраживањима, превентивним радионицама, учешћем у планираним 
пројектима, такмичењима и конкурсима на нивоу школе, општине, града и државе, Сабору 
учитеља и састанцима стручних друштава, као и стручним упутствима за извођење ЗИ, учешћем у 
изради уџбеника или рецензијама стручне литературе.  
Између наставника је  постојала стална сарадња, која се огледала у  стручним разменама након  
редовне наставе и на стручним већима ради праћења рада и  напредовања ученика. Током  
школске године сарадња је повремено прилагођавана измењеним условима рада.  
У току године одржане су многе веома успешне превентивне радионице. Комисије су успешно 
радиле, доносиле одлуке и спроводиле их. Чланови вршњачког тима су  преносили искуства 
вођени упутствима са реализованих радионица, у својим одељењима. Ученички парламент се 
бавио планираним садржајима током године, поштујући све епидемиолошке мере. 
У току и ове специфичне школске године, наставници су показали способност брзог 
прилагођавања новонасталим околностима наставе на даљину, као и сналажљивост и креативност 
у коришћењу расположивих алата.  
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VIII РЕАЛИЗАЦИЈА  САРАДЊЕ  СА  ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 
 

VIII 1. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 
 

облици  садржаји  учесници 

I Индивидуални 
разговори 

Појачана сарадња наставника, стручне службе и родитеља (због: лоших 
резултата у учењу, одсуства са наставе, одсуствa радних навика, непоштовања 
школских правила и личности других ученика, уписа у средњу школу, 
уписивања у електронски дневник, прилагођавања на пети разред, 
укључивања ученика у Гугл-учионицу, подршке ученицима са проблемима 
или из осетљивих група, јачања самопоуздања деце, решавања  конфликтних 
ситуација у колективу...) 

стручна  служба, 
родитељи, 
директор, 
помоћник директора 

II Родитељски 
састанци: 
- редовни (5) 
- онлајн (2) 

Информисање родитеља: кaлендар рада, активности у школи, мере заштите у 
време пандемије,правилници, такмичења, професионална орјентација, 
анализа успеха и владања, оствареност наставног плана и програма, 
ваннаставне активности;укључивање у Гугл-учионицу, избор родитеља за 
Савет родитеља 
Информисање стручних сарадника о ЗИ осмака и упису у средње шк. 

директор, 
ОС, родитељи 
 
 
 
ПП-служба 

IV Педагошко- 
психолошке 
трибине и 
предавања 

- Ваше дете постаје ђак – ПП-презентација  стручне службе на сајту шк. 
- Технике учења  - текст са конкретним разноврсним стратегијама  
(за родитеље и ученике) 
- Трибина за родитеље са ПП-презентацијом – ЗИ и услови уписа осмака 
у средње школе  
 

родитељи, стручна служба   
 

V Савет родитеља - 
уживо и онлајн 

- Разматранo: Извештај о раду школе, Годишњи плана рада школе, 
анализа резултата анкета о  самовредновању и вредновању рада школе, 
намена коришћења средстава остварених донацијама и средстава из 
родитељског динара 
- Информисање: о начину сарадње у данима отворених врата са ОС ; о 
Закону о основама система ОВ, о правилницима, о функционисању Интерне и 
екстерне заштитне мреже и активностима рада Тима за заштиту ученика од 
насиља; о резултатима ЗИ;  

Чланови Савета родитеља, 
директор, 
стручни сарадници,  
помоћник директора,  
Сања Илић Јохана 
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- Анализa:  успех и дисциплина након класификационих периода и 
полугодишта; 
- Родитељи су учествовали:  у избору уџбеника за наредну школску 
годину; у комисијама и тимовима; у давању сагласности на отварање 
одељења продуженог боравка; у давању сагласности на програм и 
организовање излета, посета, екскурзија, рекреативне наставе; за осигурање 
и обезбеђење ученика, родитељски динар...два састанка одржана онлајн 

V1 Сарадња 
директора и 
стручне службе са 
родитељима 

- побољшавање сарадње наставника, ученика и родитеља кроз 
медијацију 
- јачање ЕТОС-а у одељењу, предлози за промене 
- боља адаптација ученика у колективу, праћење и поспешивање 
напредовања ученика 
- саветодавни рад уз јачање родитељских компетенција 
- подршка каријерном вођењу ученика 
- израда и евалуација ИОП-а 
- договор око најбољих понуда дестинација за извођење рекреативне 
наставе 

директор, помоћник директора, 
психолог, педагог, логопед, 
родитељи 

VIРодитељи  
сарадници 

-у реализацији хуманитарних акција,посета,реализацији пројеката и часова 
пројектне и тематске наставе.   
-Родитељи и родбина у више одељења млађих разреда помагали у 
осликавању јаја различитим техникама (онлајн)... 
-учешће у раду разних школских Комисија и Тимова као чланови и сарадници 

ОС и родитељи 

VII Остали видови 
сарадње 

- штампање радног материјала (техничка подршка), и школског листа  
- помоћ у: организацији и реализацији посета, пројеката,  -хуманитарна 
помоћ члановима осетљивих група 
- учешће у анкетама на нивоу школе  
- растанак четвртака и родитеља са учитељима 
- свечани пријем родитеља успешних ученика и вуковаца 
 

директор, 
родитељи, ОС 
 

 

Школа је самостално или у сарадњи са МПНТР обезбедила 93  бесплатна уџбеника за ученике из социјално угрожених група и који су радили по 
ИОП-у  
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VIII 2. САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА И УСТАНОВАМА 
 

институције Начин сарадње Носиоци посла 

Министарство просвете 
Стручни семинари, стручна упутства, статистички подаци, 
активности у вези са Завршним испитом, учешће на 
такмичењима,конкурсима и пројектима  

директор, помоћник директора, 
наставници, стручни сарадници 

Општина Чукарица 

Такмичења, обележавање Дечје недеље, Интерресорна 
комисија - верификација ИОП-а, онлајн изложба најлепше 
осликаног Васкршњег јајета,  награде за вуковце, 
учествовање на ликовним конкурсима, активности ЦК-
учешће на конкурсима,  
додела Вукових диплома ,школски аутобус за превоз ђака  

ученици, секретар и ПП- служба, 
наставници, чланови Интерресорне 
комисије, 
  

 

Дом здравља у Жаркову 
 Систематски прегледи, вакцинације, размена 
информација о здравственом стању појединих ученика 

одељењске старешине, наставници, 
родитељи-сарадници 

Културни центар 
Чукарица 

Такмичење рецитатора ученици, наставница српског језика 

ОШ „Милоје Павловић” 

Подршка ученицима са сметњама у развоју, размена 
информација о ученицима којима је потребна додатна 
подршка 
 

стручни сарадници 

Педагошко друштво 
Србије 

Састанци, организација стручног скупа, вебинар-
Интерактивна онлајн настава, планирање и реализација,  
обука. 

директор,педагог 
  

Друштво психолога Набавка тестова ТИП1, праћење стручне периодике  психолог 

Савез учитеља Организација семинара, стручна размена учитељи, ПП служба 

Факултет за физичку 
културу 
Математички факултет 

Посете студената часовима, консултације,  
анализе часова, 
 

Сања Миросављевић, 
Тања Њаради 
Драгана Пејчић 
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Учитељски факултет 
Филозофски факултет 

 Лидија Крстески, 
директор,психолог 

Храм Преображења 
Господњег, Храм 
Вазнесења Господњег, 
Храм Светог Саве 

Учешће у активностима у оквиру Светосавских дана; 
конкурс,посете храму, Литургијски фестивал, причешће и 
молитва 

ученици, наставнице веронауке 

Вртић „Сунце” 
Упознавање предшколаца са простором школе и начином 
живота који их очекује у наредној школској години 

стручни сарадници,учитељи, 
васпитачи 

Црвени крст Чукарице Хуманитарне акције, конкурси 
руководилац ЦК и ученици, 
представници Црвеног крста 

Шаховски савез Србије Организација шаховских турнира и такмичења ученици,  Синиша Славић  

Руски дом, Руска школа 
Посета, учешће на манифестацијама и ликовним 
конкурсима 

наставници руског језика, ликовне 
културе и ученици 

Издавачке куће „Едука”, 
„Клет“„Лагуна”, ''ЈРЈ'' 
„Школска књига” 
„Клио“ 

Набавка лектира, уџбеника, дечјих енциклопедија и књига,  
збирки задатака  
  

 библиотекар, 
директор  

ЗУОВ 
Обуке наставника- онлајн семинари, вебинари, 
реализација тестирања у 4. и 7.р 

наставници, стручни сарадници 

Завод за патологију 
говора 

Упућивање ученика и размена са колегама стручни сарадници, родитељи 

Клиника за неурологију и 
психијатрију за децу и 
омладину 

Подршка ученицима са развојним сметњама психолог, логопед-дефектолог 

Скупштина града 
Регресирање уџбеника, финансирање учитеља-васпитача 
за рад у продуженом боравку 

помоћник директора, 
одељењске старешине 

Туристичкa агенцијa- 
Sоник-турс 

Организација екскурзије, рекреативне наставе  наставници, ученици 

НАНСЕН центар 
Реализација пројекта „Образовање за мир”- 
радни састанци, вебинари 

координатор пројекта 
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УНИЦЕФ  
Сарадња са центром Нансен и обуке  за што лакшу 
имплементацију деце из  маргинализованих група  

директор, стручна служба,  
Драгана Пејчић 

Aтлетски савез Србије 
Пешачење на трим стази у Кошутњаку са коришћењем 
справа  

ученици и наставници физичке 
културе 

Ресторан-Филмски град Организација матурске вечери  родитељи, ОС 8.р, учитељице,  ученици 

Удружење „Чеп за 
хендикеп“ 

 Континуирано учешће у акцији сакупљања чепова наставници и ученици 

Центар за социјални рад 

Дописи, размене информација, тражење додатне подршке 
ради јачања компетенција родитеља, 
мишљења,обезбеђивање бесплатних уџбеника 
корисницима социјалне помоћи 

ПП служба, ОС, секретар 

Републички завод за 
статистику 

Прикупљање података, попуњавање табела психолог, секретар, педагог 

ПС Чукарица 
Размена информација о превентивним корацима у случају 
препознатог насиља 

директор, психолог,педагог, 
школски полицајац,Тим за заштиту од 
насиља 

СК Партизан 
Организација општинских такмичења у кошарци, рукомету, 
фудбалу 

наставници физичког васпитања 
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Анализа Гугл упитника за родитеље у вези са сарадњом школе и родитеља 
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IX  РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 
 

IX 1. ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ 
 

Активности Носиоци посла 

Учешће ученика на манифестацијама у граду и на општини Чукарица (Културни центар 
Чукарице,ликовне и литерарне конкурсе  МЗ, обележавање значајних датума и  верских 
празника...) 

КЈД, руководиоци секција 

Одлазак ученика на спортске турнире и смотре, књижевну олимпијаду, такмичења... предметни наставници, учитељи 

Школски лист „Петља“, одељењски часопис  1/5-„Паче“ Радиша Лековић, Ксенија Јовић, чланови 
редакције, Јелена Стојчевски, Драгана 
Пејчић, учитељи, наставници 

Сарадња са факултетима у оквиру рада тима и предавања за студенте Тања Њаради,  Невена Марковић 

Приказивање делатности школе кроз медије(гостовање у Јутарњем програму РБ) директор 

Приказивање делатности школе путем сајта  Дејан Илић,  Долорес Грбић 

Приказивање делатности школе кроз сарадњу са   другим земљама(Шведском и Шпанијом)  реализатори пројеката 

Сарадња са МПНТР кроз реализацију пројеката „Баш је добро што смо различити“ израду „ 
Речника пријатељства“ , „Еразмус плус“ и кроз примере добре праксе 

директор, помоћник директора, учитељи и 
наставници језика 
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Сарадња са УНИЦЕФ-ом(држала директорка вебинар),НАНСЕН-Дијалог центром,  ТЕМПУС-
ом,Руским домом, Руском школом, ЗУОВ-ом... 

директор, Драгана Пејчић,  
Јелена Петровић, 
Душанка Симеуновић  

Учешће у разним стручним комисијама (за преглед уџбеника, критеријумске тестове, преглед 
тестова са такмичења и завршног испита) 

задужени чланови колектива 

Реализација семинара у другим школама у Београду и по Србији директор, заменик директора  

Менторски рад са студентима  факултета и приправником 
  

Сања Миросављевић, Драгана Пејчић, Тања 
Њаради, Јелена Петровић, Љиљана Вицјан, 
Оливера Грбић 

Хуманитарне акције прикупљања гардеробе, играчака, школског прибора и сарадња са ЦК учитељи, наставници, 
 ПП-служба 

Иницирање и реализација идеје промоције успешних ученика и запослених(излази 
брошура/билтен у октобру) 

директор 

Наши ученици учешћем на такмичењима, смотрама и манифестацијама, својим понашањем и резултатима најбољи су маркетинг наше школе. 

Након реализованих смотри и учешћа на такмичењима и даље добијамо све похвале за понашање и одговорност наших наставника и ученика. 
Школа је наградила ученике за постигнуте резултате у овој школској години. 
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IX 2. ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ  

Обухвата презентацију рада  свих ваннаставних активности у школи. Продукти, панои секција, пројеката и ПП презентација превентивних тема су 
излагани током године, у школском холу (и на сајту) о актуелним догађањима у школи, као и обележавањем значајних датума за школу, град и 
шире. 

  

Датум Активности Реализатори 

Септембар Свечани дочек првака учитељи 1. разреда, учитељи 3. разреда, директор, 
стручна служба 

Септембар Обележавање Међународног дана писмености Јелена Стојчевски, учитељи, наставници српског 
језика 

Септембар Oбележавања Дана мира, продукти у холу школе, поруке, 
панои, радионице 

учитељи, ПП-служба, наставници, Јелена Стојчевски 

Септембар Трибина „Ваше дете је постало ђак“ стручни сарадници 

Септембар-март Активности „ Школа без насиља“( радионице, поставке..) Тим за заштиту деце од насиља, учитељи, 
наставници 

Септембар-јун Хуманитарне акције – Чеп за хендикеп; за Црвени крст; 
хуманитарна фондација „Буди хуман“ за другу децу (Помоћ за 
Уроша, помоћ за Александра Џаврића, брата ученика наше 
школе Јована Џаврића) 

ОВ 1. – 8. разреда 

Октобар Час у библиотеци: Упознавање ученика 3.разреда са 
школском енциклопедијом 

Јелена Стојчевски, ОВ 3. разреда 



 

  191 
 

Октобар Обележавање Дечје недеље – разговор о дечјим правима и 
обавезама, хуманитарне акције, честитке, осликавање 
дворишта, радионице... 

руководилац , учитељи, наставници 

Октобар Упознавање ученика 1. разреда са школском библиотеком Јелена Стојчевски, ОВ 1. разреда 

Октобар-март  Вршњачки тим, радионице: Самоприхватање, Бити окренут 
људима, Стереотипи и предрасуде, Асертивно понашање 

Љиљана Младеновић и Вршњачки Тим, наставници 
и ученици чланови 

Октобар Брига о старима – „За сунчану јесен живота“, конкурс Црвеног 
крста 

учитељи, наставници, Бојан Лазов 

Октобар Обележавање Дана здраве исхране ОВ 1 -  4. разреда 

Октобар - мај Панои пројеката, рада секција координатори, руководиоци, наставници, учитељи 

Октобар Превенција трговине младима Јелена Петровић, Бисерка Станчевић 

Октобар Предавање за родитеље “Безбедност деце на интернету” стручни сарадници 

Октобар Ученички парламент: радионице „Вршњачка подршка у 
остваривању права детета“ и „Дискриминација и 
интеркултуралност“ 

Невена Марковић, Бисерка Станчевић 

Новембар Обележавање Дана толеранције Бисерка Станчевић, Марјана Драговић, Бранка 
Драгичевић, Невена Марковић 

Новембар Социометријско испитивање у 5/3 Јелена Петровић 
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Децембар Пројекат„ Дете и књига“- 
Дружење са песникињом Биљаном Шекуларац 

Биљана Шекуларац, Јелена Стојчевски, ОВ 1.разреда 

Децембар Прва помоћ, предавање Љиљана Станојевић 

Децембар “Мала позорница” пројектна настава (ученици 3/3 праве 
луткарске представе за другаре из продуженог боравка ) 

Марија Којић 

Децембар „Болести зависности“ радионица Бисерка Станчевић, Марјана Драговић, Бранка 
Драгичевић 

Јануар Изложба књига о Светом Сави Јелена Стојчевски, чланови библиотечке секције 

Јануар Обележавање и панои поводом шк. славе КЈД, секције, учитељи, наставници 

Фебруар-март Шаховски турнири Синиша Славић 

Фебруар Обележавање Дана борбе против вршњачког насиља “Дан 
розе мајица” 

ОВ 2. 3. и 4. разреда 

Фебруар Акција “Читајмо гласно” Јелена Стојчевски, учитељи, наставници 

Март Постављање паноа поводом  Дана школе, квизови, стрипови, 
читање стихова Мике Антића, филм о школи, изложба књига 
о Мирославу Антићу 

учитељи, наставници, ученици, Јелена Стојчевски, 
Ивана Косановић 

  
Март-април 

Припрема и издавање школског часописа- Петља Радиша Лековић, Ксенија Јовић, 
чланови редакције 



 

  193 
 

Април Дани Београда ( квиз „Шта знам о Београду?“) Марјана Драговић, Нина Васиљевић, Бисерка 
Станчевић 

Мај Плакати „Поносим се“ , „Ову књигу не смеш да пропустиш“ , 
„Најлепша књига за децу“, „ Књига која поправља 
расположење“ 

Јелена Стојчевски, чланови библиотечке секције 

Мај Радионицe “Читали смо за време распуста” и „Књиге које 
ћемо памтити“ 

Јелена Стојчевски, чланови библиотечке секције 

Јун Истраживање МатМот Невена Марковић 

Јун Прављење и штампање  Одељењског часописа „Паче“  Драгана Пејчић 

Јун „У потрази за књигом“ Јелена Стојчевски, Љиљана Вицјан, чланови секције 

Током године Тематски дани/пројектна настава/пројекти  учитељи, наставници 

Свети Сава, Дани Мирослава Антића, Васкрс учитељи, наставници 

Пројекат „Образовање за мир“, тема: Толеранција, Прављење 
паноа, беџева, плакат са асоцијацијама, декорисање хола, 
учионица, ходника, 

Драгана Пејчић, Љиљана Вицјан, Бисерка 
Станчевић, Марјана Драговић, Невена Марковић, 
Јелена Петровић, УП, 

Пројекат „Дете и књига“ Јелена Стојчевски, учитељи, наставници српског 
језика 

Пројекат ,,Школа без насиља“  психолог, ОС, ученици 1.-8.разреда 
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Током године Припрема и постављање обавештења на огласним таблама директор, секретар, стручни сарадници, УП 

Током  године Естетско уређење ентеријера и екстеријера школе руководиоци ликовне секције, еколошке секције, 
наставници верске наставе 

Током године „Један пакетић много љубави”  и друге хуманитарне акције ОС, руководилац ЦК  
наставнице ГВ и ВН 

Током  године Панои у учионицама ОВ 1-4.разреда 

Током године Литерарни и ликовни конкурси: Моја соба из маште, Наш 
војник наш херој, Породица и породичне вредности, Поглед с 
мог прозора, Писмо Божић Бати, Крв значи живот, Лик Росии, 
Мали формат 

учитељи, наставници 

Током  године Обележавање различитих културних датума: Светски дан 
позоришта, Европски дан паркова, Светски дан породице 

ОВ 4. разреда 

Током  године Радионице: Упознајемо се са разним професијама, Учимо из 
природе, Интеркултуралност и толеранција... 

учитељи, наставници, стручни сарадници 
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IX 3. КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ 
 

 Време Активности Реализатори Ученици 

Септембар Одлазак на литургију и молитву за почетак школске године Бранка Драгичевић ученици I- VIII разреда 

Септембар, 
октобар 

Посета СКЗ Марија Димитријевић, 
Јелена Стојчевски 

ученици VI разреда 

Октобар Обележавање Дечје недеље-панои,поруке,цртежи,хуманитарна 
акција, радионице 

Љиљана Благојев, 
сарадници 

ученици I- VIII разреда 

Октобар Трка за срећније детињство Љиљана Станојевић ученици I- VIII разреда 

Октобар Међународни пројекат “Свако дете је једнако важно-Бити различит” Ивана Косановић филмска секција 

Новембар Карневал “Весели јесенко” Учитељи ученици I-IV разреда 

Новембар Поруке другарима из Словеније (Еразмус) Љиљана Вицјан, Јелена 
Живановић 

II1, II4 

Децембар Пројекат са Лондоном “Деца су украс света” Светлана Јовановић III5 

Децембар Предавања „Коришћење пиротехничких средстава и безбедност 
деце” и „Превенција наркоманије” 

МУП ученици V- VIII разреда 
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Децембар Мини-пројекат „Угрожене животиње на планети земљи  и њихова 
заштита” 

Зорица Радојичић IV4 

Децембар Мини-пројекат „Знамените личности наше прошлости” Маја Кантар III4 

Децембар Такмичење у рецитовању и беседништву, меморијал Љубица 
Копривица 

Гордана Николовски ученици V- VIII разреда 

Децембар Представа „Дочек Деда Мраза”(позориште “Пуж”) ОВ 1. и 2.разреда ученици I и  II разреда 

Децембар Представа „Три мускетара и Деда Мраз” (“Академија 28”) ОВ 3. и 4.разреда ученици III и IV разреда 

Децембар Представа „Долази Деда Мраз” Зорица Тубин учитељи, наставници, 
ученици 

Јануар Обележавање школске славе, беседа, песме и рецитације наставнице верске 
наставе, КЈД, сарадници, 
Зорица Тубин, Јелена 
Стојчевски 

ученици I-VIII разреда 
  

Јануар Изложба књига о Светом Сави и израда паноа Јелена Стојчевски библиотечка секција 

Јануар Украшавање хола школе за школску славу „Св.Сава“ Нина Васиљевић, 
наставнице верске 
наставе 

ученици V-VIII разреда 

Јануар Пливајмо за часни крст Бранка Драгичевић ученици I- VIII разреда 
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Фебруар Међународни дан борбе против вршњачког насиља- Дан розе мајици ОВ 1. – 4. разреда ученици I – IV разреда 

Март Изложба књига о Мирославу Антићу Јелена Стојчевски ученици I-VIII разреда 
  

Март Представа „Сан летње ноћи“(позориште „Душко Радовић“) ОВ 5. – 8. разреда ученици V-VIII разреда 

Март Представа „Аладин и чаробна лампа” (Позориште “Бошко Буха”) ОВ 3. и 4.разреда ученици III и IV разреда 

Март Представа „Принцеза Душица у замку духова” (Позориште „Пуж”) ОВ 1. и 2.разреда ученици I и II разреда 

Март Олимпијада, спортски дан ОВ 3.разреда III 1,2,3,4,5 

Април Васкрс, тематски дан ОВ 3. и 4.разреда, Бранка 
Драчичевић 

ученици III и IV разреда 

Април Глобални „Дизајнатон“, пројектна настава Зорица Радојчић IV4 

Април Посета Музеју илузија Нина Васиљевић, Марјана 
Драговић 

ученици V  - VIII разреда 

Мај Рекреативне наставе: 1.разред- Рудник, 2.разред -Гоч, 3. и 4.разред -
Аранђеловац 

ОВ 1. -   8. разреда ученици I – IV разреда 

Мај, јун Екскурзије по Србији ОВ 5. – 8. разреда ученици V-VIII разреда 
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Мај Такмичење „Твој лајк за наш плес” Ивана Поповић Петровски IV3 

   Мај, јун Оријентиринг Гордана Милић V, VI разред 

Јун Представа „Снежна краљица“(позориште „Душко Радовић“) ОВ 5. – 8. разреда ученици V-VIII разреда 

Јун Излет, салаш Стремен и манастир Фенек ОВ 1. – 4. разреда I – IV разреда 

Јун Пројекат „Упознај Београд да би га више волео” ОВ 4. разреда ученици IV разреда 

Јун Испраћај осмака-додела Вукових и посебних диплома, проглашење 
Ученика и Спортисте генерације 

директор, одељенске 
старешине VIII разреда 

VIII разред 

Током године Приредбе: Новогодишња представа, Божићни обичаји у нашем 
народу, Свети Сава,  Поклон за маму и осмомартовска изложба, 
Васкршњи обичаји у нашем народу, Извођење краљевог кола, Фазони 
и форе 

ОВ 1. – 4. разреда I – IV разреда 

Током године Школски часопис „Петља“ Ксенија Јовић и 
сарадници 

ученици I- VIII разреда 

Током године Такмичења из различитих предмета, смотре, пројекти Учитељи, наставници ученици I- VIII разреда 

Током године Промоција средњих школа: Војна гимназија, Музичка школа 
„Ватрослав Лисински”, XIII београдска гимназија, Медицинска школа 
„Oxford” 

Ана Пецић, чланови тима ученици VII и VIII 
разреда 

   



 

  199 
 

X САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ  РАДА ШКОЛЕ 
  

У школској 2021/22. години вредновaли смо кључну област квалитета рада школе: Настава и 
учење . Вредновање смо вршили кроз испитивање заступљености  датих  стандарда и показатеља. 
Стандарди су одабрани на основу Школског развојног плана и резултата самовредновања у 
претходној школској години.  
 
   Податке смо прикупљали:        
 
-праћењем наставе и анализом протокола за посматрање и вредновање часа 
- резултатима добијеним анализом упитника  за ученике  
- резултатима добијеним анализом упитника за наставнике  
- увидом у евиденцију о праћењу рада ученика (електронски дневник)                                                                                                                                              
- увидом у школску документацију. 
    
Анализа  области кроз заступљеност  стандарда постигнућа 
 
Област 2: Настава и учење 
 
2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу 
2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васитним  потребама ученика 
2.3. Ученици стичу знања , усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу 
2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења 
2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан 
 
1.У овој школској години , директор, психолог и педагог школе су посетили 54 часа. На основу 
анализе протокола о посећеним часовима извели смо закључке о нивоу остварености праћених 
стандарда . Процена оостварености стандарда врши се сада у 5 нивоа: 
 
1-неостварен стандард  
2- минимално остварен стандард 
3-делимично остварен стандард 
4- врлодобро остварен стандард 
5-у потпуности остварен стандард 
 
На скали од 1 до 5, процене остварености стандарда вршили су евалуатори-директор школе и 3 
стручна сарадника: 
 

стандард процена 
Просек 

остварености 

2.1. врлодобро 4,37 

2.2. делимично 2,81 

2.3. врлодобро 3,70 
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Делимична заступљеност стандарда 2.2. говори да у праћеним одељењима није било (или је био 
мали број) ученика који раде по ИОП-у 
 

Праћени показатељи који нису 
обухваћени упитником 

Проценат остварености на 
праћеним часовима 

2.1.3. 76 % 

2.1.5. 81 % 

2.2.1. 58 % 

2.2.4. 23 % 

2.3.3. 66 % 

2.3.5. 93 % 

2.4.3. 58 % 

2.5.3. 92 % 

2.5.4. 29 % 

Сумарно: 65% 

 
Највећи проценат заступљености индикатора на опсервираним часовима је 93% - 2.3.5. што 
потврђује квалитет и функционалност повратних информација ученику за решавање задатака на 
самом часу. Затим, 92% остварености стандарда 2.5.3. јер се на посећеним часовима подстицала 
интелектуална радозналост и слободно изношење мишљења. Значајан проценат остварености 
(81%) односи се и на индикатор 2.1.5. који утврђује у којој мери наставник усмерава интеракцију 
међу ученицима, а да је у функцији учења.  
 
Најмањи проценат присутности на посећеним часовима имају показатељи 2.2.4. и 2.5.4. 23% је 
установљено у раду са одељењима где нема ИОП-а или је мали број, па није било потребе за 
специфичним задацима и посебним материјалима у тим одељењима. Проценат од 29% за 
показатељ 2.5.4. показује да ученици нису имали довољно прилике да бирају начин обраде теме 
или облик рада, што реално и јесте недостатак нашег традиционалног начина рада у школи. 
Предстоји нам задатак осамостаљивања ученика, давања прилика за иницијативу у организацији 
часа, мењању улога наставника и ученика током наставног процеса и осавремењивању метода и 
материјала, који би био прилагођенији потребама данашњих ученика.     
 
2. Анкетирани су ученици од четвртог до осмог разреда . У анкетирању је учествовало 98 ученика. 
Ученици су одговарали на 20 питања којима су процењивали  ниво остварености стандарда 2.1, 
2.2,  2.3, 2.4 и 2.5.  
Процена тврдњи датих упитником се врши у четири нивоа 1-није присутно, 2-у мањој мери 
присутно, 3-у већој мери присутно и 4-  у потпуности присутно. 
Резултати анкете приказани су у табели и на дијаграму. 
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стандард редни број 
питања из 
упитника 

ниво остварености стандарда 

није 
присутно 

у мањој 
мери 

присутно 

у већој мери 
присутно 

у 
потпуности 

присутно 

2.1. 1,2,3 и 4 8,4% 17,6% 39,0% 35,0% 

2.2. 5,6,17,18 и 19 8,6% 23,6% 29,6% 38,2% 

2.3. 7,8,9 и 10 6,9% 19,1% 30,9% 43,1% 

2.4. 11,12,15 и 20 5,1% 16,9% 40,8% 37,2% 

2.5. 13,14 и 16 5,8% 12,6% 38,1% 43,5% 

 

 
 
 

У процени остварености стандарда 2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу   
ученици сматрају да наставници не наглашавају довољно циљеве часа и зашто то што је 
планирано треба да се научи (најнижа оствареност  показатеља  2.1.1.) а да се наставна средства 
средства функционално користе на часу( показатељ 2.1.6.) 
 
Оствареност стандарда  2.2 Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама 
ученика је од стране ученика процењена као најслабија карика наставног процеса а посебно 
показатељ 2.2.6. Пола анкетираних ученика сматра да наставници не прилагођавају или у мањој 
мери прилагођавају темпо рада различитим образовним и васпитним потребама ученика . 
 
2.3 Ученици стичу знања , усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу. Већина 
ученика сматра да у већој мери или потпуно разуме предмет учења , уме да примени научено , 
повезује предмет учења са претходно наученим ( добра оствареност показатеља 2.3.1.и 2.3.2 ). 
Скоро половина ученика тврди да се пројектна настава не реализује или се релизује у мањој мери 
(слаба оствареност показа теља 2.3.6.) 
 
2.4.Поступци вредновања су у функцији даљег учења. Већина ученика сматра да од наставника 
добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду и да су им јасни критеријуми 

8% 9%
7%

5% 6%

18%

23%

19%
17%

13%

39%

30% 31%

41%
38%

35%
38%

43%

37%

43%

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

1 2 3 4
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вредновања (добра оствареност показа теља 2.4.2. и 2.4.3. ) а једна трећина мисли да није или је 
веома ретко у позицији да поставља себи циљеве у учењу , критички процењује свој напредак или 
напредак осталих ученика  ( нешто слабија оствареност показатеља  2.4.4. и 2.4.5.) 
 
Најбоље остварен стандард по процени ученика је 2.5. Сваки ученик има прилику да буде 
успешан. То говори да је доста рађено на мотивацији и задовољству ученика, како би напредак 
био што видљивији. Наравно, веома је важна и атмосфера у одељењу као додатни фактор 
школског успеха сваког појединца, чега су наставници и учитељи свесни и воде рачуна о радном 
елану колектива, као и посвећивању пажње сваком ученику понаособ током наставе.  
 
3.  Анкетирано је 36 наставника. Наставници су одговарали на 20 питања којима процењујемо 
ниво остварености стандарда  2.1, 2.2, 2.3 ,2.4. и 2.5. 
 
 Табеларно и дијаграмом су приказани резултати анкете везани за процену датих стандарда. 
 

стандард 
редни број 
питања из 
упитника 

ниво остварености стандарда 

није 
присутно 

у мањој 
мери 

присутно 

у већој 
мери 

присутно 

у 
потпуности 

присутно 

2.1. 1,2,3 и 4 / 2,1% 39,9% 68,0% 

2.2. 5,6,17,18 и 19 0,6% 6,1% 47,2% 46,1% 

2.3. 7,8,9 и 10 2,1% 6,3% 47,2% 44,4% 

2.4. 11,12, 15 и 20 0,7% 6,2% 40,3% 52,8% 

2.5. 13,14 и 16 / 1,9% 25,9% 72,2% 

 

 
 
По процени наставника најслабије су остварени стандарди 2.2. и 2.3. а најбоље је остварен 
стандард 2.5. 
По процени и наставника и ученика најслабије је остварен показатељ 2.3.6. Ученик планира , 
реализује и вреднује пројекат у настави самостално или уз помоћ наставника.  У 3.разреду 

0% 1% 2% 1% 0%2%
6% 6% 6%
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40%

26%
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реализоване су следеће теме: Мала школска позорница; Моје руке злата вреде; Друштвене игре; 
Наша кухињица/Спортови/Спортисти кроз ПП презентацију. У 4.разреду реализоване су следеће 
теме: Дигитална безбедност; Србија у прошлости; Упознајте Београд; Празници; Истраживање, 
прикупљање и представљање нових сазнања у вези са ваннаставним активностима  ; Здрави 
стилови живота; Теме по избору ученика( самосталан рад на истраживању и представљању). У 
старијим разредима, у интердисциплинарном приступу, из географије и математике је 
реализована тема, као пројектни задатак: Површина континената ( неправилних геометријских 
фигура).Иако је током школске године реализовано више пројектних задатака, у наредном 
периоду је потребно радити на едукацији и оснаживању наставника у циљу развијања 
компетенција за реализацију пројектне наставе, с обзиром да су обе циљне групе процениле да 
пројектна настава још није заживела у већем обиму. 
Увидом у запажања Комисије о прегледу Ес дневника, можемо констатовати да више од 90% 
наставника практикује формативно оцењивање( стандард 2.4), што је у односу на претходну 
школску годину значајно побољшање евиденције о праћењу напредовања ученика, 
квантитативно и квалитативно. Као примарни задатак у наредној школској години предлажемо 
даље оснаживање наставника за свеобухватнији приступ тако захтевном процесу оцењивања, 
кроз интерно СУ и размену искустава из праксе. Обзиром на специфичне услове у којима су 
ученици радили претходне две године, сматрамо неопходним бављење повећањем нивоа 
образовних постигнућа ученика које ћемо проверавати објективним показатељима из кључне 
области: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА. 
Анализирајући анкету за ученике, представнике ОЗ, дошли смо до следећих података( издвојивши 
оне који се доносе на квалитет наставе): 
 
На питање бр. 3.На часовима је радна атмосфера и добра дисциплина - 
Тачно                                5        (11,90%) 
Нетачно                       14          (33,33%) 
Делимично тачно          23        (54,76%) 
 
На питање бр.4.Све неопходне информације добијамо редовно и благовремено – 
 
Тачно                             24        (57,14%) 
Нетачно                        6        (14,29%) 
Делимично тачно         12        (28,57%) 
 
Сугестије ученика свих разреда, које су се односиле на наставни процес су биле: више 
мотивисања од стране наставника, више експеримената на часовима природних наука, 
радионице на више часова ОЗ,више занимљивих часова и секција. 
 
 

Извештај о разумевању прочитаног текста  у првом разреду на крају школске 
2021/2022.године 

 
Током периода од 6.6.2021.до 10.6.2022.године обављена је провера разумевања прочитаног 
текста уз мерење брзине читања у свим одељењима првог разреда, од стране стручних 
сарадника: логопеда, библиотекара и психолога.  
 
Узорак је обухватао 123 ученика. Сваки ученик је имао исте услове, исти текст и иста питања. 
Појединачно су читали текст у канцеларији ПП службе. Ученицима који нису могли самостално да 
прочитају текст стручни сарадници су пружали додатну подршку, помажући им приликом читања 
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датог текста. Ниједан ученик није одустао ни одбио да чита текст, што нам је олакшавало читав 
процес провере разумевања прочитаног. 
При процени постигнућа ученика (квалитета читања и разумевања прочитаног), стручни 
сарадници су користили објективне показатеље кроз бодовање, приказано у табелама.   
 
Брзина читања је бодована на основу скале:  
 
до 1 мин – 3,5 бода 
1,01- 1,30   - 3 бода 
1,31- 2,00 – 2,5 бода 
2,01- 2,30 – 2 бода 
2,31- 3,00 – 1,5 бода 
3,01- 3,30  - 1 бода 
3,31 – 4,00 – 0,5 бода 
преко 4 мин – 0 бодова 
 
Само 10 ученика(8,4%) је прочитало просечан и више од просечних 63 речи у минути. 
 
Ученици који су направили 3 и   мање од 3 грешке током читања, добили су наградно 1 бод.( 40 
ученика са наградним бодом-32,5%). 27 ученика(22,0%) је направило више од 6 грешака и због 
тога нису добијали додатне бодове.  
Квалитет читања је оцењиван оценама 1-5, од стране два процењивача, узимајући у обзир ритам, 
мелодију, број грешака, да ли  грешке исправљају или не, поштовање знака интерпункције, 
сигурност и флуентност, значи процену усвојености технике читања(коментари дати у напомени, 
за сваког ученика). Ученици који су добили оцену +, добили су 0,50 бода више од дате оцене, а 
они који су добили оцену-, добили су мање 0,30. Ученици који су задовољили све захтеве и 
издвојили се квалитетом у читању, добили су * и 0,02 на укупан број бодова. Просек за генерацију 
је 3,55. 
 
Разумевање прочитаног је бодовано кроз тачност у одговорима на 6 питања, где је и половичан 
одговор вреднован са 0,5 бодова.Максимално су могли добити 7,5 бодова.  
Просек за генерацију је 3,26. 
 
Брзина читања је мерена штоперицом и накнадно израчуната ефективна брзина за свако 
појединачно дете (број прочитаних речи у минути/60 секунди). 
Просек за генерацију је 0,71 од максималне ефективне брзине од 1,40. 
 
Сваки ученик је на основу утврђених параметара добио бодове, који су сабирани и рангирани. За 
свако одељење је израчунат и укупан просек у бодовима, на основу сабраних свих појединачних 
скорова ученика.Укупан број бодова је 1216.  
Просек бодова на нивоу генерације је 9,89( 57,16%), од максималних 18,42 за појединачни скор.    
 
Сугестије за рад у 2.разреду: 
 
Неопходно је да ученици континуирано вежбају читање наглас кратких текстова    (прича, басни, 
загонетки), уз обавезно препричавање или одговарање на питања која би им постављале одрасле 
особе. Пуно ученика још увек меша слова, па се морају прво потпуно усвојити сва слова ћирилице, 
нарочито самогласника(вокала), јер је било много грешака током читања. Инсистирати да 
исправљају грешке и траже смисао прочитаних речи и реченица. Враћати их уколико читају 
напамет. Ученицима који спорије читају (словкајући, слоговно, срицањем...) саветовати да прате 
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прстом и да тиме не губе нит радње. Примећено је да већина ученика чита јако споро. Само 3 
ученика(2,44% у читавој генерацији је прочитало цео текст за 1 мин. Само 10 ученика(8,13%) је 
прочитало просечан и више од просечних 63 речи у минути. 
Наглашавамо да је разумевање текста веома важан стандард, на чијем усвајању се ради током 
читавог основног школовања. Ова генерација је просечно 43,47% разумела текст и давала 
одговоре који су вредновани на скали од 0-7,5 бодова. Свакако је потребно интензивирати рад 
код куће, за време распуста и надаље у школи, како би ученици подигли ниво логичког мишљења, 
поимања читаних садржаја и применили у свакодневној комуникацији. 
Током провере разумевања прочитаног текста, уочено је да прваци тешко повезују садржај из 
приче са свакодневним животом и да им незрелост отежава разумевање текста. Логичко 
мишљење се мора стимулисати на разне начине, у наредним разредима, кроз загонетке, басне, 
разговоре о поенти прича и текстова. Битно је да се фокусирају на постављена питања-Ко, Шта, 
Где, Када, Како, Зашто?- како би дала правилан и прецизан одговор. Ову сугестију треба пренети 
обавезно и родитељима, како би чешће водили разговоре са својом децом, коментарисали 
догађаје и кроз заједничко учење долазили до самосталних закључака. Наравно, свесни смо 
ситуације учесталих прекида наставе и рада у отежаним условима, што је све утицало на добијене 
резултате/постигнућа ученика. Предстоји нам пуно посла у наредној школској години! 

стручни сарадници – Љиљана Младеновић, Јелена Стојчевски и Јелена Петровић 
 

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ИСПИТИВАЊА ЗА ГЕНЕРАЦИЈУ ДРУГОГ РАЗРЕДА  шк.2021/22. 

 
У испитивању je учествовалo 129 ( 26+27+25+27+24) ученикa другог разреда. Сви су читали у себи 
исти, непознат текст- Краљичин укус, од 94 речи. Разумевање прочитаног текста је проверено 
кратким, конкретним питањима, истовремено, током једног школског часа. 
Бодовна скала кретала се од: 0-1(1), 1,5-2(2), 2,5-3,5(3), 4-4,5(4), 5-6(5) 
У овом испитивању на крају другог разреда, за разумевање прочитаног текста, 37 ученика - 28,7%  
је добило оцену 5, а 29 ученика - 22,5% оцену 4. Ови резултати показују да је мало више од 
половине (51,2%) испитаних ученика добило оцену која је изнад просека. 43 ученика - 33,3% је 
добило оцену 3, док је 11 ученика - 8,5%  оцењено двојком.  
Девет ученика је оцењено оценом 1 (7%).   
На нивоу генерације другака, просек оцена је 3,72 (не рачунајући ученике који су за рад по ИОП-
у), а просек бодова–3,68/6. 
Резултати показују да је већина ученика напредовала током ове школске године, али још увек има 
ученика са којима је потребно додатно увежбавати ову вештину на часовима редовне и допунске 
наставе, али и код куће. Највећи проценат (33,3%) чине ученици који су делимично разумели 
текст,  а 28,7% испитаних су скоро у потпуности разумели текст.  15,5% ученика слабо разуме текст 
што захтева додатне задатке преко распуста, у виду гласног препричавања непознатих краћих 
текстова, уз обраћање пажње на те ученике приликом иницијалне провере на почетку нове 
школске године. Са њима треба појачано радити и њима и њиховим родитељима препоручити 
континуитет у читању кратких и занимљивих текстова и препричавање истих или смишљање 
кратке приче на основу слика или постављених питања. Такође, учити их да се фокусирају на само 
питање, тј, шта се тражи од њих, да конкретно одговоре ко, шта, где, када, зашто... 
У току испитивања се дешавало да су ученици журили како би што пре прочитали и били бржи од 
осталих, што се одразило и на разумевање текста. Код њих је потребно радити на увежбавању 
читања са разумевањем ради стицања сигурности и обраћању пажње на битне делове текста, као 
и на смиривању и вежбама развијања пажње и концентрације.  
Код свих ученика, у току гласног читања за време наставе, док не усвоје технику читања у 
потпуности, инсистирати на правилном читању уз исправљање грешака на свим предметима, без 
журбе, како би ученици ово усвојили као навику и трудили се да што ефективније читају.  
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Извештај о анализи разумевања прочитаног  текста у трећем разреду     на крају 
школске 2021/22. 

 
На почетку јуна месеца, тачније 5.6.2019.године, реализовано је испитивање разумевања 
прочитаног текста у свим одељењима трећег разреда. Свим ученицима( 132)  је дата иста 
инструкција- читање текста у себи и одговарање на питања, када је склоњен текст. У свих пет 
одељења, у исто време дата је иста прича, одабрана по задатим критеријумима за тај узраст, од 
девет реченица, у којима су заступљена сва слова азбуке, након чега су сви ученици одговарали на 
осам истих питања. Прича носи наслов- Провод за памћење, прилагођена на на основу Доситејеве 
басне-Човек и два пса, у Букландовом издању, коју поседује школска библиотека. Процењујемо 
да је ученицима басна узрасно адекватна и да ће им бити интересантна за читање и памћење. 
Причу су читали у себи, индивидуалним темпом и свако је након прочитаног текста, добио питања 
на која су одговарали , без временског ограничења. Тестирање је завршено без тешкоћа и у 
временском оквиру мањeм од 45 минута. Различито су бодовани потпуни и делимични одговори, 
али се водило рачуна о прецизности одговора и разумевању суштине текста. На основу добијених 
одговора просечан број бодова на нивоу целе генерације од 132 ученика  је  3,66.По одељењима, 
просек бодова 3/1-3,6    3/2-3,79    3/3-3,52     3/4-3,43    3/5-3,96     ( од максималних 6,00). Од свих 
тестираних, 43 ученика-32,58  % је показало висок ниво разумевања новог текста.  
 
На основу добијених резултата, којима не можемо бити задовољни (  просек оцена је 3,09 -    у 
3/1- 3,12, у 3/2 – 3,07, у 3/3 – 3,07, у 3/4 - 2,89 и у 3/5 – 3,31), па је наша препорука учитељима да  
и даље форсирају  пажљиво читање кратких и занимљивих текстова, без журбе, нарочито за 
ученике којима треба више времена, односно нису у потпуности усвојили технику читања,  уз 
препричавање, давање прецизних одговора на питања, тражење и фокусирање на суштину 
прочитаног текста, издвајање поуке, кључних речи – а што је све битно за усмеравање пажње и  
усвајање ефикасних техника учења. Родитељима ученика који су имали слабије резултате на 
нивоу свих одељења (31 ученик,тј. 23,48 %) ОБАВЕЗНО препоручити вежбање читања краћих 
занимљивих текстова(прича, басни, занимљивости о животињама и садржајима који ће их 
мотивисати), са заплетом, уз обавезно препричавање( усмено или писмено, да одрасли обавезно 
пропрате). Давање значаја овоме начину рада омогућава да читање уз разумевање постаје 
редовна навика и предуслов школског успеха. 
 
За поједине ученике који су се слабије снашли у оваквој провери и подбацили у постигнућима, на 
крају ове школске године, осмислити допунске захтеве и домаће задатке преко распуста, због 
континуираног увежбавања и бржег напредовања у разумевању прочитаног текста. Треба 
похвалити  све ученике који су прецизно одговарали на питања, схватајући суштину и добили 
значајнији број бодова,  а свакако 6 ученика који су добили петице ( 4,5 % ). 
Акционо истраживање које смо спровели је још једна провера како бисмо добили што 
објективнију слику о стању читаности и разумевања прочитаног текста читаве генерације. У 
питању је рад на новом, непознатом тексту, па нам ови резултати уливају наду. У наредном 
периоду ћемо чешће проверавати усвојеност овог стандарда, јер је од кључне важности за 
сналажење у старијим разредима и примени током савладавања тежих  наставних садржаја. 
 

ПРОВЕРА РАЗУМЕВАЊА ПРОЧИТАНОГ У 4.р-јун шк.'21/22. 
 

Текст: Како су настале ципеле , дат ученицима на читање у себи, по одељењима, 13.6. 
Након читања текста индивидуалним темпом, сви ученици су одговарали на унапред 
припремљена питања, у вези са прочитаним текстом. 
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Узорак: 125 ученика из 5 одељења 4.разреда 
 
Просек бодова: 4,14 ( 55,2%)             
 
Просек оцена: 3,48(69,6%)  
 
Како су настале ципеле 
 
Једном давно људи су живели срећно под владавином краља и водили  миран живот с обиљем 
богатства и без несреће. 
 
Радознали краљ  желео је да  путује  пешице како би комуницирао са својим људима. Након 
неколико недеља путовања, краљ се вратио у палату Кенџи. Био је прилично задовољан и фино 
расположен свиме што је видео и доживео. Међутим, имао је неподношљиве болове у ногама, 
јер је то било његово прво ходање на дуге  стазе. Жалио се министрима да су путеви  веома 
каменити. Рекао је да се јако брине за људе који морају да ходају њима, јер је то болно  за њих! 
Зато је наредио својим слугама да путеве  у целој држави покрију кожом како би сви могли 
пријатно да се крећу! 
 
Kраљеви министри били су запањени када су чули његово наређење, јер би то значило да  хиљаде 
крава  треба да закољу  да би се добила довољна количина коже. А и коштало би превише. 
 
Напокон је мудар човек из министарства дошао краљу и рекао да има другу идеју: „Уместо да 
путеве прекривате кожом, зашто једноставно немате комад коже, исечен у одговарајућем облику, 
за стопала?“ 
Kраљ је био врло изненађен његовим  предлогом и аплаудирао мудрости министра. Наручио је 
пар кожних ципела за себе и затражио од свих да од тог дана не иду боси. 
 
 Питања:  
 
1.Који је наслов приче?                                     
2.Ко су главни ликови у причи?                        
3.Шта је један од њих желео да уради,што до сада није?   
4. Шта му је највише засметало?               
5. Коју је наредбу донео?                               
6. Који је предлог дао министар?                 
7. Ко је имао мудрији предлог и коју промену је за становнике ове земље донео ? 
  
Резултати ученика су обрађени у јуну 2022. и по одељењима бодовна листа изгледа овако: 
            
    Б о д о в и   и бодовна листа:   0-1;  1,5-2,5;   3-4;   4,5-5;  5,5-6    
 

одељ. 6-5,5 5-4,5 4-3 2,5-1,5 1-0 

4/1-25 4 13 7 1 / 

4/2-26 1 13 9 3 / 

4/3-26 8 6 10 2 / 
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4/4-23 1 7 12 3 / 

4/5-25 1 8 10 5 1 

укупно: 
125 уч. 

15 47 48 14 1 

20,69 
17,41 

4,14 бодова од макс. 6 
3,48 – просек оцена 

 
По одељењима,  просек бодова :                                 По одељењима,просек оцена: 
4/1 - 4,5                                                                                3,80- 4(5), 13(4), 7(3), 1(2), /(1)=25 
4/2 - 4,2                                                                                3,46- 1(5), 13(4), 9(3), 3(2), /(1)=26 
4/3 - 4,5                                                                                3,77- 8(5), 6(4), 10(3), 2(2), /(1)=26 
4/4 - 4,0                                                                                3,26- 1(5), 7(4), 12(3), 3(2), /(1)=23 
4/5 – 3,5                                                                               3,12- 1(5), 8(4), 10(3), 5(2), 1(1)=25 
 
Препоруке за даљи рад:  
На основу добијених резултата, можемо бити релативно задовољни, јер је :  генерација четвртака 
у 49,6% остварила резултате изнад просека( са оценама 5 и 4).  
Препоруке се односе на 15 ученика(12%) чија су постигнућа испод просека,за оне који су освојили 
2,5 и мање бодова(оцене 2 и 1): - увежбавање читања краћих текстова до изражајног, уз 
повећање брзине и усавршавање технике читања, неопходно да би могли лакше да разумеју текст 
и фокусирају се на схватање саме радње и/или поуке/поруке 
- Веома је важно да прате нит, кључне речи и хронологију догађаја, а не само ко се помиње у 
причи  - Када одговарају на питања, важно је не понављати исте одговоре, него разумети шта се 
пита( да ли, ко, када, зашто, који...), гађати суштину што говори о разумевању смисла и поенте 
приче   - Реченице треба да буду потпуне, смислене, без граматичких или правописних грешака, 
без мешања ћирилице и латинице, а рукопис читак и разумљив. Оваквих грешака је било код 
ученика са нижим постигнућима   
- Вежбати и исправљати грешке кроз саставе, одговарање на питања, правилну конструкцију 
реченица и препричавање нових, тек прочитаних кратких текстова, уз поштовање временског 
следа догађаја, одређивање улоге појединих ликова, препознавање њихових особина и 
откривање последица описиваних понашања( ко учествује, место, време и заплет)  
- Осим у школи, ученицима се могу задавати домаћи задаци, циљано, ради усавршавања процеса 
разумевања прочитаног текста  
- Све ове савете учитељи могу сугерисати родитељима током сарадње или у Гугл учионици, током 
онлајн наставе.                 
                                                                  акциона истраживања реализовали стручни сарадници у школи  

                извештаје саставила Јелена Петровић 
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X 1. ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 
 

Праћење остваривања задатака из Годишњег плана рада је остваривано континуирано на 
састанцима стручног тима (директор, помоћник директора, стручни сарадници, координатори 
смена) а периодично на седницама Наставничког већа, седницама Савета родитеља и Школског 
одбора.  

Анализе и оцене су прављене на основу квантитативних и квалитативних извештаја, 
анализа завршног испита и уписа ученика у средње школе, података о реализацији свих облика 
рада и планираних активности током школске године, табеларних прегледа о ученичким 
постигнућима, обрадом анкета и упитника у процесу самовредновања и вредновања рада школе. 
Анализирали смо и попуњене обрасце за посматрање и вредновање школских часова, путем 
провераваних стандарда, након посећених часова, што је део извештаја о самовредновању рада 
школе. Кадровска структура је добра, одсуства наставника брзо су решавана стручним заменама 
или заменама које су организовали координатори смена. 

Посебан значај у школи се придаје стручном усавршавању са циљем савременијег и 
ефикаснијег остваривања образовно-васпитних задатака. Током школске 2021/2022. године 
наставници и стручни сарадници су похађали 14 акредитованих семинара, 4 обуке и 3 стручна 
скупа у организацији Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања. Одржано је 10 
угледних часова, као и већи број радионица. Интерно СУ колега било је богато заступљено 
разноврсним стручним темама, кроз 140 активности: са 13 вебинара, бројним такмичењима, 
обукама, акционим истраживањима, превентивним радионицама, учешћем у планираним 
пројектима, такмичењима и конкурсима на нивоу школе, општине, града и државе, Сабору 
учитеља и састанцима стручних друштава, као и стручним упутствима за извођење ЗИ, учешћем у 
изради уџбеника или рецензијама стручне литературе. Осмишљеним и планским програмом 
стручног усавршавања обухваћени су сви наставници. Наши наставници и директор школе водили 
су обуке ИКТ колегама у оквиру стручног усавршавања. Наставнице Луција Рогановић, Љиљана 
Вицјан и Ксенија Јовић су стекле звање педагошки саветник, а Долорес Грбић, смаостални 
педагошки саветник. 

У школи се у складу са материјалним могућностима врши континуирана набавка наставних 
средстава и учила.  

Извештај у целини, конципиран по областима рада, реално осликава живот школе и рад 
ученика и наставника ове школске године и изашао је из оквира Годишњег плана рада школе, с 
обзиром на жељу наставника и директора школе да изађе у сусрет потребама ученика за 
перманентним учењем.   
Планиран рад и успешно реализоване активности су допринели одличним резултатима наших 
ученика на Завршном испиту 2021/22. године: На испиту из српског  језика, ученици наше школе 
су постигли за два поена (од 20) већи резултат од просека на нивоу Републике Србије и за 0,94 
поена већи резултат од просека на општини Чукарица, односно пети резултат на општини 
Чукарица.На испиту из математике, ученици наше школе су постигли за 2,22 поена већи резултат 
од просека на нивоу Републике Србије и за 1,00 поен већи резултат од просека на општини 
Чукарица, односно четврти резултат на општини Чукарица. На комбинованом тесту, ученици наше 
школе су постигли за 0,26 поена већи резултат од просека на нивоу Републике Србије и за 0,52 
поена нижи резултат од просека на општини Чукарица. 
Свих 115 ученика осмог разреда  је уписано у  у првом уписном кругу. Запажa се да наши ученици 
у највећем проценту и ове школске године уписују гимназије(37), техничке(22), 
електротехничке(11), и економске школe(12). 
Културна и јавна делатност школе као и интерни и екстерни маркетинг, због епидемије ковида 
није реализован у оном обиму као претходних година, али су наставници и ученици учешћем на 
бројним такмичењима, манифестацијама, конкурсима и хуманитарним акцијама на најбољи 
начин промовисали углед школе. Наставнице  Бранка Драгичевић, Зорица Тубин и Јелена 
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Стојчевски, заједно са усвојим ученицима, припремиле су приредбу поводом школске славе. 
Поштујући све епидемиолошке мере, запослени, ученици и гости су имали прилику да, као и сваке 
године, облележе овај дан уз стихове, беседу и песму. Школа је и ове године објавила часопис 
„Петљу” . Дан школе су прославили сви ученици и наставници реализујући посебно осмишљене 
активности за ту  недељу. 
Одличне резултате постигли су ученици на такмичењима из свих предмета, где истичемо 
републичке награде из физике, географије, биологије, шаха, физичког васпитања и плеса. Такође, 
чланови филмске секције су освојили прво место на међународном такмичењу. 213  

− Директор школе, помоћник директора и ПП-служба  су циљано посећивали часове (и уживо 
и онлајн), уз обавезну анализу истих, упоређујући оствареност стандарда (област - Настава 
и учење) из формулара за праћење часа опсерватора са проценом  реализатора часова; 

− Директор школе је континуирано пратио, јавно похваљивао и награђивао наставнике, 
сараднике и техничко особље који су имали изузетне резултате или додатно ангажовање; 

− 93 ученика је добило бесплатне уџбенике од средстава које је обезбедило МПН,  а за  један  
број ученика је школа обезбедила половне уџбенике; 

− Добра сарадња са родитељима огледала се у изузетно добром и континуираном раду 
Школског одбора и Савета родитеља, комуникацији путем мејла, телефоном и уживо, када 
је то било неопходно; 

− Унапређујемо школску документацију и већ постојеће процедуре  (формулар за одлажење 
ученика са часа; дежурства ученика; праћење напредовања ученика; за евиденцију насиља; 
свеске васпитног рада,документацију о угледним часовима, менторском раду, посети и 
пракси студената ...); Успостављен је функционалан систем обавештавања и сарадње. 
Преко Гугл диска, кроз дељене директоријуме и документа, сви наставници имају приступ 
извештајима и ту постављају своје извештаје. Податке постављају у унапред постављене 
документе те је размена информација много бржа и ефикаснија. Такође, завршен је и 
документ Критеријуми оцењивања.  

− Бројни превентивни програми  кроз бројне радионице и дискусије са ученицима , као и 
Нансен дијалог центар са својим активностима током године, заступљени су редовно кроз 
часове одељењског старешине 

− Наставак сарадње са школама на општини и средњим школама са територије Београда је 
наша жеља и обавеза, као и стручни савети сарадника из специјалне школе-”Милоје 
Павловић” због додатне подршке ученицима; 

− Настављамо сарадњу са београдским факултетима – као школа вежбаоница за студенте на 
пракси; 

− Учешће наших колегиница  у програму обуке за избор уџбеника и акредитацију семинара у 
ЗУОВ-у, као и изради уџбеника ( Тања Њаради, Љиља Вицјан, Луција Рогановић, Ивана 
Поповић Петровски);     

− Успешно су реализоване екскурзије и настава у природи 
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X 2. ОСТВАРЕНОСТ ПРИМАРНИХ ЗАДАТАКА ЗА ШКОЛСКУ  2021/2022. ГОДИНУ 
УСВОЈЕНИХ НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ ЕВАЛУАЦИЈЕ ИЗ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ШКОЛЕ 

  

Настала ситуација поставила је и ове школске године питање безбедности у први план. Сви 
запослени су информисани о свим документима које је упутила Влада РС и МП, у вези са 
приоритетима у раду, у складу са донетим мерама. Акценат је био на активностима које су се 
односиле на поштовање прописаних епидемиолошких мера. Одељењске старешине су свим 
родитељима проследиле упутства и постигле договор око спровођења процедура током боравка 
деце у школи. 

 На основу Развојног плана,  евалуације Годишњег плана рада школе и резултата добијених 
у процесу самовредновања рада школе, којима су обухваћене процене свих актера ВО процеса, 
истичемо следеће примарне задатке за нову школску годину: 

 
 
1.       Безбедност ученика на нивоу техничке подршке: редовна провера функционалности 
школског објекта, осветљења и видео надзора, дворишта, система противпожарне заштите, 
средстава за прву помоћ, као и хигијенских мера; на нивоу људских ресурса: дежурство 
наставника и помоћно-техничког особља, континуирано учешће управе школе и стручних 
сарадника, учитеља у боравку, присуство физичког обезбеђења (уколико добијемо 
сагласност Савета родитеља) и повремени надзор школског полицајца; кроз бројне 
програмске  превентивне активности у оквиру рада Тимова, ЧОС-а (сузбијањем свих 
видова насиља, дискриминације, малолетничке делинквенције као и осталих негативних 
појава), као и сарадњом са локалном заједницом на свим нивоима и укључивањем свих 
актера васпитно-образовног процеса. Епидемија Ковида већ трећу годину отежава 
редовно функционисање школе али су сви запослени спремни да прилагоде начин рада и 
допринесу безбедном и квалитетном образовно-васпитном процесу. Сви запослени се 
редовно упознају са дописима Владе Републике Србије и Министарства просвете у вези са 
епидемиолошком ситуацијом. Све прописане мере се поштују. Мере су објављене на сајту 
школе. Одељењске старешине на ЧОС-у подсећају ученике на ове мере и разговарају о 
теми Ковида 19. Школа наставља са реализацијом Плана здравствене заштите ученика.  
2.  Повећање мотивације ученика за учење применом различитих техника учења. 
3. Тематско и пројектно планирање наставе је у фокусу кроз реализацију “Еразмус+ 
Иновативне наставне методе – свакодневна пракса” пројекта и других пројеката 
4. Пружање додатне подршке ученицима који раде по ИОП-у и који долазе из 
депривираних средина и других осетљивих категорија у складу са потребама ученика, као и 
кроз сарадњу са стручњацима и родитељима ученика. 
5. Унапређивање компетенција запослених и сензитивисање ученика и родитеља за 
пружање подршке ученицима мигрантима – тражиоцима азила, ученика из осетљивих 
група и социјално нестимулативних средина. 
6. Повећање мотивисаности ученика за учешће у ваннаставним активностима у школи 
кроз реализацију нових програма и пројеката чији је циљ неговање националног 
идентитета и  кулутуре, развијање интеркултуралности и очување околине 
7. Унапређивање процеса оцењивања  -  формативно и сумативно; примена усаглашених 
критеријума оцењивања. 
8. Унапређивање материјално-техничких услова рада 
9. Постојећу добру сарадњу са родитељима континуирано унапређивати кроз посету 
родитеља часовима и Дана отворених врата са наставницима,  ангажовањем родитеља за 
реализацију часова,  слободних активности, укључивања у пројекте и акције у школи а све у 
складу са мерама безбедности 
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10. Унапређивање припремне наставе у циљу постизања добрих резултата ученика на 
завршном испиту 
11. Обзиром на специфичне услове у којима су ученици радили претходне две године, 
сматрамо неопходним бављење повећањем нивоа образовних постигнућа ученика које 
ћемо проверавати објективним показатељима из кључне области: ОБРАЗОВНА 
ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА. 

         
 Потребно је радити и на: 
 

-         даљем усавршавању компетенција наставника у вези са коришћењем ИКТ-а у настави 
- даљем богаћењу електронске базе “Креативна зборница” са примерима добре праксе 
-          укључивању у нове пројекте (у сарадњи са УНИЦЕФ-ом, Нансен дијалог центром и 
другим организацијама) кроз  активности које се тичу безбедности деце 
(физичке,  менталне,  хигијенске…) 
 -          кроз редовну наставу, часове одељењског старешине, програм - Дете и књигa, као 
и  рад секција, наставити са радом на истраживању живота и дела Мирослава Антића 
-          повећању партиципације ученика кроз рад Ученичког парламента и Вршњачког тима 
-          кроз наставне и ваннаставне активности развијати међупредметне компетенције: Рад 
са подацима и информацијама, Решавање проблема, Сарадња, Дигитална компетенција, 
Одговоран однос према здрављу, Компетенција за учење, Одговорно учешће у 
демократском друштву, Естетичка компетенција, Комуникација и Одговоран однос према 
околини и предузетништво 
-          каријерном вођењу ученика кроз разноврсне активности и облике рада 
-          континуираном стручном усавршавању наставника и стимулисању напредовања у 
звању и наставника и стручних сарадника,  јачању компетенција које су наставници навели 
у свом плану стручног усавршавања да им је неопходно у наредној школској години 
-          обележавању значајних датума кроз јавне часове, паное,  тематске презентације, 
интерни и екстерни маркетинг  
-          сарадњи са факултетима у циљу боље припреме ментора за рад са студентима 
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XI ПРИЛОЗИ 
 

XI 1. УЧЕНИЦИ НОСИОЦИ ДИПЛОМЕ „ВУК КАРАЏИЋ” 
 

Укупно 19 ученика је заслужило диплому „Вук Караџић“. 

Носиоци Вукове дипломе су: 

8/1 

1. Лазар Ђулинчев 

2. Нађа Мацура 

3. Михаило Николић 

 

8-2 

4. Лана Милетић 

5. Петар Степић 

6. Павле Степић 

7. Јована Вујичић 

8. Катарина Јеликић 

9. Урош Митровић 

 

8-3 

10. Ива Јаковљевић 

11. Ивона Докић 

12. Новак Васић 

 

8-4 

13. Огњен Блажановић 

14. Павле Јовић 

15. Ђорђе Живковић  

 

8-5 

16. Дуња Бојичић 

17. Марко Ковачевић 

18. Ана Томић 

19. Павле Филиповић 

 

Ученик генерације: Ива Јаковљевић 8/3 

Спортиста генерације: Тара Вучковић 8/1 
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XI 2. УЧЕНИЦИ НОСИОЦИ ПОСЕБНИХ ДИПЛОМА 
 
8/1 

1. Ђулинчев Лазар – енглески језик , физичко (рукомет), шах 

2. Баљошевић Војин – историја, физичко (атлетика, фудбал) 

3. Мацура Нађа- географија 

4.  Николић Михаило- физичко (рукомет) 

5. Вучковић Тара – физичко (атлетика) 

6. Чортан Миа –физичко (рукомет) 

7. Јовановић Никола –физичко (фудбал) 

8. Цветковић Ангелина –физичко(пливање) 

 

8-2 

1. Лана Милетић – српски језик и књижевност, историја, енглески језик 

2. Петар Степић- физичко, историја 

3. Павле Степић-биологија, енглески језик, географија 

4. Катарина Јеликић-географија 

5. Урош Митровић-историја 

6. Јована Вујичић- музичка култура 

 

8-3 

1. Сара Цветковић-физичко васпитање 
2. Новак Васић-српски 
3. Ива Јаковљевић-српски,музичка култура,физика,математика,хемија 
4. Ивона Докић - хемија, музичка култура 
 

8-4 

1. Посебне дипломе за физичко - Павле Јовић, Вук Недељковић, Данило Мудреша, Теодора 

Ковачић, Маја 2. Тодоровић, Тара Виторовић 

3. Посебне дипломе за хемију - Ђорђе Живковић, Огњен Блажановић 

4. Посебна диплома за географију - Павле Јовић 

5. Посебне дипломе за музичко - Ђорђе Живковић 

6. Шах – Виторовић Тара, Станојевић Лана, Живковић Ђорђе 

 

8-5 

1.  Марко Ковачевић – физика, хемија, математика, информатика и енглески 

2.  Павле Филиповић – српски језик и књижевност, физика и математика 

3.  Ана Томић – биологија, физичко 

4.  Вања Јованчевић – математика 

5.  Дуња Бојичић – физичко 

6.  Ања Барјактаровић - физичко 

7.  Марко Лапчевић – физичко 

8.  Лазар Ђорђевић – физичко 
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XI 3. РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ 
 

 

Редни 
број 

Име и презиме 
ученика 

Разред 
одеље

ње 
Наставник 

Ниво 
такмичења 

Пласман 
Ниво 

такмичења 
Пласман 

Ниво 
такмичења 

Пласман 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

1. Лана Милетић 8 2 Гордана Николовски општинско 2. место градско 1. место   
2. Новак Васић 8 3 Ивана Косановић градско 3. место     
3. Андреа Вукић 7 5 Марија Димитријевић општинско 2. место градско 2. место   
4. Маја Павловић 7 5 Марија Димитријевић општинско 3. место градско 3. место   
5. Миа Петровић 7 5 Марија Димитријевић општинско 3. место градско 3. место   
6. Aнастасија Јовановић 7 4 Јелена Глишић општинско 2. место градско 2. место   
7. Николина Грбовић 7 4 Јелена Глишић општинско 3. место градско 2. место   
8. Маја Павловић 7 5 Марија Димитријевић градско учешће     
9. Миа Петровић 7 5 Марија Димитријевић градско учешће     

10. Андреа Вукић 7 5 Марија Димитријевић градско 3. место     
11. Нина Обућина 6 1 Гордана Николовски општинско 1. место градско 1. место републичко похвала 
12. Дуња Павловић 6 1 Гордана Николовски општинско 3.место  3. место   
13. Нина Јанковић 6 2 Гордана Николовски општинско 2.место градско 3. место   
14. Мила Величковић 5 4 Марија Димитријевић општинско 2. место     
15. Ана Мијушковић 5 3 Ксенија Јовић општинско 2. место општинско 2. место   
16. Ана Марић 5 5 Ксенија Јовић општинско 2. место градско 2. место   
17. Даница Живковић 5 5 Ксенија Јовић општинско 3. место градско 3. место   
18. Мила Величковић 5 4 Марија Димитријевић градско учешће     

КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА 

19. Андреа Вукић 7 5 Марија Димитријевић општинско 3. место градско 3. место   
20. Лана Милетић 8 2 Гордана Николовски општинско 3.место градско 3. место републичко учешће 

МАТЕМАТИКА 

21. Мара Станишић 7 2 Ана Пецић општинско 3. место     
22. Дамјан Тропин 6 5 Јован Вуковић општинско 1. место градско похвала   
23. Павле Симић 6 1 Јован Вуковић општинско 2. место градско учешће   
24. Оливера Војиновић 5 5 Ана Пецић општинско 2. место     
25. Лазар Ивановић 5 3 Невена Ђорђевић општинско 2. место градско 2. место   
26. Теодора Павловић 4 4 Зорица Радојчић општинско 3.место градско похвала   
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27. Тадија Стевановић 4 4 Зорица Радојчић општинско похвала     
28. Радован Станишић 4 4 Зорица Радојчић општинско учешће     

29. Виктор Бошковић 4 3 Ивана Поповић 
Петровски 

општинско учешће     

30. Лука Булајић 4 2 Сања Илић Јохана општинско      
31. Лара Тодоровић 3 4 Маја Кантар општинско 2. место     

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

32. Лана Милетић 8 2 Драгица Вуканић општинско 2.место градско 2. место   
33. Марко Ковачевић 8 5 Драгица Вуканић општинско 3.место     
34. Лазар Ђулинчев 8 1 Драгица Вуканић општинско 3. место     
35. Ема Савић 8 2 Драгица Вуканић општинско 3. место     
36. Павле Степић 8 2 Драгица Вуканић општинско 3.место     

ФИЗИКА 

37. Дамјан Тропин 6 5 Наташа Мићевић општинско 1. место градско 2. место републичко 1. место 
38. Јован Мишевић 6 1 Наташа Мићевић општинско 3. место градско учешће   
39. Павле Симић 6 1 Наташа Мићевић општинско 3. место градско 3. место републичко 3. место 
40. Душан Мијовић 6 1 Наташа Мићевић општинско учешће     
41. Нина Јанковић 6 2 Наташа Мићевић општинско похвала     
42. Наталија Рацић 6 4 Наташа Мићевић општинско учешће     
43. Марко Крнета 7 1 Наташа Мићевић општинско 1. место градско 1. место републичко 3. место 
44. Ина Крајчиновић 7 1 Наташа Мићевић општинско 3. место градско учешће   
45. Мара Станишић 7 2 Наташа Мићевић општинско 1. место градско 1. место републичко 2. место 
46. Немања Васић 7 3 Наташа Мићевић општинско 2. место градско учешће   
47. Борис Димковић 7 3 Наташа Мићевић општинско похвала     
48. Maрко Ковачевић 8 5 Звездана Пашајлић општинско 1. место градско 3. место републичко 3. место 
49. Ива јаковљевић 8 3 Звездана Пашајлић општинско 2. место градско 2. место републичко учешће 
50. Павле Филиповић 8 5 Звездана Пашајлић општинско 2. место градско учешће   
51. Вања Јованчевић 8 5 Звездана Пашајлић општинско учешће     

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

52. Јана Савић 6 4 Сретен Лукић општинско 3. место градско учешће   
53. Сара Сарић 6 1 Сретен Лукић општинско учешће     

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

54. Марко Ковачевић 8 5 Наташа Моићевић општинско 1. место градско 3. место републичко учешће 

ГЕОГРАФИЈА 

55. Павле Степић 8 2 Слободан Зрнић општинско 2. место     
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56. Катарина Јеликић 8 2 Слободан Зрнић општинско 3. место     
57. Павле Јовић 8 4 Слободан Зрнић општинско 3. место     
58. Нађа Мацура 8 1 Слободан Зрнић општинско 3. место     
59. Михаило Јаковљевић 7 5 Бојан Бабурски општинско 1. место градско 1. место републичко 1. место 
60. Иван Катић 7 2 Бојан Бабурски општинско 2. место градско 2. место републичко похвала 

61. Андреа Вукић 7 5 Бојан Бабурски општинско 2. место градско учешће   
62. Миа Петровић 7 5 Бојан Бабурски општинско 3. место     
63. Лана Стојановић 7 4 Бојан Бабурски општинско 3. место     
64. Aнастасија Јовановић 7 4 Бојан Бабурски општинско 3. место     
65. Нина Обућина 6 1 Милена Радовић општинско 2.место градско 1. место   
66. Милош Марковић 6 2 Милена Радовић општинско 3. место     
67. Виктор Ђорђевић 6 4 Милена Радовић општинско 3. место  8   

ХЕМИЈА 

68. Мара Станишић 7 2 Бојка Димитријевић општинско 1. место градско 2. место   
69. Миа Петровић 7 5 Бојка Димитријевић општинско 3. место градско 3. место   
70. Даница Миленковић 7 2 Бојка Димитријевић општинско 3. место градско учешће   

БИОЛОГИЈА 

71. Марта Ђорђевић 5 1 Светлана Јакшић општинско 3. место градско 3. место   
72. Уна Барјактаовић 5 2 Светлана Јакшић општинско 3. место градско 2. место   
73. Никола Тодоровић 5 1 Светлана Јакшић општинско 3. место градско 3. место   
74. Ана Мијушковић 5 3 Светлана Јакшић општинско 2. место градско 2. место   

75. Тамара Радосављевић 5 5 Светлана Јакшић општинско 1. место градско 3. место   
76. Мара Станишић 7 2 Светлана Јакшић општинско 3. место градско 1. место републичко  
77. Нина Јанковић 6 2 Зорица Поповић општинско 2.место градско 3. место   
78. Вук Лукић 6 4 Зорица Поповић општинско 2. место градско 3. место   
79. Дуња Павловић 6 1 Зорица Поповић општинско 2. место градско учешће   
80. Лана Крстић 6 5 Зорица Поповић општинско учешће     
81. Павле Степић 8 2 Зорица Поповић општинско 1. место градско 2. место републичко похвала 
82. Ана Томић 8 5 Зорица Поповић општинско 2. место градско учешће   
83. Дуња Бојичић 8 5 Зорица Поповић општинско учешће     
84. Милица Ђукић 8 1 Зорица Поповић општинско учешће     
85. Нађа Мацура 8 1 Зорица Поповић општинско учешће     

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

86. Ина Крајчиновић 7 1 Бојан Лазов републичко учешће     
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Резултати спортских такмичења школске 2021/2022. године 
 

Редни 
број 

Име и презиме ученика Разред одељење 
Екипно / 

појединачно 
Ниво 

такмичења 
Пласман 

Ниво 
такмичења 

Пласман 
Ниво 

такмичења 
Пласман 

Наставник: Синиша Славић 

ШАХ 

1. Зоја Митровић 1 3 појединачно општинско 1. место градско учешће   

2. Тамара Нешић 1 5 појединачно општинско 2. место градско учешће   

3. Софија Ђоковић 1 3 појединачно општинско 3. место градско учешће   

4. Марко Димитрић 1 1 појединачно општинско 1. место градско учешће   

5. Алекса Симић 1 4 појединачно општинско 2. место градско учешће   

6. Богдан Бојичић 1 3 појединачно општинско 3. место градско учешће   

7. Јована Павловић 2 2 појединачно општинско 1. место градско учешће   

8. Јована Кораћ 2 3 појединачно општинско 2. место градско учешће   

9. Владимир Голубовић 2 1 појединачно општинско 1. место градско учешће републичко учешће 

10. Стефан Шијакинић 2 4 појединачно општинско 3. место градско учешће   

11. Илија Стојановић 2 2 појединачно општинско учешће градско учешће   

12. Василије Станчевић 3 2 појединачно општинско 1. место градско учешће   

13. Марко Иванковић 3 1 појединачно општинско 2. место градско учешће   

14. Лазар Живановић 3 4 појединачно општинско учешће градско учешће   

15. Дуња Тресовић 4 1 појединачно општинско 1. место градско учешће   

16. Теодора Павловић 4 4 појединачно општинско 3. место градско учешће   

17. Александра Радовић 4 5 појединачно општинско учешће градско учешће   

18. Вук Вукановић 4 4 појединачно општинско 3. место градско учешће   

19. Огњен Кабић 4 5 појединачно општинско учешће градско учешће   

20. Тадеј Стијеља 4 4 појединачно општинско учешће градско учешће   

21. Милица Голубовић 5 2 појединачно општинско 1. место градско учешће   

22. Дуња Трденић 5 5 појединачно општинско 2. место градско учешће   

23. Лазар Ивановић 5 3 појединачно општинско 2. место градско учешће   
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24. Лука Иванковић 5 5 појединачно општинско 3. место градско учешће   

25. Наталија Рацић 6 4 појединачно општинско 1. место градско учешће републичко учешће 

26. Страхиња Обрадовић 6 5 појединачно општинско 1. место градско учешће републичко учешће 

27. Јован Мишевић 6 1 појединачно општинско 2. место градско учешће   

28. Душан Мијовић 6 1 појединачно општинско учешће     

29. Нора Чичић 7 1 појединачно општинско 1. место градско учешће републичко учешће 

30. Лука Павловић 7 1 појединачно општинско 3. место градско учешће   

31. Михаило Јаковљевић 7 5 појединачно општинско учешће градско учешће републичко учешће 

32. Урош Илић 7 2 појединачно општинско учешће     

33. Ђорђе Живковић 8 4 појединачно општинско 3. место градско учешће   

34. Алекса Станковић 8 4 појединачно општинско учешће градско учешће републичко учешће 

35. Лазар Ђулинчев 8 1 појединачно општинско учешће градско учешће   

36. Лазар Балтић 5 5 појединачно општинско учешће     

37. Ђорђе Живковић 8 4 екипно општинско 1. место градско учешће републичко учешће 

38. Лазар Ђулинчев 8 1 екипно општинско 1. место градско учешће републичко учешће 

39. Лука Павловић 7 1 екипно општинско 1. место градско учешће републичко учешће 

40. Страхиња Обрадовић 6 5 екипно општинско 1. место градско учешће републичко учешће 

41. Јован Мишевић 6 1 екипно општинско 1. место     

42. Владимир Голубовић 2 1 екипно општинско 1. место     

43. Нора Чичић 7 1 екипно општинско 1. место градско учешће републичко учешће 

44. Наталија Рацић 6 4 екипно општинско 1. место градско учешће републичко учешће 

45. Милица Голубовић 5 2 екипно општинско 1. место градско учешће републичко учешће 

46. Михаило Јаковљевић 7 5 екипно   градско учешће републичко учешће 

47. Алекса Станковић 8 4 екипно   градско учешће републичко учешће 
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Физичко и здравствено васпитање 
 

Ред
ни 

бро
ј 

Име и презиме 
ученика 

Разред одељење Екипно / 
појединачно 

Ниво 
такмичења 

Пласман Ниво 
такмичења 

Пласман Ниво 
такмичења 

Пласман 

Наставници: Сања Миросављевић, Милош Ћирковић, Драган Вељковић 
АТЛЕТИКА 

1. Богдан Савић 6 2 појединачно општинско 3. место     
2. Милош 

Марковић 
6 2 појединачно општинско 2. место     

3. КонстантинДрамлић 6 2 појединачно општинско 3. место     

4. Лука Крстић 6 4 екипно општинско 1. место     
5. Петар Јоксимовић 6 5 екипно општинско 1. место     
6. Милош Марковић 6 4 екипно општинско 1. место     

7. Богдан Савић 6 2 екипно општинско 1. место     
8. Сања Вујаклија 6 5 појединачно општинско 3. место     
9. Тина Трајковић 6 2 појединачно општинско 2. место     
10. Нина Величковић 5 1 појединачно општинско 3. место     
11. Војин Баљошевић 8 1 појединачно општинско 3. место     
12. Тара Вучковић 8 1 појединачно општинско 1. место градско 1. место републичко 2. место 
13. Данило Николић 7 5 појединачно општинско 2. место     

КОШАРКА 
14. Анастасија Јовановић 7 4 екипно општинско 2. место     

15. Марина Бимбашић 7 2 екипно општинско 2. место     

16. Дуња Бојичић 8 5 екипно општинско 2. место     
17. Мила Рачић 7 1 екипно општинско 2. место     
18. Ана Томић 8 5 екипно општинско 2. место     
19. Даница 

Миленковић 
7 2 екипно општинско 2. место     

20. Емилија Петровић 7 2 екипно општинско 2. место     
РУКОМЕТ 

21. Петар Степић 8 2 екипно општинско 3. место     
22. Војин Баљошевић 8 1 екипно општинско 3. место     
23. Марко Лапчевић 8 5 екипно општинско 3. место     
24. Лазар Ђорђевић 8 5 екипно општинско 3. место     
25. Предраг Тодоров 8 5 екипно општинско 3. место     
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26. Михајло Ратковић 7 1 екипно општинско 3. место     
27. Урош Роговић 7 1 екипно општинско 3. место     
28. Андреј Шекарић 7 4 екипно општинско 3. место     
29. Данило Николић 7 5 екипно општинско 3. место     
30. Михаило Јаковљевић 7 5 екипно општинско 3. место     
31. Огњен Васиљевић 7 1 екипно општинско 3. место     
32. Михаило Николић 8 1 екипно општинско 3. место     
33. Лазар Ђулинчев 8 1 екипно општинско 3. место     
34. Данило Цвијетићанин 6 1 екипно општинско 2. место     
35. Душан Деклева 6 1 екипно општинско 2. место     
36. Страхиња Обрадовић 6 5 екипно општинско 2. место     
37. Андрија Ристић 6 4 екипно општинско 2. место     
38. Вук Лукић 6 4 екипно општинско 2. место     
39. Андрија 

Иванишевић 
5 1 екипно општинско 2. место     

40. Андреј Миловановић 5 1 екипно општинско 2. место     
41. Филип Марић 5 4 екипно општинско 2. место     
42. Стефан Петровић 6 5 екипно општинско 2. место     

ПЛИВАЊЕ 
43. Вук Веселиновић 2 4 појединачно градско учешће     
44. Александар 

Веселиновић 
4 2 појединачно градско 2. место     

45. Нина Величковић 5 1 појединачно градско учешће     
46. Марко Рељић 5 2 појединачно градско учешће     
47. Данило Николић 7 5 појединачно градско 1. место републичко 1. место   
48. Ангелина Цветковић 8 1 појединачно градско учешће     
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Резултати такмичења у различитим областима школске 2021/2022. године 
 

Редн
и 

број 

Име и презиме 
ученика 

Разред одељењ
е 

Екипно / 
појединачно 

Ниво 
такмичењ

а 

Пласман Ниво 
такмичењ

а 

Пласман Ниво 
такмиче

ња 

Пласман 

Наставник: Љиљана Станојевић 

ПОДМЛАДАК ЦРВЕНОГ КРСТА 
1. Ана Ранковић 2 2 појединачно општинско 3. место     
2. Дуња Павловић 6 1 појединачно општинско 2. место     

3. Ленка Кашански 4 3 појединачно  2. место     
Наставнице: Сања Илић Јохана, Марија Димитријевић 

ТАКМИЧЕЊЕ РЕЦИТАТОРА 
4. Илија Јовић 4 2 појединачно  1.место     
5. Лана Лазаревић 4 2 појединачно  3.место     

6. Лана Стојановић 7 4 појединачно  похвала     
Наставница: Бранка Драгичевић 

ВЕРСКА НАСТАВА 
7. Јован Мишевић 6 1 екипно градско 2. место     
8. Лука Аџић 7 2 екипно градско 2. место     

9. Ненад Ђорђевић 7 5 екипно градско 2. место     
10. Нина Јанковић 6 2 екипно општинско 2. место     

Наставница: Ивана Поповић Петровски 

ТВОЈ ЛАЈК ЗА НАШ ПЛЕС 

11. Ленка Кашански 4 3 екипно републичко 1. место     
12. Виктор Бошковић 4 3 екипно републичко 1. место     
13. Нађа Ђорђевић 4 3 екипно републичко 1. место     
14. Ениса Исмаилов 4 3 екипно републичко 1. место     

15. Тијана Јаковљевић 4 3 екипно републичко 1. место     

16. Магдалена Митровић 4 3 екипно републичко 1. место     

17. Ирис Радовановић 4 3 екипно републичко 1. место     
18. Анђелија Игњатовић 4 3 екипно републичко 1. место     

19. Каја Новаковић 4 3 екипно републичко 1. место     

Наставница: Зорица Радојчић 
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ПРОЈЕКТНА НАСТАВА - „Глобални дечији дизајн маратон – Дизајнатон“ 

20. Тадија Стевановић 4 4 екипно републичко 1. место     

21. Теодора Павловић 4 4 екипно републичко 1. место     
22. Радован Станишић 4 4 екипно републичко 1. место     

23. Тадеј Стијеља 4 4 екипно републичко 1. место     
Наставница: Марија Димитријевић 

ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС СРПСКЕ КЊИЖЕВНЕ ЗАДРУГЕ 

24. Андреј Булески 7 5 појединаччно  3. место     

Наставници: Ивана Косановић 

ФИЛМСКА СЕКЦИЈА – МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕАЛИЗУЈЕ УДРУЖЕЊЕ ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ОБРАЗОВАЊА И КУЛТУРЕ - ПРВО МЕСТО  
                                                             ЗА ФИЛМ: БИТИ РАЗЛИЧИТ 

25. Лена Мијовић 8 5 Екипно републичко 1. место     
26. Ана Томић 8 5 Екипно републичко 1. место     

27. Вања Јованчевић 8 5 Екипно републичко 1. место     
28. Дуња Бојичић 8 5 Екипно републичко 1. место     
29. Соња Николовски 8 5 Екипно републичко 1. место     

30. Марко Милић 4 3 Екипно републичко 1. место     

31. Сара Илић 4 4 Екипно републичко 1. место     

32. Сања Вујаклија 6 5 Екипно републичко 1. место     

 

*Овај обимни и исцрпни Годишњи извештај у чијој изради је учествовао цео колектив, ове године је постављен путем Гугл диска и целе 
школске 2021/22. био доступан свим колегама да забележе активности, посете, резултате, учешће на такмичењима, семинарима и 
интерном стручном усавршавању...) Попуњавање појединачних и обједињених извештаја је тиме било доступно свим колегама и 
транспарентно за све учеснике наставног процеса, да допуне подацима и активностима које су реализовали током школске године. 
*Комисија за израду Годишњег извештаја за школску 2021/22. годину, у саставу - Ана Пецић, Звездана Пашајлић, Оливера Грбић, Дејан 
Илић, Љиљана Благојев, Наташа Живковић и координатора – Јелене Петровић, у сарадњи са стручним сарадницима у школи и 
директором школе – стоји иза овог документа који операционализује све реализоване активности, планиране Годишњим планом рада 
школе за школску 2021/22.годину 
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