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• УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Школска година почела је у среду, 1. 9. 2021. године.  

Годишњи план рада школе за школску 2021/22. годину, Извештај о остваривању 

годишњег плана рада школе за 2020/21. годину, Извештај о раду директора школе, 

предати су до 15. 9. 2020.  

Настава  се одвијала непосредно  у школи , осим у случајевима када су одељења због 

забележених случајева Ковида 19 дељена на групе.  

Све активности које су захтевале непосредан рад су оствариване уз стриктно поштовање 

здравствених мера. 

Услед неповољне епидемиолошке ситуације, Министарство просвете је изменило 

Календар образовно-васпитног рада за школску 2021/22. Годину, а школа је своје 

активности у потпуности ускладила са изменама. 

 

1.1 Материјално технички ресурси 

 

Првог  септембра 2021. године школа је била спремна за почетак нове школске 

године што се тиче материјано техничких услова тако да су се наставници, као и сви 

запослени могли максимално ангажовати око почетка реализације програма за школску 

2021/2022. годину.  

Што се тиче хигијенских услова за рад, школа је у потпуности била спремна за 

почетак школске године.Набављене су заштитне маске и дезо средства за сваку учионицу. 

 

 

Током школске 2021/2022.године у циљу унапређивања  материјално техничких 

ресурса урађено је следеће: 

• Редовна набавка средстава за дезинфекцију просторија и руку, два сталка за улаз 

школе, маске, визири 

• Набавка 3 интерактивне табле , набавка 3 пројектора и 7 рачунара лаптопова за 

потребе наставничких кабинета 
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• Набавка књига за библиотеку у висини од 20 000,00динара 

• Набавка књига за вуковце и Ђака генерације 

Набавка књига за ученике који су у првом циклусу образовања имали све петице на крају 

школске године  

• Општина Чукарица донирала је школи 8 лопти за спортове 

• Санација водоводне и канализационе цеви у једном школском тоалету 

• Одгушење канализационе цеви у школском тоалету 

• Набавка апарата за дезинфекцију и гелова за дезинфекцију ,одобрено од стране 

Завода за биоциде 

• Сервисирање лампи на бим пројекторима 

• Редовно одржавање и сервисирање видео-надзора; све камере и снимач су у 

исправном стању 

• Замена рутера за који везан видео надзор школе 

• Замена и набавка једне камере видео надзора 

• Редовно кошење траве и орезивање живе ограде 

• Набавка пехара за Спортисту генерације  

 

 

 

 

Кадровска структура 

У свим наставним предметима настава је извођена стручно.  Наставу је  изводило 

58 наставника и три стручна сарадника. 

Здравствено стање запослених било је задовољавајуће. У току школске године 

један број  запослених  је био позитиван на Ковид 19, али је школа обезбедила стручну 

замену колега током трајања периода боловања.  

У току школске године стручни сарадник – библиотекар школе је отишао у 

пензију. 
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• ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Школски календар 

Током првог полугодишта настава је остваривана према школском календару за 

школску 2021/2022. годину. Током другог полугодишта, због епидемиолошке ситуације,  

дошло је до измене календара образовно-васпитног рада, тако да је друго полугодиште 

завршено 24. 6. 2022. године, осим за ученике осмог разреда, које је завршено 10.6.2022. 

 Завршни испит је обављен је у складу са школским календаром  27. , 28. и 29. јуна  2022. 

године . 

Распоред одељења по сменама и трајање одмора 

Распоред одељења по сменама и трајање одмора били су у складу са Годишњим планом 

рада. 

Распоред коришћења школских просторија 

Распоред коришћења школских просторија био је у складу са Оперативним планом 

организције и реализације наставе у отежаним условима. Због спречавања ширења вируса 

Ковид 19, сви ученици су били подељени у групе и распоређени у своје учионице, које 

нису напуштали.Током другог полугодишта, услед  побољшања епидемиолошке ситуације 

настава је поново организована кабинетски, односно уз промену кабинета за време 

одмора. 

Рад наставника по сменама 

Наставници су остваривали рад према сруктури и подели часова која је била у складу са 

Оперативним планом организције и реализације наставе. Сва одељења непарних разреда 

похађала су наставу у једној смени, а одељења парних разреда у супротној. Смене су се 

мењале на недељном нивоу.   

 

 

• ИЗВЕШТАЈИ РАДА РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА ШКОЛЕ И  СТРУЧНИХ 

ТЕЛА 

Извештај Школског одбора 
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У школској  2021/22 години одржано је укупно 10 редовних седница школског 

одбора. 

Неке од седница су  одржане су онлајн, а чланови су се изјашњавали мејлом о 

тачкама дневног реда, док је  већина седница одржана непосредно у просторијама школе. 

Чланови су се редовно одазивали седницама, тако да је увек био присутан кворум 

за одржавање седница и доношење одлука, седницама су присуствовали представници 

Ученичког парламента без права одлучивања као  и представници синдиката . 

Школски одбор је разматрао питања и доносио одлуке о питањима из своје 

надлежности утврђене Законом. 

На дневном реду у септембру разматране су и усвајане редовне тачке и то : 

План стручног усавршавања наставника, Извештаји о реализацији годишњег плана 

рада школе  и Извештаја о раду директора, Годишњи план рада школе, , разматрани су 

услови рада у исхрана у продуженом боравку, осигурање ученика, захтеви за издавање 

школског простора обавештаавани су о ванредним инспекцијским надзорима,реализацији 

завршног испита, спроведеним јавним набавкавкама, реализованим екскурзијама и 

настави у природи. 

У децембру су разматране  и измене и допуне финансијског плана и донесен је нов 

финансијки план 

У јануару су разматрани и усвојени: Извештај о попису основних средстава и План јавних 

набавки 

У марту је разматран и усвојен завршни рачун за 2021. и измене и допуне Годишњег плана 

рада, Извештај о раду директора у првом полугодишту текуће школске године и донесен 

нови Статут у складу са изменама ЗОСОВа. 

У априлу су донесене измене и допуне  Пословника о раду Школског одбора , Пословника 

о раду Савета родитеља , Пословника о правима, обавезама и одговорности запослених,  

донесена је  Одлука о отварање једне групе продуженог боравка за први и други разред  

као и  измене и допуне  Годишњег плана рада школе за 2021/22 , донесена је и одлука о 

расписивању конкурса за директора у складу са законом прописаним роковима. 

 

У мају је на редновној седници именована Комисија за избор директора и извршена 

измена финансијског плана 

У јуну 2022. године  је на основу извештаја Комисије за избор директора донето 

мишљење, односно предлог за избор директора установе, које је достављено 

Министарству продсете заједно са конкурсном документацијома а на другој јунској 

седници су донети школски програми од 1-8.разреда на период од четири године 
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У току ове школске године именованом Школском  одбору је истицао мандат од четири 

године, а школа је спровела поступак избора нових чланова који је послат Градском 

секретаријату за образовање и у августу је у школу стигло решење којим се именује нови 

Школски одбор на период од четири године. 

 

 

Извештај Наставничког већа 

 

Током школске 2021/2022. године одржано је 16 седница Наставничког већа. О 

одржаним седницама уредно су вођени записници који се налазе у за то предвиђеном 

регистратору. 

Рад Наставничког већа био је усклађен са Годишњим планом рада. Сви предвиђени 

садржаји су разматрани. Чланови Већа су обавештени о свим актуеним темема и донесене 

су одговарајуће одлуке. Неке седнице су одржане онлајн због епидемиолошке ситуације, а 

неке у зборници школе. На седницама Наставничког већа, почев од септембра, разматране 

су следеће теме: 

• Годишњи план рада школе за школску 2021/22. год. 

• Развојни план школе за 2021-2024  

• Извештај о реализацији Акционог плана за школску 2020/21. и Акционог плана за 

школску 2021/22. 

• Извештај о раду директора школе за друго полугодиште шк. 2020/21. год. 

• Извештај о стручном усавршавању наставника и стручних сарадника за школску 

2020/21. год.  

• План стручног усавршавања за школску 2021/22. год. 

• Осигурање ученика, исхрана у продуженом боравку и рад продуженог боравка 

• Извештај о самовредновању за школску 2020/2021. год. 

• Структура  40-часовне радне недеље 

• Спровођење процедуре за избор директора школе 

• Додатна наставна средстава за школску 2021/22.год.  

• Сагласност на програм и организовање екскурзија, односно програме наставе у 

природи за школску 2021/22. 

• Извештаји Тимова и Стучних већа по класификационим периодима 

• Резултати Завршног испита- Завод за вредновање 

• Стручнe теme 

• Школске прославе (Дан школе, Св. Сава, пријем првака... 
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• Дежурство наставника 

• Изрицање васпитно-дисциплинских мера ученицима 

• Епидемиолошка заштита и мере у школи  за време епидемије  COVID-а 19 

• Организација наставе на даљину 

• Проглашење носиоца Вукове дипломе и спортисте генерације 

• Проглашење Ђака генерације 

• Сагласност за отварање групе продуженог боравка  

• Вођење педагошке документације- е-дневник 

• Извештаји о инспекцијском надзору (редовном и ванредном) 

• Пробни завршни испит за осмаке 

• Препремна настава за осмаке 

• Завршни испит за осмаке 

• Постигнути резултати ученика на такмичењима током школске 2021/2022. год. 

• Извештаји са екскурзија  

• Успех и владање ученика након одржавања разредног испита и поправног испита 

• Решења за годишњи одмор 

• Плана организације наставе у школској 2022/2023. год. 

• Извештај са завршног испита и уписа ученика у средњу школу 

• Извештај о стручном усавршавању у школској 2021/2022. године. 

• Распоред часова за школску 2022/23. год. 

• Распоређивање новодошлих ученика 

• Задужења наставника за школску 2022/2023.годину 

• Задужења за израду Извештаја о остваривању годишњег плана рада школе и 

Годишњег плана рада школе. 

• Школски програм – нови и измене  

Сви циљеви и задаци предвиђени Годишњим планом рада су остварени. Сва 

докуметација је уредно вођена и налази се у архиви школе. 

 

 

 

 

 

 

Извештај Педагошког колегијума 
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Током школске 2021/2022. године Педагошки колегијум је имао пет састанака. 

На првом састанку Педагошки колегијум је конституисан, усвојен је план рада, 

разматрана је потреба набавке нових наставних средстава .Донето  је укупно 21 ИОП-а , 

16 ИОП-а 1 и 5 ИОП-а 2. Донета је  одлука, на основу препоруке Тима за инклузивно 

образовање, о пружању подршке  ученицима ромске националности  

 

Други састанак одржан је у октобру 2021. На овом састанку  договорено је остваривање 

огледних и угледних часова, разговарано је о  стручном усавршавању наставника.  Донета 

су још три ИОП-а 1.Разматран је  Извештај о реализованим семинарима за претходну 

школску годину, као и  Извештаја Тима за заштиту ученика од насиља и дискриминације у 

другом полугодишту 

 

На трећем састанку, који је реализован у фебруару  2022. године, разматран је 

полугодишњег извештаја о раду директора школе ,Извештај о реализованим семинарима 

током првог полугодишта школске 2021/22. Године,  Извештаја Тима за заштиту ученика 

од насиља и дискриминације у првом полугодишту  школске 2021/22. Године, као и 

Извештај СТИО тима о евалуацији ИОП-а. Усвојен је још један  нови ИОП. 

 

На четвртом састанку усвојени су нови ИОП-и. 

На петом састанку, одржаном у јуну 2022.  , разматрани су   резултати рада ШРТ, 

Извештај директора о педагошко- инструктивном надзору,  Извештај о реализацији ИОП-

а, као и  Извештај Тима за заштиту ученика од насиља и дискриминације у првом 

полугодишту 

 

 

Извештај о раду директора 

                                         Извештај о раду директора  у току првог полугодишта 

школске 2021/2022. године 

 

                            У току првог полугодишта школске 2021/2022.године директор се у свом 

раду управљала планом директора који је саставни део Годишњег плана рада ОШ „ Браћа 

Јерковић“ у Железнику за школску 2021/2022.годину. 
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                                      Руковођење образовним - васпитно процесом  

Директор школе је активно учествовала у обради и уноса података у ЈИСП ( унос 

запослених и уговорна  ангажовања,систематизација радних места) и изради структуре 

запослених. 

Годишњим планом рада директора предвиђено је да директор пружа подршку и врши 

контролу рада наставника у процесу вредновања рада ученика.Настава је организована 

према упутству Министарства просвете, науке и технолошкг развоја, а у складу са 

епидемиолошком ситуацијом која се прати на дневном нивоу. Директор школе је пратила 

број новозаражених ученика и запослених и о томе редовно обавештавала Школску 

управу. Такође, приликом организације наставе пратила је протокол о поступању и 

обавештавала завод за Јавно здравље.  

Настава на даљину за ученике од првог до четвртог разреда организована је путем 

платформе за учење Е – учионица, а за ученике од петог до осмог разреда преко Гоогле-

учионице. Платформе за учење намењене су ученицима који су због контакта са 

зараженом особом била у изолацији, или у ситуацији када је због броја заражених у 

једном одељењу , то одељење било на онлине настави, али и за ученике који наставу прате 

непосредно у школи за додатно вежбање и утврђивање градива.  Доректор је пратила рад 

наставника , на даљину и у школи, у сврху праћења процеса учења и обављања васпитно –

педагошког рада 

 

Директор је током првог полугодишта присуствовала и узимала учешће у раду 

Одељењских већа петог, шестог, седмог и осмог разреда. Директор је имала велику помоћ 

и сарадњу  педагошко-психолошке службе у раду са наставницима и ученицима. У склопу 

активности контроле рада наставника у процесу вредновања рада ученика директор је 

током октобра и јануара прегледала Дневнике рада наставника. И у овој школској години 

користили  смо електронски Дневник. У школи имамо два координатора, Беба Угреновић 

и Славица Вићентић, које су одлично урадиле свој посао и сарађивале са наставницима, 

пружале им помоћ и подршку у решавању недоумица и самог рада на Дневнику. Директор 

је свакодневним увидом у дневник пратила рад наставника, а на наставничким већима 

давала додатна упутства и опомињала да је веома важно редовно и педантно вођење. 

Годишњим планом рада предвиђене су и посете редовним часовима. Распоред часова 

саставила је директор у сарадњи са помоћником директора и психологом школе. Планом 

посете предвиђено је да поред директора школе, часове посете  помоћник директора, 

педагог и психолог школе. У првом полугодишту  директор је посетила часове 
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новодошлих колега и том приликом дала повратну информацију о успешности посећених 

часова.   

У сарадњи са помоћником директора и главним дежурним наставницима, директор је 

организовала  замене часова.  

Током првог полугодишта директор је обављала разговоре са ученицима и родитељима о 

текућих питањима организације наставе и међусобне сарадње. 

Током првог полугодишта директор је била отворена за сарадњу са одељењским 

старешинама и наставницима и спремна да пружи педагошко-инструктивну помоћ у 

превазилажењу препрека приликом организације наставе на даљину, комуникације између 

наставника и деце као и међусобне сарадње.Такође током првог полугодишта 

интензивирана је сарадња међу наставницима ради савладавања рада на платформама за 

учење, за новодошле колеге.  

Ученици су показали велику одговорност и озбиљност у раду , платформе за учење нису 

злоупотребљавали. Такође, редовно су пратили часове емитоване на телевизијским 

каналима. 

Као додатни вид подршке ученицима, на сајту школе објављен је контакт телефон и маил-

адреса ПП-службе, како би ученици и њихови родитељи могли директно да контактирају 

педагога или психолога,и посаветују се у вези са било којим проблем везаним за учење и 

понашање своје деце. На насловној страни сајта школе постављен је и видео материјал 

који очигледно и сликовито представља поступање које зависи од свих учесника у 

образовању, а спречава ширење заразе. 

У склопу организовања стручног усавршавања наставника директор је присуствовала 

састанцима Педагошког колегијума.  Директор је обезбедила наставницима похађање 

изабраних семинара и стручних скупова путем вебинара. Сви заинтересованим 

наставницима је школа уплатила трошкове  котизације. Наставницима је било омогућено 

да организују наставу тако да могу да похађају семинаре и стручне скупове, трибине.  

У току првог полугодишта директор је припремила и водила четири седнице 

Наставничког већа. Три седнице су одржане путем Меет-апликације, у циљу 

спречавања ширења инфекције и заштити здравља запослених, а једна уживо уз 

поштовање свих епидемиолошких мера. Седнице су одржане према Годишњем 

плану рада. На њима су се разматрале теме предвиђене планом и текућа питања. 

Извештаји са Наставничког већа су заведени и  налазе се у архиви школе. 

Директор је током првог полугодишта вршила контролу рада наставника кроз 

посете часовима и увидом у платформе за учење, као и кроз  разговоре са њима. 

Своја запажања  о посећеним часовима изразила је кроз Извештај. Свеукупни 

утисак је да се веома интензивно и ажурно користе дигиталне технологије, све 

учионице опремљене рачунарима , бим пројектором и мрежним интернетом, као и 
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то да многи наставници користе групни облик рада приликом обраде и утврђивања 

градива. У односу на претходну школску годину се уочава  напредак у смислу веће 

активности ученика на часу и ангажовање наставника да садржаје презентује јасно 

и поступно, уз помоћ добро припремљених материјала. Разлог посете часова је 

редован, планиран обилазак и праћење појединачних ученика, тј.ученика који 

наставу похађају по ИОП-у. 

Током првог полугодишта директор је вршила пријем  родитеља по претходном 

договору, који су желели разговор. Такође, комуникација са родитељима остварена 

је путем телефона и маил-а. Укупно је обављено осамдесет четири  разговара. У 

разговорима са родитељима сви проблеми су успешно решени. Родитељи су имали 

потребу да са директором разговарају о превозу ученика и њиховом понашању у 

школском аутобусу, рада појединих наставника и учитеља, проблему дисциплине 

ученика у школи, захтевима и начину оцењивања ученика. Са неким од родитеља 

разговори су вођени у више наврата, јер је ситуација то изискивала. 

 

 

Директор је присуствовала на седници Савета родитеља одржаној у првој половини 

септембра. Родитеље је упознала са новинама у школи. Родитељи су обавештени о 

начину организације наставе од почетка ове школексе године, као и о могућим 

измена које ће бити у складу са Упутством Министарства просвете. На првом 

састанку је изабран представник школе за Општински савет родитеља и два 

представника Савета родитеља у Школском одбору, с обзиром на то да је 

претходним члановима престало ангажовање, завршетком осмог разреда ученика 

чији је он родитељ и променом школе коју дете похађа. Други састанак Савета 

родитеља одржан у последњој седмици децембра на којој смо разматрали предлоге 

мера за унапређивање образовно-васпитног рада, као и потврђивање избора 

уџбеника за период од четири године за четврти и осми разред и додношење 

одлуке о потреби куповине уџбеника у претплати. На састанку су разматрани 

текући проблеми везани за превоз ученика школским аутобусом. 

Током првог полугодишта одржана су два састанка Школског одбора. Састанци су 

због актуелне епидемилошке ситуације одржани он-лине и уживо, уз поштовање 

свих мера. На састанцима Школског одбора се расправљало о темама из 

интеграције Школског одбора. Записници Школског одбора су редовно вођени и 

налазе се у архиви школе. 

Током првог полугодишта директор је учествовала у раду Стручног актива за 

развојно планирање, Тима за самовредновање и Тима за заштиту од насиља, 

злостављања и занемаривања, Педагошког колегијума.  Посебну пажњу директор је 

посветила раду Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања, занемаривања и 

дискриминације. За сваку ситуацију која би могла указивати на насиље, обављане 

су консултације о врсти и нивоу насиља, и по потреби заказивани састанци Тим-а и 

обавештавана је Школска управа. На свим састанцима директор је узела активно 

учешће. Записници са састанака налазе се у свескама Тимова. 

Рад са стручним сарадницима је био одличан. Са педагошким асистенотом је била 

веома успешна сарадња, свакодневно је координирала са породицама ученика који 

нису имали техничких могућности за праћење наставе на даљину, достављајући им 

материјале за учење. 
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У оквиру пројекта бесплатних уџбеника, сви ученици који су испуњавали услове 

по већ утврђеним категоријама, су исте добили на време, током прве седмице 

септембра. 

У оквиру обуке „ Развијање здравствених компетенција“ извршена је 

имплементација прогрма у школи, на тај начин што су наставници и стручни 

сарадници креирали и реализовали известан број радионица за ученике. Нјабољи 

примери радионица послати су Школској управи Београд, односно водитељима 

прграма. Н аоснову повратне информације из Школске управе, радионица наше 

школе „ Сањају ли жене да постану пилоти“ изабрана је да буде објављена на 

порталу ЗУОВ-а као пример добре праксе. Координатор обуке и радионица у нашој 

школи је психолог школе Бранка Мицковски. 

 

              Планирање, организовање и контрола рада установе 

 

У склопу планирања рада установе директор је обезбедила доношење  Школског 

програма, Развојног плана, Акционог плана, Годишњег плана рада , формирани су  тимови 

који учествују у доношењу наведених планова и врши надзор над њиховим радом. Сви 

планови донети у законском року и предати надлежним институцијама 

У склопу организације васпитно-образовног рада директор је у септембру израдила за 

запослене структуру четрдесеточасовне радне недеље. Структура је уручена запосленима 

и на њу није било примедби.  

Током првог полугодишта директор је заједно са секретаром редовно ажурирала 

информациони систем Јисп. 

На првом наставничком већу директор је делегирала запосленима  послове и задатке у 

склопу Тимова, Стручних актива и Стручних органа школе. 

Директор је обезбедила информациону основу контроле, идентификовала изворе 

информација потребне за контролу и стара се да информације буду тачне и благовремене. 

Као члан Тима за самовредновање директор је присуствовала састанцима Тима и 

обезбедила ефикасан рад. Током школске 2021/22. године Тим за самовредновање 

извршиће вредновање кључне области Етос. Чланови тима су у првом полугодишту 

извршили преглед релевантне документације и саставили анкете за ученике и родитеље. 

Током другог полугодишта извршиће се анкетирање чланова Савета родитеља и 

Ученичког парламента, а након анализе резултата приступиће се изради извештаја о 

обављеном вредновању. 

Директор је непосредно пратила и анализирала рад школе заједно са руководиоцима свих 

Већа и Тимова, секретаром, шефом рачуноводства и психолошко-педагошком службом. 

Посебна пажња освећена је запосленима који су почетници у раду. Пружена им је 

подршка и савети како да на најбољи начин обављају своје радне обавезе. Записи о 

разговорима налазе се у дневнику рада директора. 
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Сарадња са педагогом и психологом школе била је интензивна током целог првог 

полугодишта. Сарадња се одвијала у области израде непходних докумената : Годишњи 

план рада школе,структура четрдесеточасовне радне недеље распоред новодошлих 

ученика, план посете часова, као и реализација тог плана. 

 Директор је учествовала, као члан Стручног тима за инклузивно образовање, у 

идентификацији ученика, којима је потребна додатна подршка, као  и у реализацији  ИОП-

а. У сарадњи са психологом школе, директор је омогућила куповину уџбеника за ученике 

који наставу овог предмета прате по ИОП-у. 

 Сарађивала је  са педагогом и психологом приликом решавања проблема појединих 

ученика, који су због сложености  захтевали и рад  са родитељима. Директор је 

учествовала у изради распореда часова за школску 2021/2022.  

Сарадња са педагогом и психологом је била интензивна у пружању помоћи новодошлим 

ученицима, који су због проблема у претходним школама, променили средину. Директор 

се често консултовао са педагогом и психологом у вези са планом васпитног рада за 

ученике код којих се указала потреба за тиме.   

 

Пред почетак првог полугодишта школа је добила одговор Градске просветне инспекције 

да  испуњава просторне и материјално-техничке  услове за отварање одељења продуженог 

боравка за ученике првог и другог разреда  за који је школа поднела захтев у претходној 

школској години. Међутим , с обзиром да је Министарсво просвете одбило финансирање 

једног радног места школа се обратила Градском секретаријату за образовање и дечју 

заштиту , које је одобрило финансирање једне групе продуженог боравка за ученике првог 

и другог   разреда и ангажовање наставника Уговором о привремено-повременим 

пословима. Лице је почело са радом првог дана нове школске године, а образовно-

васпитни процес ученика у продуженом боравку текао је према програму рада продуженог 

боравка уз поштовање препорука о броју ученика у групи. 

 

                                     Праћење и унапређивање рада запослених 

 

Директор је  планирала људске ресурсе у установи и благовремено предузимала 

неопходне мере, на основу броја радних места на основу базе података и Ценус-а, као и 

одобрених радних места од стране Школске управе а у складу са правилником о 

финансирању установе. Старала се да сва радна места у установи буду попуњена 

запосленима који својим компетенцијама одговарају захтевима посла. Обезбеђује услове 

за увођење приправника у посао и предузима мере за њихово успешно прилагођавање у 
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радној средини. Приправику одређује ментора који испуњава услове према правилнику о 

дозволи за рад наставника васпитача и стручних сарадника. 

Директор је остварила инструктивни увид и надзор образовно-васпитног рада у складу са 

планом посете часова. Прати и вреднује резултата рада запослених и кроз извештај 

наставног плана и програма који су поднели руководиоци одељењских већа, као и кроз 

извештај резултата остварених на такмичењима, конкурсима, пројектима и хуманитарним 

акцијама. 

Директор  је обезбедила да сви запослени имају једнаке могућности за учење на основу 

личног плана професионалног развоја кроз различите облике стручног усавршавања, у 

установи и ван ње. Подржава радну атмосферу коју карактерише толеранција, сарадња, 

посвећеност послу, охрабрење и подршка за остваривање највиших образовно-васпитних 

стандарда. Са запосленима комуницира јасно и конструктивно, разматрајући њихове 

могућности за за остваривање квалитетног образовно-васпитног процеса и побољшање 

учинка. Колеге које су заинтересоване да похађају семинаре, који нису предвиђени 

Годишњим планом рада школе, директор школе им обезеђује материјална средства за 

реализацију. 

                         РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, 

ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И ШИРОМ 

ЗАЈЕДНИЦОМ 

Директор је у току првог полугодишта присуствовала свим Активима директора, који су 

били организовани.  

Директор школе је предавала дневни извештај о броју заражених ученика и запослених 

руководиоцу Актива директора општине Чукарица, Јелени Воларов и податке на 

недељном нивоу предавала Министарству просвее, науке и технолошког развоја кроз 

попуњавање упитника на добијеном линку. 

Сарадња са институцијама локалне самоуправе била је интензивна. Директор је 

присуствовала свим састанцима које је иницирала Општина Чукарица. Директор је 

обезбедила достављање свих података кооје је локална самоуправа тражила од школе. 

Општина је обезбедила поправке и хитне интервенције које је школа имала у првом 

полугодишту веома ефикасно ( на водоводној и канализационој мрежи)  

Почетком школске године  Општина Чукарица  је обезбедилаа  ђацима првацима пакетиће 

и на тај начин им  честитала полазак у школу и почетак школовања. Пакетићи су били 

веома лепи, садржали су користан прибор за ученике. 

Директор је током првог полугодишта наставила сарадњу са културним центром 

Чукарица. Координатор сарадње је професор разредне наставе Сања Ромчевић .  
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У сарадњи са организацијом „ Пријатељи деце Чукарице“  и Црвеног крста Чукарице 

ученици наше школе су учествовали у хуманитарној акцији-прикупљање новца за лечење 

ученика који живи на нашој општини. 

Сарадња са Црвеним крстом Чукарица ове године је интензивнија. Током октобра и 

новембра школа је узела учешће у хуманитарној акцији „ Трка за срећније детињство“, а 

токо децембра ученици наше школе учествовали су у хуманитарној акцији „ Један 

пакетић, много љубави“.. Координатор сарадње са Црвеним крстом Чукарица је Јасенка 

Трајковић, наставник енглеског језика. 

Сарадња са полицијским одељењем Железник остваривана је кроз сарадњу са школским 

полицајцем. Школски полицајац редовно посећује школу и увек је био  на располагању 

када је било потребно, као и остали службеници полицијске станице у Железнику, који су 

реаговали на сваки позив из школе. 

У сарадњи са Сектором за ванредне ситуације МУП-а током септембра су одржана 

предавања ученицима четвртог и шестог разреда. 

 Сарадња са Домом здравља обезбеђена је кроз омогућавање обављања редовних 

систематских прегледа ученика, према календару који је дом здравља доставио школи.  

У склопу сарадње са Школском управом Београд и Градским секретаријатом за 

образовање, директор је обезбедила редовно и правовремено достављање података који су 

тражени. Са Школском управом школа је посебно сарађивала на изради ЦЕНУС-а. 

У сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја школа је добила 

донацију у виду 22 500,00динара за богаћења библиотекачког фонда , где је школа 

наручила разноврсна издања из области обавезне лектире за све  ученике у складу са 

новим издањима а која су увршћена у школски програм предмета српски језик и 

књижевност. 

Током децемра у сарадњи са Министраством просвете обележен је Међународни дан 

људских права, који се сваке године обележава последњих седам деценија. Први час у 

свим одељењима био је посвећен поштовању људских и дечијих права. Такође током 

децембра је обележено је 60 година Нобелове награде Иви Андрићу. 

Осим тога , током септембра и октобра, директор је сарађивала са Борачком 

организацијом на обележавању дана ослобођења Железника у првом и другом светском 

рату, уз пригодан програм ,који су припремили професори и ђаци школе. 

Школа је и ове године наставила сарадњу са Центром за социјални рад Чукарица. Школа 

је Центру упутила неколико дописа за ученике који не похађају школу редовно и за ђаке 

код којих је било примећено насиље у породици. На неке дописе Центар је одговорио, али 

укупна сарадња може да буде много боља. 
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Током септембра остварена је сарадња са Ротари клубом који је школи донирао дрон и 

обезбедио обуке за наставнике информатике и рачунарства у оквиру пројекта „ Дронови у 

школама и занимања за будућност“. 

У сарадњи са Саветом родитеља и Министарством правде, у септембру , остварена је 

сарадња са циљем спречавања насиља у школама. Том приликом школа је добила довољан 

број едукативних постера који се налазае на видиљивим местима у школи, а током другог 

полугодишта планирано је да се одрже предавања ученицима. 

Тим за самовредновање припремио је анкету за ћланове Савета родитеља којом ће 

испитати мишљење родитеља о квалитету рада школе у области Етос. 

У сарадњи са Бритиш кансл у школи је почела са радом секција за програмирање и 

примена микробитова које је школа добила прошле године, а такође су одржане и обуке 

наставника за програмирање у школама. Координатор секције за програмирање је 

наставник математике и информатике и рачунарства Јелена Павловић. 

У оквиру КРОС РТС-а „ Сусретања“ учествовало је 108 ученика наше школе. 

С обзиром на потребе ученика и родитеља , а у сарадњи са Општином Чукарица која је 

препознала ове потребе од 22.11. 2021. за ученике из удаљених делова насеља обезбеђен је 

школски превоз. 

Од Школске управе Београд смо добили информацију да је наша школа методом 

случајног избора ушла у узорак школа у  којој ће бити реализовано ПИСА 2022 тестирање. 

Услове за тестирање испуњава један ученик наше школе, а подаци су благовремено 

послати Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања. Главно ПИСА 2022 

тетсирање ће бити реализовано у периоду 8.3. до 18.4.2022.године. Поред ученика у 

испитивању ће учествовати и директор школе попуњавањем школског упитника којим се 

прикупљајху подаци о функционисању образовног система код нас. 

Наставник музичке културе, Јармила Стевановић је у сарадњи са Дечјим кулурним 

центром Београд и Удружењем наставника музике културе у организацији Града Београда 

организовало манифестацију „ Београдска зима“. ОШ „ Браћа Јерковић“ је изабрана, као 

једна од 25 београдских школа, на основу резултата остварених у области музичке 

културе. Том приликом 22.12. у школском дворишту је стигла камион-бина на којој је 

организован новогодишњи концерт на отвореном са солистом Леонтином Вукомановић и 

хором сачињеним од ученика првог разреда наше школе, уз писмену сагласност родитеља. 

Концерту су присуствовали ученици наше школе, родитељи и запослени. 
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                     Финансијско и административно управљање радом установе 

 

Током првог полугодишта директотр је свакодневно сарађивала са финансијском 

службом школе. Све текуће обавезе редовно су испуњаване. Финансијска служба 

редовно информише директора о финансијској ситуацији школе. У првом 

полугодишту школске 2021/2022. су следеће набавке:  

- Набавка два топломера у вредности од 18 564,00 дин, за бесконтактно мерење 

телесне температуре 

- Школа је у више наврата вршила набавку маски и алкохола и дезинфекционих 

средстава у вредности од 60 000,00 дин. 

- Набавка интерактивних табли у износу од 291 996,00 дин, од новца у оквиру 

пројекта Министарства правде, током децембра 2021. 

- Набавка рачунарске опреме – 5 лаптопа у вредности од 475 134,00 дин, Компјутер 

супорт, током новембра 2021. 

- Набавка опреме за образовање – 4 видео-бима, 4 носача, 10 звучника у вредности 

од 484 678,80 дин, Компјутер супорт, током новембра 2021. 

- Набавка услуга процена ризика од катастрофа у вредности у вредности од 216 

000,00 дин, Институт за безбедност у животној средини Д.О.О. Нови Сад, током 

октобра2021. 

- Набавка услуга безбедност и здравља на раду у вредности од 115 200,00 дин 

годишње, Салапура ВИД, током октобра 2021. 

- Набавка за одржавање хигијене у вредности од 319 056,00 дин годишње, Вал 

талија, током нвембра 2021. 

- Набавка хемијских средстава у озносу 8 100,00дин, Вал талија, током новембра 

2021. 

- Заштита од пожара у вредности од 144 000, 00дин, Јакотехна, током новембра 2021. 

- Консултантске услуге у области јавних набавки у износу од 102 000,00 дин, 

Агенција Фимиго, током септембра 2021. 

- Набавка наставних средстава у вредности о 39 293,10 дин, Школа плус, током 

септембра 2021. 

- Књиге за библиотеку у вредности од 22 500,00, Министарство просвете , науке и 

технолошког развоја, током децембра 2021. 

 

Успешном сарадњом директора, секретара и фининасијске службе школа редовно 

измирује своје обавезе и успева да корисно утрошии средства , која има на 

располагању. Сви састанци и разговори налазе се у дневнику рада директора. 

Сарадања са локалном самоуправом током првог полугодишта била је 

успешна.Редовни материјални трошкови које обезбеђује Градски секретаријат за 

образовање редовно се исплаћују и наменски троше. Као и претходних година 

Општина је наградила ученике носиоце Вукове дипломе и Ученика генерације у 
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виду књига. Ученика генерације је наградио и Градски секретаријат за образовање 

књигом и таблетом. 

Свакодневни састанци са шефом рачуноводства обезбедили су редовну анализу 

финансијског пословања школе. У том смислу са службом рачуноводства 

свакодневно су праћене уплате за школску кухињу, осигурање ученика и редовно 

одржавање школе ( грејање, струја, вода и остали трошкови). Са посебном пажњом 

праћени су месечни расходи које школа има и поштована динамика плаћања истих. 

Рационалном потрошњом успевали смо да део новца преусмеримо на набавку 

средстава за дезинфекцију просторија и хигијену руку, запослених и ученика, као и 

набавку маски и визира. 

У сарадњи са секретаром школе. Директор је обезебедила покривеност рада 

установе потребном документацијом и процедурама, које су у складу са Законом и 

другим прописима. 

Просветна инспекција у редовном надзору није посетила школу у првом 

полугодишту.    Ванредних инспекцијских надзора је било три, у септембру због 

анонимне пријаве за прикривање физичког узнемиравања техничког особља и  и 

новембру по пријави Александра Зорића због нерегуларности у сппровођењу 

конкурса. Инспекцијски надзор су извршиле просветни инспектори Биљана Ерцег ( 

Записник од 29.9.) и Сузана Дедовић ( Записник од 26.11) и у децембру Записник о 

исправци Записника који се односи на избор ђака генерације и измени и допуни 

општих аката којим се регулише избор ђака генерације ( Записник од 8.12.) 

 

                       Обезбеђење законитости рада установе 

 

Директор прати измене  закона и подзаконских аката у области образоања, радних 

односа, финансија и управног поступка – праћење прописа кроз електронску базу 

прописа. Стара се за поштовање и примену прописа који се односе на управљање и 

руковођење установом. 

Директор користи стратешке документе који се односе на образовање и правце 

развоја образовања у Републици Србији, поштовањем међународних конвенција и 

међународних уговора. Иницира и у сарадњи са секретаром планира припрему 

општих аката и документације у изради Статута, правилника и  општих аката 

школе ( акт о организацији и систематизацији радних места), с обзиром на то да је 

дошло до измене Закона о основама система образовања и васпитања, који је 

ступио на снагу 5.1.2022.год. 

Директор је поступао по свим захтевима за доступност информацијама од јавног 

значаја, који су школи били поднети и издавао појединачна решења запосленима у 

којима су установљене законске обавезе запослених. 

Директор је обезбедила услове да општи акти и документација буду законити, 

потпуни и јасни запосленима – обавештавање стручних органа – Наставничко веће, 

Савет родитеља, које благовремено упознаје са законским изменама и новинама у 

закону и актима кооје је донела школа ( Годишњи план рада школе , Извештај о 

реализацији Годишњег плана рада школе, Измене и допуне Школског програма, 

Развојни план школе, Акциони план рада, План стручног усавршавања запослених, 

Извештај о стручном усавршавању запослених, Извештај о Тиму за 

самовредновање, План Тима за самовредновање. 
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Сва документација установе је доступна запосленима и родитељима, објављивањем 

документације на сајту школе и огласној табли школе. 

Након извршеног инспекцијског надзора израђује планове за унапређивање рада и 

извештаје који показују да су мере спроведене. 

У првом полугодишту су два члана Школског одбора разрешена и именована нова 

два члана Школског одбора из реда родитеља. 

 

 

                 Спровођење мера заштите и безбедностиученика и запослених 

 

Током првог полугодишта школа је сарађивала са свим надлежним интитуцијама које у 

циљу спровођења мера заштите и безбедноти ученика и запослених. Пре свега та сарадња 

се одвијала са школским полицајцем. Школски полицајац је увек био на располагању 

школи када је за тим постојала потреба а такође је и члан Тима за заштиту од насиља, 

злостављања и занемаривања у чијем раду је активно и учествовао. Тим за заштиту од 

насиља, злотављања и занемаривања се редовно састајао и разматрао све догађаје од 

значаја, донео препоруке и пратио решавање проблема.  

Сви неопходни правилници су ускалђени са прописима из области заштите и безбедности 

ученика и запослених и у складу са текућом ситуацијом везаном за Ковид 19. 

Школа је спремна дочекала и предузела све неопходне кораке појачане мере хигијене због 

спречавања ширења заразе. Свим запосленима школа је обезбедила заштитне маске и 

визире , а такође и за ученике који су у школу дошли без маске.  

Оба улаза у школу, ђачки и службени, прилагођени су за улазак ученика по утврђеном 

распореду, и на њима се налазе хоризонталне дезобаријаре, два сталка за дезинфекцију 

руку у којм асе налазаи средство одобрено од Завода за биоциде. Просторије школе се 

редовно дезинфикују. Дезинфекција, поред брисања подова, подразумева и перманентно 

брисање квака, клупа, столица, тастатура. У тоалетима за ученике у сваком ттренутку има 

довољно течног сапуна и упутство за прање руку, а свака учионица има течност за 

дезинфекцију на бази 75% алкохола. 

Запослени и ученици током боравка у школи морају носитит маске или визире. Маске и 

визири се носе и у школском дворишту , уколико није могуће одржати прописану 

дистанцу. 

Током првог полугодишта школа је склопила уговор са фирмом Салапура ВМД доо која је 

задужена за бригу о безбедности и здрављу на раду у школи. У склопу ове сарадње за 

запослене у школи, током другог полугодишта биће организоване обуке из области. 
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У школи је организовано дежурство наставника. Запослени су упознати са својим 

обавезама кроз решења о структури четрдесеточасовне ране недеље. Већина запослених 

своје обавезе извршава савесно, међутим постоје и оне који свооје обавезе избегавају. 

У школи постоји Прваилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика 

за време боравка у школи и свих активности које организује школа. У току првог 

полугодишта директор се старала да се Правилник поштује што ће се и наставити и у 

наредном периоду. 

 

                                                           Стручно усавршавање 

Током првог полугодишта директор је посетила следеће семинаре и стручне скупове: 

1. „ Финансијско управљање и контрола – ЈПП - Актуелности у просвети, Центар за 

менаџмент јавних набавки 

2. „Улога директора у стратегији развоја школа – руковођењем до квалитета“, 

друштво директора Србије,  Чачак 

3. „Велики ЦМН семинар- менаџмент јавних набавки и актуелности у просвети“, 

Центар за менаџмент јавних набавки 

 

 

                                                  Извештај о раду директора у току другог полугодишта 

школске 2021/2022.године 

 

   У току другого полугодишта школске 2021/2022.год. директор се у свом раду управљала 

планом рада директора који је саставни део Годишњег плана рада ОШ „ Браћа Јерковић“ у 

Железнику за школску 2021/2022.годину. 

 

                                    Руковођење образовним - васпитно процесом 

 

Током другог полугодишта директор је пратила рад наставника, на даљину и у школи у 

сврху праћења процеса учења и обављања васпитно – педагошког рада.  

Током другог полугодишта ,настава за све ученике одвијала се непосредно у школи, осим 

за ученике који су због актуелне епидемиолошке ситуације били спрећени да наставу 
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похађају у школи. За такве ученике настава је организована путем платформи за учење и 

то за ученике првог циклуса преко Е-учионице а за ученике другог циклуса путем Гогле 

учионице.  

Школа је опремљена рачунарима и добро интернет везом, тако наставници који нису 

имали техничких могућности да наставу на даљину реализују од куће, то су несметано 

обављали у школи, из својих кабинета. 

Наставнике сам редовно обавештавала и упознавала са дописима упућеним од стране 

Министарства просвете и Школске управе. Такође, наставницима сам  прослеђивала и 

упућивала их  на вебинаре у организацији Министарства просвете науке и технолошког 

развоја и Завода за унапређивање образовања и васпитања. .  

Током другог полугодишта директор је била отворена за сарадњу са одељењским 

старешинама и наставницима и спремна да пружи педагошко – инструктивну помоћ у 

превазилажењу препрека приликом организације наставу на даљину, комуникације између 

наставника и деце, као и међусобне сарадње. Такође током другог полугодишта 

интензивирана је и сарадња међу наставницима ради побољшања квалитета рада  на 

платформама за учење. Већина ученика су се веома брзо и лако адаптирала на нови начин 

учења и комуницирања са наставницима. Мања група ученика која није имала техничких 

могућности за праћење наставе на даљину, имала је додатну подршку педагошког 

асистента, који је материјал достављао ученицима. 

 Ученици , који су у том периоду, а због спречености да наставу похађају у школи,  

наставу похађали на даљину, су показали велику одговорност и озбиљност у раду, 

платформе за учење нису злоупотребљавали. 

Ученици који образовање стичи на основу ИОП-а или Плана индивидуализације добијали 

су прилагођене материјале у складу са Планом активности за друго полугодиште.  

Током марта одржана су такмичења, на којима су ученици наше школе, остварили 

запажене разеултате, како за област предмета, тако и у спорту.  

Као додатни вид подршке овим, али и свим другим ученицима, на сајту школе објављен је 

контакт телефон и маил адреса ППслужбе како би родитељи ученика могли директно да 

контактирају психолога или педагога и посаветују се у вези са било којим проблемом 

везаним за учење и понашање своје деце. 

За ученике завршног разреда, припремна настава је била организована путем наставе на 

даљину у оквиру Гоогле учионице и непосредно у школи, почев од почетка школске 

године. Часове наставе сви наставници су редовно држали. Ученици су били у 

свакодневном контакту са наставницима, који су им додатно објашњавали програмске 
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садржаје. Као ни у првом полугодишту, ни током другог полугодишта није било примедби 

од стране ученика и родитеља на организацију и квалитет наставе. 

 У сарадњи са одељењским старешинама осмих разреда и предметним наставницима 

директор је организовала припремну наставу за полагање завршног испита ученика осмог 

разреда,непосредно у школи и путем Гоогле учионице. Ученици су редовно добијали 

материјал за обнављање градива, и имали могућност да поставе питања и траже додатно 

објашњење. На све захтеве ученика, наставници су одговарали веома ажурно и 

квалитетно, ученицима су пружене тражене информације непоосредно на часовима 

припремне наставе, у писменом облику, али и укључивањем уживо, путем платформе.  

У склопу  припрема за завршни испит у школи је успешно организован пробни пријемни 

испит из српског језика, математике и комбинованог теста, 25. и 26.3.  Ученици су веома 

озбиљно приступили пробном завршном испиту. 

 Завршни испит је одржан 27, 28. и 29.јуна.Ученици наше школе су завршни испит 

полагали у фискултурној сали  ОШ „ Стефан Дечански“, која се налази у близини наше 

школе. За ученике који су завршни испит полагали по ИОП-у, обезбеђена је посебна 

просторија и дежурни наставник. 

Тестови су прегледани електронски, а сви ученици су могли да остваре увид у резултате 

тестова, на порталу мојасредњашкола, укуцавањем свог ИД броја. Сви ученици осмог 

разреда су изашли на завршни испит.  Сви ученици су уписани у првом уписном кругу, 

осим једног ученика који се у средњу школу уписао у другом уписном кругу. 

И ученици и дежурни наставници су веома одговорно приступили обавезама око завршног 

испита. Током полагања није забележена ниједна нерегуларност. Ученици наше школе су 

се   веома лепо  спремили за завршни испит и остварили врло високе резултате, изнад 

републичког просека на сваком од тестова. 

Током другог полугодишта директор је водила три дисциплинска поступка због великог 

броја неоправданих изостанака и ирекла меру укор директора. 

Током другог полугодишта директор школе је у сарадњи са стручним већима обогатила 

библиотекарски фонд, тако што је школа купила потребан број издања школске лектире 

намењене  ученицима од првог до осмог разреда. 

Током другог полугодишта директор школе је пратила реализацију Годишњег плана рада 

школе,пратила реализацију часова редовне, допунске, додатне, избрне наставе и 

ваннаставних активности. 

У сарадњи са помоћником директора и главним дежурним наставницима, директор је 

организовала  замене часова.  
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Током првог полугодишта директор је обављала разговоре са ученицима и родитељима о 

текућих питањима организације наставе и међусобне сарадње. 

Директор је током другог полугодишта вршила контролу рада наставника кроз посете 

часовима и увидом у платформе за учење, као и кроз  разговоре са њима. Своја запажања  

о посећеним часовима изразила је кроз Извештај. Свеукупни утисак је да се веома 

интензивно и ажурно користе дигиталне технологије, све учионице опремљене 

рачунарима , бим пројектором и мрежним интернетом, као и то да многи наставници 

користе групни облик рада приликом обраде и утврђивања градива. 

Разлог посете часова је редован, планиран обилазак и праћење појединачних ученика, 

тј.ученика који наставу похађају по ИОП-у. Уочава се   напредак у смислу веће 

активности ученика на часу и ангажовање наставника да садржаје презентује јасно и 

поступно, уз помоћ добро припремљених материјала. 

Током другог полугодишта директор је учествовала у раду Стручног актива за развојно 

планирање, Тима за самовредновање и Тима за заштиту од насиља, злостављања и 

занемаривања, Педагошког колегијума, присуствовала свим седницама Наставничког 

већа.  Посебну пажњу директор је посветила раду Тима за заштиту ученика од насиља, 

злостављања, занемаривања и дискриминације. За сваку ситуацију која би могла 

указивати на насиље, обављане су консултације о врсти и нивоу насиља, и по потреби 

заказивани састанци Тим-а и обавештавана је Школска управа. На свим састанцима 

директор је узела активно учешће. Записници са састанака налазе се у свескама Тимова.     

Током другог полугодишта одржано је једанаест седница Наставничког већа, непосредно 

у зборници школе  од којих једна путем мејла и Меет-а,  на којима су разматране теме 

предвиђене Годишњим планом рада. Сви записници са седница Наставничког већа су 

уредно вођени и налазе се у архиви школе. 

Одељењска већа на крају школске године, на којима је разматран успех и владање 

ученика, одржана су уживо, уз поштовање свих епидемиолошких мера. 

Директор је координирала рад тимова у школи и по потреби се укључивала у рад тимова и 

стручних већа за област предмета. Рад тимова и стручних већа праћен је и прегледом 

документације,  а записници се налазе у свескама Тимова и Стручних већа. 

Током другог полугодишта одржано је десет  седница Школског одбора на којима се 

расправљало о темама из интеграције Школског одбора. Записници Школског одбора су 

редовно вођени и налазе се у архиви школе. 

Рад са стручним сарадницима је био одличан, као и у претходном периоду. Педагошки 

асистент , Светлана Маринковић, је редовно посећивала породице и ученицима 

достављала материјал за рад. Када је то било потребно, урађен материјал је враћала 
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предметним наставницима, како би ученици добили повратну информацију о свом раду. 

На располагању јој је била школска медијатека, где је са ученицима којима је потребна 

подршка у учењу, објашњавала и увежбавала актуелне наставне садржаје.  Такође,  била је 

у свакодневном контакту са одељењским старешинама и наставницима, као и 

психолошком – педагошком службом.  

Директор сматра да школа има добру сарадњу са родитељима. Директор је присуствовала 

свим седницама Савета родитеља. Током другог полугодишта одржанаје ванредна седница 

Савета родитеља, на захтев родитеља, а због примедби родитеља на реализовану 

екскурзију за ученике трећег разреда . Такође је по потреби примала родитеље на 

индивидуалне састанке или путем телефона, због мера спречавања ширења Ковид19, а у 

циљу саветодавног рада и  унапређивањау сарадње   ( укупно седамдесет девет током 

другог полугодишта) . Трудила сам се  да се проблеми који постоје реше у оквиру школе и 

да се родитељима и ученицима правовремено помогне у прилагођавању на нови систем 

учења. Родитеље наших ученика сам примила у договорено време , али и одмах уколико је 

потреба за тиме од стране родитеља постојала, и редовно одговарала на њихове позиве. 

Школа је успешно спровела све процедуре везане за пројекат бесплатних уџбеника за 

социјално угрожене ученике и на време их унела у базу Доситеј.  

Родитеље ученика осмог разреда су током маја и јуна преко одељењских старешина 

добијали све информације везане за полагање пробног и завршног испита, као и за 

полагање пријемном испита за специјализоване школе. Родитељи и ученици су  упознати 

са процедуром и каленадаром завршног испита и уписа у средњу школу. Завршни испит је 

протекао у најбољем реду, није било техничких проблема у спровођењу процедуре. 

Летопис школе за школску 2022/2023.годину урадила је наставница српског језика Невена 

Ђукић, у сарадњи са члановима стручних већа и актива. Летопис школе је објављен на 

школском сајту. 

 

                  Планирање, организовање и контрола рада установе 

 

У склопу планирања рада установе директор је пратила реализацију  Школског програма, 

Развојног плана, Акционог плана, Годишњег плана рада , рад  Тимова и вршила надзор 

над њиховим радом.  

Током другог полугодишта директор је заједно са секретаром редовно ажурирала 

информациони систем Јисп и Доситеј. Током другог полугодишта директор је редовно 

пратила  вођење педагошке документације одељењских старешина и наставника у Ес 

дневнику, као и Матичних књига. Директор је обезбедила информациону основу 
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контроле, идентификовала изворе информација потребне за контролу и стара се да 

информације буду тачне и благовремене. 

Као члан Тима за самовредновање директор је присуствовала састанцима Тима и 

обезбедила ефикасан рад. Током школске 2021/22. године Тим за самовредновање 

извршио je  вредновање кључне области Етос.  У поступку самовредновања  извршено је   

анкетирање чланова Савета родитеља и Ученичког парламента, а након анализе резултата 

приступило се   изради извештаја о обављеном вредновању. У школској 2022/23. години 

Тим ће извршити вредновање области Настава и учење.  

Директор је непосредно пратила и анализирала рад школе заједно са руководиоцима свих 

Већа и Тимова, секретаром, шефом рачуноводства и психолошко-педагошком службом. 

Посебна пажња освећена је запосленима који су почетници у раду. Пружена им је 

подршка и савети како да на најбољи начин обављају своје радне обавезе. Записи о 

разговорима налазе се у дневнику рада директора. 

Сарадња са педагогом и психологом школе била је интензивна током целог другог 

полугодишта. Сарадња се одвијала у области пружања помоћи и подршке ученицима у 

учењу као и превазилажењу психолошких и социјалних проблема, али и наставницима 

које је редовно упознавала са актуелним догађајима и пружала помоћ у решавању 

актуелних проблема. 

 Директор је учествовала, као члан Стручног тима за инклузивно образовање, у 

идентификацији ученика, којима је потребна додатна подршка, као  и у реализацији  ИОП-

а. У сарадњи са психологом школе, директор је омогућила куповину уџбеника за ученике 

који наставу овог предмета прате по ИОП-у. 

 Сарађивала је  са педагогом и психологом приликом решавања проблема појединих 

ученика, који су због сложености  захтевали и рад  са родитељима. Директор је 

учествовала у изради распореда часова за школску 2021/2022.  

Сарадња са педагогом и психологом је била интензивна у пружању помоћи новодошлим 

ученицима, који су због проблема у претходним школама, променили средину. Директор 

се често консултовао са педагогом и психологом у вези са планом васпитног рада за 

ученике код којих се указала потреба за тиме.   

Директор је непосредно пратила и анализирала рад школе заједно са руководиоцима Већа 

и Тимова,помоћником директора,  секретаром, шефом рачуноводства и психолошко-

педагошком службом. Посебна пажња посвећена је запосленима који су почетници у раду. 

Пружена им је подршка и савети како да на најбољи начин обављају своје радне обавезе. 

Записи о разговорима налазе се у дневнику рада директора. За запослене који су током 

другог полугодишта били на боловању пронађена је адекватна замена тако да ученици 

нису губили наставу. 
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Педагог, психолог и директор  школе је посетиле су  часове новодошлих колега, како би 

се уверила у квалитет тих часова и колегама пружила подршку у извођењу часова, 

указујући на специфичности деце и наставе. 

Сретење - Дан државности Републике Србије, 15 и 16.2.2021, установљен у спомен на дан 

када је на збору у Орашцу 1804. подигнут Први српски устанак. У нашој школи је 

обележен кроз презентацију , коју је урадила професор историје Рада Димитријевић са 

ученицима седмог и осмог разреда. Са презентацијом су упознати сви ученици школе кроз 

Е-учионицу и Гоогле-учионицу, а та презентација се налази и на сајту школе. 

Директор школе је пратила ситуацију на дневном нивоу и о томе обавештавала надлежну 

Школску управу и Завод за јавно здравље. Такође је достављала број заражених ученика и 

колега на дневном, недељном и месечном нивоу. Настава је текла према Оперативном 

плану предатом на сагласност ШУ. 

Директор се често консултовала са педагогом и психологом у вези са планом васпитног 

рада.  

Током јуна и јула директор је уз сарадњу наставника и педагошко-психолошке службе 

урадила поделу часова за наредну школску годину. Поред поделе часова креирани су и 

Тимови и други стручни органи школе за наредну школску годину. У августу запослени 

су добили обавештење о својим задужењима за наредну школску годину. 

Током јуна и јула запослени су добили и задатке за припрему Извештаја о раду школе за 

школску 2021/2022.год. и Годишњег плана рада за 2022/2023.год. Већина запослених је 

одлично и на време урадила своје задатке. 

Током другог полугодишта директор је редовно пратила здравствено стање запослених и 

њихових породица.  Такође, је правила распоред замене и преузимање задужења, како 

ученици који наставу прате на даљину не би губили континуитет и квалитет наставе. 

Током другог полугодишта школу је два пута посетила просветна инспекција у ванредном 

инспекцијском надзору: 

- 21.6.2022. – извршен вареди иснпекцијски надзор на основу представке родитеља 

са примедбама на реализованау екскурзију, приликом чега нису утврђене 

неправилности у раду школе 

- 25.7. – извршен је ванредни инспекцијски надзор ради утврђивања испуњености 

материјално-техничких и кадровских услова за рад продуженог боравка 

 

Директор је током другог полугодишта редовно ажурирала информације и објаве на сајту 

школе: osbracajerkovic.edu.rs 
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Током августа спровели смо све неопходне припреме за почетак нове школске године. 

Пријем првака и петака, на основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја, обављен је 1.9.2022. 

Уколико дође до промене у организацији наставе, наставници ће користити две платформе 

за учење на даљину; први циклус образовања Е-учионицу, а други Гоогле-учионицу. У 

наведеном периоду обављене су припреме око формирања платформи и отварање налога 

за ученике првог разреда и наставнике.  

Рад наставника на обе платформе ће пратити директор школе. 

Пред почетак првог полугодишта школске 2022/2023.год. школа је добила одговор 

Градске просветне инспекције да  испуњава просторне и материјално-техничке  услове за 

отварање одељења продуженог боравка за ученике првог и другог разреда  за који је 

школа поднела захтев у претходној школској години. Међутим , с обзиром да је 

Министарсво просвете одбило финансирање једног радног места школа се обратила 

Градском секретаријату за образовање и дечју заштиту , које је одобрило финансирање 

једне групе продуженог боравка за ученике првог и другог   разреда и ангажовање 

наставника Уговором о привремено-повременим пословима. Лице је почело са радом 

првог дана нове школске године, а образовно-васпитни процес ученика у продуженом 

боравку текао је према програму рада продуженог боравка уз поштовање препорука о 

броју ученика у групи. 

 

                                     Праћење и унапређивање рада запослених 

 

Директор је пружала помоћ наставницима у планирању и програмирању наставе. Вршила 

је пријем нових наставника и упућивала у рад, вршила је педагошко – инструктивни рад са 

приправницима и менторима, организовала и пружала помоћ приправницима у полагању 

приправничког испита и испита за лицецу.  

Директор је остварила инструктивни увид и надзор образовно-васпитног рада у складу са 

планом посете часова. Прати и вреднује резултата рада запослених и кроз извештај 

наставног плана и програма који су поднели руководиоци одељењских већа, као и кроз 

извештај резултата остварених на такмичењима, конкурсима, пројектима и хуманитарним 

акцијама. 

Организовала је, пратила и подстицала стручно усавршавање наставника у складу са 

Годишњим плано стручног усавршавања и могућностима установе. 
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Директор  је обезбедила да сви запослени имају једнаке могућности за учење на основу 

личног плана професионалног развоја кроз различите облике стручног усавршавања, у 

установи и ван ње. Подржава радну атмосферу коју карактерише толеранција, сарадња, 

посвећеност послу, охрабрење и подршка за остваривање највиших образовно-васпитних 

стандарда. Са запосленима комуницира јасно и конструктивно, разматрајући њихове 

могућности за за остваривање квалитетног образовно-васпитног процеса и побољшање 

учинка. Колеге које су заинтересоване да похађају семинаре, који нису предвиђени 

Годишњим планом рада школе, директор школе им обезеђује материјална средства за 

реализацију. 

Анализирала је и пратила реализацију глобалних и оперативних планова свих облика 

наставе заједно са педагошко-психолошком службом.Такође је учествовала у аналази и 

реализацији Годишњег плана рада школе, Школског програма и ШРП-а, као и 

припремање седница и вођење седница Наставничког већа и састанака свих запослених. 

Одлучивано је о правима запослених, обиму и врста задужења, водећи рачуна о томе да 

задужења буду распоређена равномерно свим запосленима.  

 

 

Развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним 

синдикатом и широм заједницом   

 

Директор је током другог полугодишта присуствовала свим Активима директора који су 

били организовани. 

Сарадња са институцијама локалне самоуправе била је интензивна. Директор је 

присуствовала свим састанцима које је локална самоуправа организовала.  

Сарадња са Полицијским одељењем Железник остваривана је кроз сарадњу са школским 

полицајцем, али и са самом станицом у Железнику и на Чукарици – Баново брдо. 

  У сарадњи са Полицијском управом Чукарица и УКП за град Београд одржана су 

предавања за ученике од 5. до 8.разреда у циљу спречавања вршњачког насиља. 

Сарадња са Домом здравља обезбеђена је кроз омогућавање обављања редовних 

систематских прегледа  и вакцинација ученика према календару.  

Сарадња са Центром за социјални рад Чукарица је на задовољавајућем нивоу. 

Психолошко-педагошка служба школе заједно са директором више пута је контактирала 

Центар у вези са одређеним ученицима школе. 
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У склопу сарадње школе са Школском управом Београд и Градским секретаријатом за 

образовање директор је обезбедила редовно и правовремено достављање података који су 

тражени. Такође је присуствовала састанцима везаним за завршни испит и упис ученика у 

средње школе, које је организовала Школска управа.  Састанци који су одржани током 

јуна били су везани за одржавање завршног испита за осмаке; били су веома корисни, јер 

су додатно појаснили Упутство за спровођење завршног испита.  

За дистрибуцију тестова , ове године била је задужена ОШ „ Уједињене нације“, одакле 

сам уз пратњу полиције довозила тестове у школе и исте враћала на пункт за 

дистрибуцију. Током дистрибуције тестове, која се одвијала уз присуство два супервизора, 

није било никаквих проблема. 

 Прегледање тестова  се вршило на пункту, скенинг центру  ОШ „ Уједињене нације“. 

Тестове су  прегледали наставници наше школе у два информатичка кабинета, уз 

придржавање мера против ширења заразе. Прегледање тестова и улагање приговора, као и 

сарадња са информатичким координатором за упис је протекла у најбољем реду, сви 

рокови су испоштовани. 

 

Сарадња са предшколском установом Чукарица остварена је кроз слање упутстава и 

обавештења за упис будућих првака у школу. Руководилац вртића у Железнику су 

благовремено родитеље обавештавали о свим актуелним дешавањима.  Школа је угостила 

четири групе предшколаца и њихове васпитаче, у циу промоције наше школе. Упис 

првака и тестирање за полазак у школу су урађени на време, током јуна и јула. Школа је 

уписала пет одељења првака. 

Након великог броја обраћања Зоохигијени Београд због великог броја паса луталица у 

околини школе радници Зоохигијене су одвели псе који су у више наврата били агресивни 

и повређивали ученике. 

Током фебруара Општина Чукарица је школи донирала осам лопти за фудбал, кошарку, 

одбојку и рукомет. Општина је  финансирала радове у оквиру хитне интервенције на 

пуцању цеви у  тоалету на првом спрату.  

Општина Чукарица је током јуна наградила вуковце и ученика генерације вредним 

књигама и поклонима. 

Градски секретаријат за образовање наградио је ђака генерације вредним поклоном у виду 

књига и таблета. 

Вуковце и ученика генерације,као и ученике којим су током првог образовног циклуса 

остварили одличан успех и на крају године имли све петице, такође је наградила и школа, 

вредним поклонима у виду књига. 
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Школа је и током другог полугодишта наставила да  обезбеђује довољне  количине 

алкохола и маски за ученике од првог до осмог разреда и за потребе школе . 

У сарадњи са Министарством просвете обележен је Међународни дан борбе против 

вршњачког насиља-ученицима је прослеђено обавештење кроз Гоогле учионицу у оквиру 

активности ПП службе, као и на сајту школе. 

Током марта Музичка школа Ватрослав Лисински одржала је јавни час на коме је 

представила своју школу и  успешне ученике музичке школе, уз поштовање свих 

епидемилошких мера. С обзиром на то да користе просторије наше школе, ученици су 

обавештени о упису у музичку школу. 

У априлу је Општина Чукарица припремила бојанке за ученике првог разреда. Бојанке „ 

Пажљивкова правила о саобраћају“ су веома занимљиве и корисне за ученике. 

Општина Чукарица је обезбедила веома лепе и корисне поклоне за ученике првог разреда, 

а ученицима их је поделио представник Општине Чукарица за спорт, 1.9.2021. 

Током  фебруара и марта  обављене су припреме за ПИСА22 тестирање. Том прилико је 

један ученик осмог рареда приступио тестирању, које је успешно спроведено у нашој 

школи у априлу. Наша школе је налазила у групи од 210 школа која је изабрана методом 

случајног избора за реализацију ПИСА22 тестирања. Ученик наше школе је приступио 

двочасовном електронском тетсирању читалачке, математичке, писмености, као и 

креативног мишљења. 

Радионица „ Игра, реч и слика“ – бесплатне радионице уметничке игре, креативног 

писања и сликања за децу ромске националности у сарадњи са Министарством за људска 

и мањинска права и друштвени дијалог, Културно-образовним центром Шид, Институтом 

за уметничке игре и Факултетом за инжењеринг и менаџмент. Радионице су одржане 

током другог полугодишта. 

Током другог полугодишта Школа је омогућула промоцију свим средњим школама које су 

упутиле захтев за промоцију својих образовних профила. 

У сарадњи са Градским секретаријатом за образовање, Школа је током другог 

полугодишта набавила три интерактивне табле, три бим пројектора и седам рачунара-

лаптоп, за потребе наставе. 

 

                                  

                     Финансијско и административно управљање радом установе 
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Током другог полугодишта директор је свакодневно сарађивала са финансијском службом 

школе. Све текуће обавезе редовно су испуњаване. Финансијска служба редовно 

информише директора о финансијској ситуацији школе. Све обавезе су редовно 

извршаване, а запослени су примали плату редовно и на време.Успешном сарадњом 

директора, секретара и финансијске службе школа редовно измирује своје обавезе и 

успева даа корисно утроши средства која има на располагању.Сви састанци и разговори 

налазе се у дневнику рада директора. 

Сарадња са локалном самоуправом током другого полугодишта је била доста успешна, 

када је у питању обезбеђивање материјалних ресурса. Редовни материјални трошкови које 

обезбеђује град редовно се исплаћују и наменски троше. Локална самоуправа препознаје 

приоритете и наше потребе, а у циљу одговарајуће и квалитетне наставе. 

Свакодневни састанци са шефом рачуноводства обезбедили су редовну анализу 

финансијског пословања школе. У том смислу са службом рачуноводства свакодневно су 

праћене уплате за ђачке екскурзије, наставе у природи, школску кухињу. Сва средства која 

су остала на рачуну школе, а била уплаћена у сврху ексурзија и настава у природи, 

враћена су родитељима.  

Са посебном пажњом праћени су месечни расходи које школа има. Рационалном 

потршњом успевали смо да део новца преусмеримо на набавку средстава за дезинфекцију 

просторија и хигијену руку, као и набавку маски. Наредну школску годину дочекали смо 

спремни. 

Настава у школској 2021/2022. отпочела је у две смене, парна ( 2,4,6. и 8.разред) и непарна 

(1,3,5. и 7.разред). Ученици првог циклуса користиће службени улаз школе, а ученици 

другог циклуса ђачки улаз. На оба улаза постављени су апарати за дезинфекцију руку на 

бази алкохола, као и на првом и другом спрату школе. У свакој учионици налазе се 

дезинфекциона средства и маске за ученике и запослене. 

Директор, секретар и помоћник директора у сарадњи са одељењским старешинама 

спровели су процес обавештавања родитеља о  могућностима добијања бесплатних 

уџбеника као и пријава броја ученика у апликацији Министарства просвете. Процес је 

обављен на време и сви корисници који су имали право на бесплатне уџбенике то право ће 

и остварити. 

У сарадњи са административним радником и секретаром школе током августа месеца 

сређена је архива школе. 

Финансијска служба редовно информише директора о финансијској ситуацији школе. 

Удругом полугодишту школске 2021/2022.донет је план јавних набавки у складу са 

финансијским планом који је усвојен од стране Школског одбора и на основу кога су 

спровођене набавке добара и услуга у складу са Законом о јавним набавкама. 
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Успешном сарадњом директора, секретара и фининасијске службе школа редовно 

измирује своје обавезе и успева да корисно утрошии средства , која има на располагању. 

Сви састанци и разговори налазе се у дневнику рада директора. 

Сарадања са локалном самоуправом током другог полугодишта била је успешна.Редовни 

материјални трошкови које обезбеђује Градски секретаријат за образовање редовно се 

исплаћују и наменски троше. 

 

                             Обезбеђење законитости рада установе 

Директор прати измене  закона и подзаконских аката у области образовања, радних 

односа, финансија и управног поступка – праћење прописа кроз електронску базу 

прописа. Стара се за поштовање и примену прописа који се односе на управљање и 

руковођење установом. 

Директор користи стратешке документе који се односе на образовање и правце 

развоја образовања у Републици Србији, поштовањем међународних конвенција и 

међународних уговора. У сарадњи са секретаром планира припрему општих аката. 

С обзиром на то да је дошло до измене Закона о основама система образовања и 

васпитања и Закона о основној школи, донет је нови Статут школе и измене и 

допуне Правилника  и Пословникао раду органа.  

О свим инспекцијским надзорима обавештавала је стручне органе – Наставничко 

веће, Савет родитеља као и Школски одбор. Благовремено упознаје са законским 

изменама и новинама у закону и актима које је донела школа ( Годишњи план рада 

школе , Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе, Измене и допуне 

Школског програма, Развојни план школе, Акциони план рада, План стручног 

усавршавања запослених, Извештај о стручном усавршавању запослених, Извештај 

о Тиму за самовредновање, План Тима за самовредновање) стручне органе школе. 

Сва документација установе је доступна запосленима и родитељима, објављивањем 

документације на сајту школе и огласној табли школе. 

 

                       Спровођење мера заштите и безбедности ученика и запослених 

 

Током другог полугодишта школа је сарађивала са свим надлежним институцијама  у 

циљу спровођења мере заштите  и безбедности ученика и запослених. Пре свега се та 

сарадња одвијала са полицијом редован надзор и обилазак школе, доласци по позиву  и 

сарадња са школским полицајцем. Школски полицајац је увек био на располагању школи 

када је за тим постојала потреба, а такође је и члан Тима за заштиту од насиља 

злостављања и занемаривања у чијем раду је активно учествовао. 

У школи је организовано дежурство  наставника. Запослени су упознати са својим 

обавезама кроз решења о структури четрдесеточасовне радне недеље. Током другог 

полугодишта, до средине марта,  већина запослених је своје обавезе извршавала редовно.  
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Током другог полугодишта за запослене у школи одржана је обука из области заштите од 

пожара и безбедности и здравља на раду.  

Сви неопходни правилници су усклађени са прописима из области заштите и безбедности 

ученика и запослених и у складу са текућом ситуацијом везаном за Ковид 19. 

Школа је спремна дочекала и предузела све неопходне кораке појачане мере хигијене због 

спречавања ширења заразе . Иако током ванредног стања ученици нису били у школи, 

радници на одржавању хигијене су редовно чистили и дезинфиковали школу, а двориште 

одржавали чистим и уредним. Свим запосленима који су током ванредног стања долазили 

на посао, школа је обезбедила заштитне маске .  

На оба улаза у школу, ђачки и службени , постављене су хоризонталне дезобаријере, које 

је купила школа, за дезинфекцију обуће. Поред тога налазе се и два сталка за 

дезинфекцију руку, гел за дезинфекцјује набавила школа на савет Завода за биоциде. 

Просторије школе се редовно дезинфикују, дезинфекција, поред брисања подова,  

подразумева и перманентно брисање квака, клупа, столица, тастатура. У тоалетима за 

ученике у сваком моменту има довољно течног сапуна, а свака учионица течност за 

дезинфекцију. С обзиром на то да је време лепо и топло, у учионицама су отворени сви 

прозори. 

                                                           

                                               Стручно усавршавање 

 

Током школске године директор је радила на стручном усавршавању како у установи тако 

и ван ње. У том смислу током другог полугодишта посећени су следећи семинари и други 

облици усавршавања. 

1. „ Тринаести међународни симпозијум за директоре основних и средњих школа- 

Ауторитет и практични аспекти управљања савременом школом“, Клетт 

друштво за развој образовања Београд 

2. „ Програм обуке за супервизоре и председнике школских уписних комисија на 

завршном испиту“ , Завод за унапређивањеобразовања и васпитања 

3. Јавне набавке и новине у просвети на почетку школске године, Центар за 

менаџмент набавки 
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Извештај о раду помоћника директора   

У току школске године помоћник директора у свом раду се управљаo планом помоћника 

директора који је саставни део Годишњег плана рада ОШ „ Браћа Јерковић“ за школску 

2021/2022.годину. 

 У току школске године, већи део времена посветиo je  сарадњи са наставницима, 

пружајући помоћ и подршку, како у непосредној, тако и у настави на даљину.Учествовао 

је у организацији бројних ваннаставних активности, 

Организовao je  замене и правиo измене у распореду часова када би неко од наставника из 

оправданих разлога био спречен да дође на посао. 

Део послова помоћника односио се на  ажурирање сајта школе. 

Заједно са одељенским старешинама,  присуствовао је   индивидуалним састанцима са 

родитељима ученика, уколико је за тим било потребе, и увек је била остварена одлична 

сарадња. 
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 Помоћник директора био је   координатор за завршни испит за школску 2021/2022.годину. 

Учествовао је   у свим активностима, које је ОШ „Браћа Јерковић“ спроводила везано за 

реализацију завршног испита. 

 

 

Извештај о раду психолога и педагога 

Планирање и програмирање образовно васпитног рада 

 

Педагог и психолог  израдиле су  Годишњи   план рада  (као саставни део  

Годишњег плана рада школе ) , месечне планове рада као и план стручног усавршавања 

 

Педагог и психолог су, у срадњи са директором школе, узеле учешће у изради појединих 

делова Годишњег програма рада школе: рад стручних тела , програм подршке учењу, 

програм школског маркентига,  програм социјалне заштите ученика, програм сарадње са 

породицом, програм професионалне оријентације, као остале посебне програме.Поред 

тога, учествовале су у изради Оперативног  плана организције и реализације наставе у 

отежаним условима. 

 

           Педагог и психолог  су и ове школске године биле чланови  и сарадници Развојног 

тима и Тима за превенцију насиља, СТИО тима, Тима за самовредновање и Тима за развој 

школских програма, као и Тима за развој међупредметних кометенција и предузетништво, 

Тима за професионални развој и Тим за обезбеђивање квалитетаа. Активно су учествовале  

у писању, објављивању и спровођењу програма ових тимова.  

 

 

Дневник рада, вођен у електронској форми, и сва документација о раду психолога и  

педагога се налазе у простору ПП-службе 

 

Сматрамо да смо успешно обавиле задатке које предвиђа ова област. Иако смо 

оствариле добру сарадњу са колегама приликом израде планова и програма, сматрамо да 

их треба ојачати у правцу веће самосталности. 

 

Праћење и вредновање  васпитно образовног рада 

 

Стручни сарадници су  пратили реализацију наставног процеса, како у непосредној 

настави, тако и кроз гугл учионицу. Поред тога,  обављале су редовне консултације  са 

наставницима и ученицима о актуелним питањима наставе.  

Током школске године , стручни сарадници су у непосредном контакту , као и 

преко дигиталних платформи, телефонских контаката, мејла и вибер групе активно 

учествовале у решавању питања  наставе. 
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На основу праћења часова ,  нека од запажања су: ученици су подстицани, од 

стране наставника, да износе своје мишљење  и да користе знања из других предмета. У 

односу на претходне године, активност ученика је знатно повећана кроз самосталну 

израду мини- пројеката. Уочена је  већа разноврсност у избору наставних метода, али је и 

даље  потребно  уложити напоре у правцу веће заступљености индивидуализације наставе. 

Теме и садржаји у оквиру једног предмета корелирају међусобно, али и даље није 

довољно изражена корелација са садржајима у оквиру других предмета ( нарочито у 

старијим разредима). Приликом  припремања за час треба више пажње посветити 

активностима у којима ће доћи до изражаја примена научених садржаја. Ученицима 

потребна помоћ у планирању свог дана и рада, ово је посебно дошло до изражаја током 

наставе на даљину. Израдиле смо предлоге за распоред дневних активност ученика. 

Приметно је да су се наставници ове школске године много боље сналазили у употреби 

веб-алата у настави. 

 Континуирано је праћено напредовање деце у В-О процесу, а педагог школе 

редовно је правио анализе постигнућа ученика. 

 

Стручни сарадници су учествовали у изради Годишњег извештаја о раду школе, 

нарочито делова  који се односе на рад стручних органа и тимова и посебних програма 

 

Психолог школе је у оквиру Тима за самовредновање и вредновања подручја Етос 

спроводио обраду података и квалитативну анализу добијених резултата  

 

Психолог школе учествовао је редовно у процесу евалуације ИОП-а 

 

Стручни сарадници пратили су  рад наставника – почетника, пружали им 

неопходну подршку и давали потребне  информације и савете 

 

Иако смо задовољне својим радом у овој области, сматрамо да је број посећених 

часова био мањи због актуелне епидемиолошке ситуације и честих измена распореда 

часова.  

 

Рад са наставницима 

Психолог и педагог су континуирано пратиле реализацију наставног процеса, како 

кроз  посете часова, тако и путем разговора са наставницима  о успеху и напредовању 

ученика и стручном напредовању наставника. Након праћења часа , обављен је разговор са 

сваким наставником, где је увек указано на позитивне стране часа, али и на сегменте који 

се могу унапредити.  

 

Педагог школе пружала је  редовну помоћ наставницима у изради оперативних 

планова као и припреме за час, а и водила евиденцију о редовности израде истих и током 

наставе . 

Стручни сарадници су посебно били ангажовани у пружању подршке 

наставницима који имају децу из осетљивих друштвених група. Осим тога, додатна 

подршка је пружана и наставницима који имају децу са сметњама у развоју/учењу. Овим 
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наставницима стручни сарадници су предлагали начине индивидуализације наставе, на 

основу процене индивидуалних карактеристика деце. Психолог школе учествовала је у 

раду тимова за израду ИОП-а (укупно 30 ИОП-а), користећи резултате сопствених 

психолошких процена и процена добијених од других установа.  

Стручни сарадници су оставривали редовну сарадњу са наставницима како би их 

упознали са карактеристикама ученика, а посебно са наставницима разредне наставе првог 

разреда и наставницима предметне наставе петог разреда.  

Праћен је рад одељењских старешина на часовима одељењских заједница и 

обављен велики број индивидуалних разговора са старешинама. У оквиру сарадње са 

одељенским старешинама и наставницима акценат је стављен на правила понашања на 

интернету,као и откривање узрока поремећаја интерперсоналних односа у одељењу и 

предлагање мера за њихово превазилажење,  и давање сугестија за сарадњу са породицом.   

 

Стручни сарадници су редовно пружали савете и подршку наставницима у раду са 

родитељима.  

 

Наствницима је пружана помоћ у тумачењу процедура приликом реализације 

васпитног рада са ученицима и васпитно-дисциплинског поступка. 

  

Наствницима је пружана помоћ у креирању плана стручног усавршавања и избору 

семинара.  

 

Стручни сардници пружали су подршку наставницима и у процесу оцењивања, 

нарочито ученика за које се спроводи индивидуализација или настава по ИОП-у.  

 

 

У овој области сматрамо да треба да унапредимо своју сарадњу са наставницима у 

области усклађивања ставова у процесу вредновања постигнућа ученика. У овој школској 

години, стручнин сарадници су узели више учешћа  у изради документа Критеријуми 

оцењивања . 

 

Рад са ученицима 

 Психолог и педагог су извршиле испитивање деце уписане у први разред , 

применом препоручених инструмената и формирале одељења; пратиле напредовања 

ученика; формирале  досијеа новоуписаних ученика.     

 

Стручни сарданици су припремили материјале – брошуре о ефикасним техникама 

учења. Током школске године, припремале су  презентације за сајт школе.  

 

 Свакодневно су обављани разговори са ученицима који имају тешкоће у учењу, 

проблеме у прилагођавању, емоционалне и социјалне тешкоће- са циљем пружања 

подршке и саветовања. 
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 Посебну пажњу стручни сарадници су посветили  ученицима В.В.7-5 , В.Р. 7-4 и 

одељењу 5-5 . Приоритети у раду са овим ученицима били су: подршка у учењу, подршка 

превазилажењу личних психолошких проблема , развој социјалних вештина као и сарадња 

са родитељима-старатељима. 

 

 Психолог је извршила тестирање свих ученика 8. разреда Тестом професионалних 

интересовања. Након тога стручни сарадници обавили су индивидуалне разговоре са 

ученицима у циљу пружања подршке приликом избора будућег занимања. 

 

 

 Праћење ученика са изреченим васпитно-дисциплинским мерама; акценат је 

стављен на саветодавни рад са уценицима и родитељима, који  чине повреде школских 

обавеза, живе у неповољним породичним условима,  рад на превазилажењу 

интерперсоналних сукоба. 

 

 Стручни сарадници су узели учешће и у реализацији појединих часова одељенских 

заједница, у складу са проблемима које је истакао одређени одељенски старешина 

(решавање конфликтних ситуација, радне навике, методе учења, правила понашања). 

 

У оквиру рада са одељенским заједницама , стручни сарадници реализовали су 

већи број радионица , према материјалима из књиге „ Зауставимо насиље“ Е. Метјуза. 

 

Сматрамо да имамо добро развијену комуникацију са ученицима и остварен однос 

поверења, тако да у овој области треба наставити са досадашњом праксом. 

 

Рад са родитељома, односно старатељима 

Приликом уписа ученика у школу, педагог и психолог су прикупљале података од 

родитеља, односно старатеља који су  од значаја  за упознавање ученика и праћење 

његовог развоја. 

 

Готово свакодневно обављале су саветодавни рад са родитељима ученика који су 

имали проблеме у учењу и стицању  / развоју радних навика; са родитељима ученика који 

су имали  дисциплинских проблема  или  кршили  правила понашања у школи, (највише са 

родитељима ученика за које је вођен  васпитно- дисциплински поступак) 

 

Обављан је саветодавни рад са родитељима ученика који имају проблеме у 

психолошком функционисању и адаптацији на школску средину у оквиру тога  пружање 

подршке јачању родитељских васпитних компетенција, нарочито информисањем о 

психолошким карактеристикама њихове деце. Неки родитељи били су спремни да 

прихвате сугестије стручних сарадника, међутим известан број родитеља није био спреман 

тако да су упорно истрајавали у својим (субјективним) ставовима и тако отежавали 

решавање проблема. 

 

Сарадња са родитељима у професионалном развоју њихове деце и њихово 

информисање о плановима уписа у средње школе-путем индивидуалних разговора током 

године. 
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Сарадња са родитељима на пружању подршке  ученицима који се школују по 

индивидуалном образовном плану-укупно 30 ученика. Наглашавамо да је било великих 

проблема у успостављању контакта са родитељима појединих  ученика из осетљивих 

друштвених група, тако да су ови покушаји завршени неуспехом. Сарадња је углавном 

била посредством педагошког асистента.  

 

И поред појединих родитеља са којима је тешко сарађивати ,  задовољне смо 

оствареном сарадњом у овој школској години. Већину конфликтних ситуација у које су 

укључени родитељи успеле смо да успешно разрешимо.  

 

Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем 

ученика 

 

Током августа и септембра 2021. ,  маја и августа 2022., педагог и психолог биле су 

интензивно ангажоване у припреми докумената установе, прегледа, извештаја и анализа, 

која се одвијала у сарадњи са директором.  

 

Стручни сардници су сарађивали са директором при избору организационих 

решења О-В рада, подели одељенских старешинстава, додељивању задужења 

наставницима у оквиру 40-сатне радне недеље, организацији посете часова. 

 

Стручни сардници су сарађивали са директором по питању  жалби ученика и 

њихових родитеља на оцену из предмета и владања или на одређено понашање наставника 

или другог ученика. 

 

Стручни сардници су сарађивали са директором  при  организовању  предавања , 

семинара  и радионица за ученике, запослене и  родитеље 

 

Сарадња са педагошким асистентом  одвијала се путем редовне размене 

информација о напредовању ученика из осетљивих друштвених група и  ученика којима је 

потребна додатна подршка заједничком прављењу анализа и извештаја за све 

заинтересоване и  избору приоритетних области у раду ПА.  

 

У овој школској години имали смо једног пратиоца ученика шестог  разреда, а 

стручни сарадници су као део Тима за додатну подршку обављали консултације и давали 

сугестије пратиоцу  како би се тај ученик боље уклопио у школску средину. 

 

Сарадња са школски библиотекаром  одвијала се у оквиру набавке потребне 

литературе, промоцијама и по потреби размени информација о појединим ученицима. 

 

Сматрамо да смо имале одличну сарадњу са директором школе, а коректну сарадња 

са педагошким асистентом у току ове школске године. 

 

Рад  у стручним органима и тимовима 
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Учешће у раду органа школе : 

Наставничка веће: педагог и психолог конструктивно су учествовале у раду 

Наставничког већа, анализирале успех и владања ученика на класификационим 

периодима, дискутовале  о актуелним проблемима у школи.  

 Одељењска већа: анализа успеха и понашања ученика, разматрање потреба за 

пружањем додатне подршке појединим ученицима. Ова сарадња се огледала и у припреми 

и реализацији родитељских састанака. 

 

Рад у Тиму за превенцију насиља: осим писања Плана у сарадњи са наставницима 

школе, стручни сарадници имали су низ акција у области превенције и иинтервенције. 

Овај рад се огледао у обављању саветодавних разговора са ученицима и родитељима, за 

насиље другог нивоа, као и сарадњу са надлежним институцијама ( МУП и Центар за 

социјални рад) 

 

Рад у СТИО-учешће у изради ИОП-а за 30 ученика школе, као и учешће у 

реализацији активности које су биле планиране Годишњим планом СТИО 

 

Рад у Тиму за самовредновање - психолог је заједно са члановима тима извршио 

анлизу и вредновање кључне области Етос,  учествовала у обради података и писању 

извештаја. 

Сматрамо да смо у раду стручних  тимова превише ангажоване као иницијатори и 

организатори, тј. требало би мотивисати  колеге да преузму иницијативу 

Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 

локалне самоуправе 

            У овој школској години остварена је успешна сарадња са Министарством  

просвете, науке и технолошког развоја  и Заводом за вредновање квалитета образовања 

и васпитања у   реализацији остваривања Стратегије развоја образовања и васпитања у 

Републици Србији до 2030.Стручни сарадници су организовали и координирали 

спровођење годишњег тестирања за 4. разред и пробног тестирања за 7. разред. 

             У овој школској години остварена је успешна сарадња са  Одељењем за 

психологију, Филозофског факултета, Универзитета у Београду, а у оквиру МАТМОТ 

пројекта. МatМот је међународни пројекат чији је циљ да истражи развој мотивације за 

учење математике на основно-школским узрастима као и факторе који утичу на развој те 

мотивације. У овом пројекту, испитивана је  математичку мотивацију ученика  трећег  и 

четвртог разреда. 

           Остварена је редовна сарадња са Центром за социјални рад ( ученици  који имају 

породичних проблема, социјално-економски депривирани ученици,..).  
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Настављена  добра сарадња са МУП-ом, тј. школским полицајцем у циљу 

превенције насиља у школи као и у вези са организацијом предавања за ученике.  

Психолог школе је сарађивала са психолозима различитих установа, у које су 

упућивани ученици на третман. 

Настављена је сарадња са дечјим вртићем „Весељко“ и „Плави чуперак“ у циљу 

успешнијег уписа ученика у први разред, посебно ученика са сметњама у развоју. 

Учествовале су у  хуманитарним акцијама и  акцијама везаним за промоцију школе.  

 

Остварена успешна сарадња са особљем  Дома здравља „Симо Милошевић“ кроз 

организацију различитих прегледа за ученике,  превентивних активности везаних за 

унапређење здравља ученика и организацију систематских прегледа. Посебна срадња 

остварена је са Интересорном комисијом Дома здравља „Симо Милошевић“ у циљу 

утврђивања додатне подршке за поједине ученике. 

 

 

Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

Стручни сарадници су водили  евиденцију о сопственом раду у следећој 

документацији: дневник рада ПП службе ( у електронској форми), писање извештаја и 

анализа , давање стручног мишљења у писаној форми. 

 

Прикупљале  су и на одговарајући начин чувале и заштитиле материјале који 

садржи личне податке о ученицима 

 

Стручни сардници редовно су се припремали за рад, пратиле стручну литературу, а 

посебно нове публикације које је школа набављала за ове потребе. 

 

Стручно  усавршавање педагога и психолога реализовано је кроз следеће 

активности:  

 

Снежана Јојић, педагог 

 

Стратегија у раду са ученицима који показују проблеме у понашању-Платформа Чувам те 

Улога директора у стратигији вођења школе-директор 

Оснаживање запослених у образовању за развијање одговорног односа према здрављу, 

очувању здравља и безбедности ученика-психолог 

Дежурство на ЗИ 

Израда педагошке документације 

Учешће у МАТМОТ 

Учешће у пробном пројекту ЗУОВ-а Годишњи тест за 4. и пробни за 7. 

Програм обуке за дежурне наставнике на ЗИ 

Дигиотална учионица/дигитално компетентан наставник 

 

Бранка Мицковски, психолог  
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Стручна тема :  Обука за оснаживање запослених у образовању за развијање одговорног 

односа према здрављу, очувању здравља и безбедности ученика 

Улога директора у стратигији вођења школе- директор 

Дежурство на ЗИ 

Израда педагошке документације 

Стручна тема: “Digital Turn :How to make your school more digital” 

Учешће у МАТМОТ 

Учешће у пробном пројекту ЗУОВ-а Годишњи тест за 4. и пробни за 7. 

„Обука за оснаживање запослених у образовању за развијање одговорног односа према 

здрављу, очувању здравља и безбедности ученика“ 

Програм обуке за дежурне наставнике на ЗИ 

Дигиотална учионица/дигитално компетентан наставник 

“Digital Turn :How to make your school more digital” 

Конференција ЧУВАМ ТЕ 

 

Годишњи извештај библиотекара школе 

 

      I 

- Библиотекар ове школске године на самом почетку израдио годишњи план рада 

бибилиотеке као и развојни план школске бибилиотеке. 

- Испланирао је и испрограмирао рад са ученицима у школској библиотеци, као и 

учешће у тумском планирању и програмирању образовно-васпитног рада. 

- Испланирао је набавку књижне и некњижне грађе за потребе образобно-васпитног 

рада, као што су монографске, серијске публикације и наставна средства. 

- Израдио је прегледе и анализирао коришћење фондова да би што прецизније 

вредновао који се типови библиотечких фондова користе у наставном процесу. 

- Извшио је физичку и стручну обраду књижног и некњижног материјала  

( инвестирање, класификација, каталогизација ). 

     II 

- Сарађивао је у припреми наставних активности, пратећи савремене облике и 

методе 

рада; 

- Библиотекар је благовремено сарађивао са наставницима разредне и предметне 

наставе; 

- Помагао је наставницима у избору и примени стручне литератургје и наставних 

средстава; 

- Подстицао је наставнике да редовно прате и користе стручну литературу; 

- Усмено је информисао наставнике о годишњем плану лектуре који они треба 

да обраде, као и са бројем примерака програмскх наслова по разредима; 

- Сарађивао је са појединим ученицима у вези са одабиром литературе за 

екскурзије. Ученици су морали да користе следећу библиотечку грађу, као нпр. 

,,Заштићена природна добра у Србији“, група аутора Бг.; ,,Природа Србије“, група 
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аутора, ,, Мала енциклопедија Просвета“, Град Београд, ,, Енциклопедијско-

географски лексикон Србије“, Сарајево,  

,, Црвена књигафлоре Србије“, министарство за животну средину Републике 

Србије,  

,,Чаробни предели Србије“, приређивач Драгана Вуковић, Бг, ,, Сви манастири 

Српске равославне цркве“, Драгана Вуковић, Бг, ,, Водич кроз манастире Српске“, 

Слободан Милеуснић; ,,Календар Српске православне патријаршије“; ,, 

Православље“, ,,Новине Српске патријаршије“. 

    III 

- Упознао сам ученике са мрежом бибилиотека; 

- Редовно сам обучавао ученике да користе књиге и самостално да траже 

информације. 

Укупно је оспособљено 53 ученика; 

- Редовно сам издавао књиге ученицима и наставницима; 

- Ученике ниљих разреда обавештавао сам о начину рада библиотеке (основна 

обавештења); 

- Упознао сам ученике са чланским картама, њиховим изгледом и начином 

попуњавања. 

Рађено је индивидуално и групно (укупно је одржано 17 часова). Упознавао сам 

ученике са начином упса корисика библиотеке и евидентирања. 

- Популаризовао сам читање књига код ученика и наставника; 

- Стално сам навикавао ученике да пажљиво рукују књижном и некњижном грађом; 

- Упознао сам ученике са штампом за дечији узраст, као нпр. ,, Дечије новине“, ,,Нај 

Витез“, ,,Национална географија“, ,,Политикин забавник“, ,,Лили“, ,,Медени 

месец“, ,,Браво“, ,,Лили Пез“, ,,Млади физичар“, ,,Млади математичар“ и сл.; 

- Индивидуално сам радио са ученицима ради препознавања и подршке њихових 

различитих занимања и потреба; 

- Код ученика сам развијао китички однос према изворима информација; 

- Помагао сам ученицима да пронађу и изаберу одговарајућу литературу и 

информације да би урадили одговарајуће задатке; 

- Унапређивао сам медијску писменост ученика; 

- Упознао сам их са различитим техникама истраживачког рада; 

- Редовно сам сарађивао са ученицима и њиховим родитељима путем вибера и 

породичног имејла. Наиме, сви ученици - чланови школске библиотеке и остали - 

могли су благовремено добити све програмске текстове неопходне за наставу, као 

и целовита дела домаће лектуре у електронској форми из моје личне базе у 

рачунару из стана. Уколико наша библиотека није имала поједине  програмске 

наслове. 

    IV 

- Креирао је набавну политику за школску библиотеку чија је реализација у многоме 

зависила од материјалних могућности школе; 

- Индивидуално је сарађивао са родитељима са циљем неговања читалачких навика 

ученика, њихове деце: навика и обавеза правилног коришћења књига код куће и 

њихово благовремено враћање библиотеци. 
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     V 

- Бибилиотекар је посетио Сајам књига с циљем да се упозна са најновијим насловима, 

као што је и упознао ученике и наставнике са сајмском по одукацијом. 

- Припремио се за реализацију мултидисциплинарних пројеката, радионица, 

семинара и других активности у координацији са Годишњим планом школе; 

- Редовно је обележавао важне јубилеје наших познатих књижевника, научних 

стваралаца и историјских догађаја у сарадњи са ученицима и наставницима у виду 

зидних новина и паноа у читаоници и холовима школе. Током целе прошле и ове 

године сва културна деловања била су посвећена знаменитим ствараоцима код нас 

а и у свету а поменућу само неке. 

- Свакако један од највећих јубилеја у 2021.год. који заслужује посебну пажњу  

посвећен је рођењу песника.За сва времена Шарлу Бодлеру рођеном пре два века. 

- Затим у овој 2021. се обележава и слави 130 година од рођења великог руског 

песника Мандештајна чије стихове је Србима превео Бранко Миљковић. У овој 

години, се такође обележава 60 година од смрти поменутог нашег песника. Затим, 

свет па и ми у 2021. год. 70 година од смрти Анде Жидачије стихове је такође 

превео на српски наш Бранко Миљовић.Затим успоменулој години обележио је  

цео свет па и који 100 година од смрти великог руског песника Стефана Малармеа, 

а 19. маја славило се 130 година од рођења нашег Милутина Бојића, песника. 

Наравно, један од најзнајчајнијих јубилеја у 2022. који пада 9. октобра и тада ће се 

обележити 130 година од рођења нашег јединог нам нобеловца Иве Андрића 

    VI 

- Сарађивао сам са просветним, научним, културним и другим установама 

(новиснко издавачким предузећима, радио и ТВ-центрима, филмским и 

позоришним кућама, домовима културе и сл.). 

- Сарађивао је са локалном самоуправом афирмишући библиотеку и школу; 

- У области сарадње са културним устновама библиотекар је сарађивао са школским 

и јавним библиотекама на територији општине и града (Народном библиотеком 

Србије, библиотеком града београда итд.); 

- Учествовао у раду Актива школских библиотекара на оппштинском и градском 

нивоу; 

- Редовно је пратио литературу и периодику из библиотекарства као нпр: 

- ,,Школакса бибилиотека у савременом образовању“ , приручник за рад 

библиотекара и наставника основних и средњих школа, београд, Нова 

просвета; 

- ,,Скуп библиотекара балканских земаља“, Зборник радова са међународног 

скупа одржаног у београду; 

- Књига резимеа Међународног скупа - Интелектуална слобода и савремене 

библиотеке Београд (преведено са енглеског - Вера Ђорђевић) 

- ,,Бибилиотекарско - информациони систем као део система научних и 

технолошких информација Србије“, Зборник радова, приредио Добривоје 

Младеновић; 

- ,,Инфотека“, часопис за информатику и библиотекарство ,, Београд“; 
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- „Библиотекарски термонолошки речник: енглеско-српски и српско-

енглески“, Београд, 646 стр.; 

 

- Посебно бих похвалио ученике као најревносније читаоце ,а то су: 

- Илиевски Тара III-2; Станковић Сара V-1 

- Булат Искра VI-3; Кракер Петра IV-2 

- Цимаљевић Сашка IV-2; Вујновић Мирјана III-2 

- Ковачевић Софија VII-4; Јанковић Јана III-1 

- Маждић Неда IV-3; Илиевски Вук  

- Јапуниђић Јакша VII-3; Тахири Марија V-3,  

- Петковић Мила V-1; Траксић Маша VII-3 

- Маринчић Мила V-1 и други. 

-  

- Најчитанији наслови (књиге) током ове школске године били су  углавном они за 

ниже разреде, нпр - ,, Зов дивљине“ - Џек Лондон; „Кроз пустињу и прашуму“- 

Х.Сјенкевич;“Доживљаји мачке Тоше“- Б. Ћопић; „Царев трећи син“- Браћа 

Грим;“Камповање на Нијагириним водопадима“- Џ.Стилтон; „Пирати и гусари“- 

Мирза Сандрина; „ Дневник Ане Франк“-А.Франк;“Приче из кристалне долине“- Б. 

Петев и наравно, велики број наслова редовне програмске лектуре. 

 

У целини сам задовољан протеклом школском годином и сарадњом са педагошко- 

психолошком службом, наставницима и директор јер без њих резултати би били знатно 

скромнији. 

 

 

 

 

Извештај о раду продуженог  боравка 

 

Продужени боравак је почео са радом од 1.9.2021. тј. првог радног дана. У продужени 

боравак је уписано више ученика него претходне године. Укупно  135 ученика. 

Коришћене су две учионице за рад продуженог боравка. Рад продуженог боравка је 

организован у три групе:  

Прва група: ученици првог разреда – Јована Шијакинић 

Друга група: ученици другог разреда – Јелена Станковић 
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Трећа група: ученици трећег и четвртог разреда – Ана Стојановић и Невена Радонић 

Радно време продуженог боравка је било од 6:30 до 17:30 што је потпуно задовољавало  

потребе ученика тј. њихових родитеља. Праћен је рад редовне наставе, па су се и смене 

смењивале на седмичном нивоу. Ученици су били подељени у групе у зависности од 

смене у којој су. 

Дневни редослед активности је био следећи: 

6:30 - Пријем ученика 

08:00- Одлазак једне групе на наставу 

11:30 – Долазак једне групе са наставе 

12:30- Ручак 

13:15- Слободно време и одмор 

14:00 - Израда домаћих задатака 

16:00 - Рекреативне, краетивне и слободне активности и одлазак кући 

Ученици су похађали наставу продуженог боравка по утврђеном распореду и 

договору са наставником од почетка школске године, где се максимално излазило у сусрет 

родитељима и њиховим потребама.Стога је било ученика који су долазили редовно, 

повремено, као и оних који су долазили сваке друге недеље.  

 

Ученици су похађали наставу продуженог боравка по утврђеном распореду и 

договору са наставником од почетка школске године, где се максимално излазило у сусрет 

родитељима и њиховим потребама.Стога је било ученика који су долазили редовно, 

повремено, као и оних који су долазили сваке друге недеље. 

По одлуци Савета родитеља оброци су обезбеђивани испоруком готових оброка 

предузећа ЛИДО д.о.о (од 6. септембра до 24. јуна). Ове школске године, због 

реорганизације радног времена куварице/сервирке, доручак није било могуће сервирати 

ученицима, па су од оброка имали могућност коришћења само ручка. Цена ручка је била 
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222,00 динара . Ручак је наплаћиван до 15. у текућем месецу за претходни обрачунски 

месец, преко уплатница. Ове године ученици  нису имали могућност некоришћења 

оброка.   

Родитеља су били дужни да уколико дете не долази у продужени боравак наредног дана 

(из било 

ког разлога), оброке откажу путем службеног телефона до 12 часова претходног дана, јер 

у противном оброци су се наплаћивали. Такође је било неопходно најавити долазак детета 

због  

организације рада и поделе групе због гужве. У јуну  јавна набавка за ручак која је рађена 

је  

истекла, тј потрошена је  вредност претходне набавке па је обавеза била да се уради нова  

набавка. На јвану набавку великих вредности која је објављена на порталу јавио се један 

понуђач  

који је доставио своју понуду са ценом од три стотине динара. То је био разлог 

поскупљења ручка.  

Став школе и Савет родитеља немају нити могу имати било шта у вези са поскупљењем. 

Ово је  

била законска обавеза да се спроведе јавна набавка. 

Сви ученици су остварили успешну адаптацију и социјализацију у настави 

продуженог боравка и напредовали према својим психофизичким могућностима.  Ученици 

су активно учествовали у свим видовима слободних активности и радионицама, као и у 

спортским и друштвеним играма. Због епидемијске ситуације трудили смо се да се што 

више времена проводе напољу. 

Што се тиче сарадње са родитељима, наишли смо на изузетну спремност да се 

укључе у организацију, али и реализацију појединих слободних активности, као и 

редовном измиривању обавеза везаних за боравак. Због посебних услова рада ове године, 

родитељи нису смели да улазе у школски објекат, те се сарадња са истима одвијала 

искључиво путем службеног телефона. 
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Сарадња са наставницима из редовне наставе је била добра, јер смо благовремено били 

обавештени о могућим променама. Сарадња са наставницима из редовне наставе је била 

добра и 

Добијали смо информације о напредовању, раду и понашању ученика које су нам биле 

неопходне да сагледамо ученика као целовиту личност и боље проценимо његове потребе 

и тиме побољшамо наш рад. 

Током целе школске године продужени боравак је остваривао своју примарну 

функцију – заштиту и бригу о ученицима за време запослености њихових родитеља. 

Такође, остварен је и примарни задатак – пружање адекватне стручне подршке и помоћи 

при изради домаћих задатака. Коришћен је индивидуалан рад са ученицима који су имали 

потешкоће у раду. Развијане су радне навике и подизана је мотивација за процес учења, 

што је омогућено и адекватним условима и добром организацијом, јер су у периоду израде 

домаћих задатака ученици дељени у две групе, а по потреби и у више група. 

Продужени боравак је радио по Оперативном месечном плану који је сваког месеца 

писан на основу Годишњег плана рада и благовремено предаван ПП служби. 

Што се тиче слободних активности, и ове године смо реализовали садржаје за које 

смо донели одлуку да су важни као допуна садржајима из редовне наставе, а обухваћени 

су  

годишњим планом рада продуженог боравка. Теме су: 

1. БОНТОН -  

2. ДЕЧЈА НЕДЕЉА 

3. ЗНАЧАЈНИ ДАТУМИ 

4. КАКО ЖИВЕТИ ЗДРАВО 

5. ЕКОЛОШКА РАДИОНИЦА-&#39;&#39;Свако треба да се брине о чистоћи 

околине&#39;&#39; 

6. СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ 

7. КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ И ЗАБАВНЕ АКТИВНОСТИ 
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8. САЧУВАЈМО ОД ЗАБОРАВА 

9. НАШИ ВЕЛИКАНИ 

У оквиру самосталног рада ученика – часова учења, ученици  мотивисани и 

концентрисани на то да све своје обавезе око домаћих задатака извршавају 

на време и са великом прецизношћу и тачношћу. 

Педагошка документација је вођена уредно и на време. Евиденција о данима 

долазака и изостанака је савесно вођена као и индивидуални разговори са родитељима 

који су се ове године водили углавном преко телефона или ако је било потребно уживо 

придржавањем свих мера. Они су се углавном односили на рад, напредовање и понашање 

ученика у настави продуженог боравка и спровођени су успешно. Податке који се односе 

на породицу и услове ученика за рад смо добили путем анкете која је спроведена на 

почетку школске године и родитељи су и по том питању показали максималну сарадњу и 

разумевање. 

Наставници продуженог боравка су током целе године учествовали у раду Актива 

учитеља и присуствовали су седницама Наставничког већа. Међусобна сарадња је била  

на задивљујућем нивоу. 

 

Извештај о раду педагошог асистента  

Педагошки асистентје ученицима који су похађали наставу у школи  пружао помоћ  тако 

што  је  помагао ученицима у учионици или  у библиотеци да лакше савладају наставно 

градиво.. Асистент помаже деци да развију своје језичке вештине , води рачуна да деца 

буду фокусирана на оно што раде, слуша како деца читају , прича или чита приче деци. 

Због специфицне епидемиолошке ситуације педагошки асистент је у свакодневној 

комуникацији са ученицима који похађају наставу код куће,помажући им да лакше 

савладају наставно градиво .Такође ,сарађује са наставницима односно учитељима  

ученика који наставу похађају онлине,у циљу ефикасније помоћи ученицима 

Ученицима који нису у могућности да прате наставу онлине,педагошки асистент 

доставља наставни материјал . Урађене домаће задатке ученици доносе у школу 

педагошком асистенту.  
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Такође, пружа помоћ и наставницима , васпитачима у циљу унапређивања њиховог рада 

са децом и ученицима којима је потребна додатна образовна подршка.  У свом раду 

остварује сарадњу са родитељима, односно, старатељима. Сарађује са психолошко 

педагошком службом,наставницима и директором у циљу пружања подршке ученицима 

којима је помоћ потребна.Такође, асистент се уредно одазивао позивима Референта за 

националне мањине  да присуствује  састанцима у општини Чукарица  у циљу боље 

интеграције ромске популације на општини . Педагошки асистент је помагао ученицима 

који су имали Индивидуалне образовне планове као и учитељима при изради педагошких 

профила и ИОП-а. Асистент може помоћи родитељима тако што  ће објаснити како школа 

функционише или да објасни учитељима породичне обичаје или традицију породице из 

које ученик потиче. Педагошки асистент прикупља информације о деци са додатним 

потребама и подноси усмене или писмене извештаје наставницима тј.школи.  

Асистент је подржао родитеље ученика који су упућени на интерресорну комисију тако 

што је присуствовао и био члан комисије. Асистент  у континуитету ( једном 

недељно)сарађује са породицом ученика тако што  посећије породице оних ученика који 

често изостају, како би мотивисао родитеље да долазе у школу и интересују се за успех 

своје деце.Такође ,подсећа да су родитељи одговорни за образовање свога  детета и 

наглашава вредност образовања.Пружа родитељима додатна објашњења о значају ИОП-а 

као и о њиховој улози у  истом. 

Асистент сарађујеса Референтом за националне мањине,Здравственим медијатором  као и 

ромским невладиним организацијама које својим радом доприносе бољој инеграцији 

ромске деце у образовни систем ,односно истичу проблеме на које деца наилазе током 

свог образовања.Асистент је у више наврата заједно за Здравственим медијатором посетио 

ромском насеље у Макишуи Железнику .Циљ тих посета је био подизање свести ромске 

популације о значају хигијене и адекватним мерама заштите у време специфичне 

епидемиолошке ситуације.Такође ,породицама су подељене заштитне маске,рукавице и 

дезинфекциона средства од стране Здравственог медијатора. Асистент је пружао помоћ  

ученицима осмог разреда који су полагали завршни испит као и  подршку приликом уписа 

ученика у средњу школу тако што је присуствовао као пратиоц ученицима којима је то 

потребно. 
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Извештај о раду Савета родитеља 

У току школске 2021/2022. Савет родитеља је одржао три седнице. 

Прва конститутивна седница одржана је 13.9.2021. На тој седници изабран је председник 

Савета родитеља, заменик и записничар, као и представник за општински Савет родитеља. 

Разматран је Годишњи извештај о раду школе за школску 2020./2021. годину, Годишњи 

план рада школе за 2021./2022., као и предлог Развојног плана школе за период од 2021. до 

2024.године, Извештај о раду директора. Осим тога предложени су чланови Савета 

родитеља за учешће у раду школских тимова. Родитељи су дали сагласност за програм и 

организовање екскурзија и настава у природи за школску 2021/2022. и донели одлуку о 

висини дневница. Родитељи  су информисани о осигурању ученика, исхрани у 

продуженом боравку и раду продуженог боравка. Такође је разматран и извештај о 

самоврењдновању које је извршено у школској 2020/21.Изабрана су и два члана Савета 

родитеља за школски одбор. 

Следећа седница одржана је 28.12. 2021.године. Донета је одлука о набавци уџбеника за 

ученике за наредну школску годину, као и одлука да се изврши набавка у претплати 

посредством школе. Разматрани су и предлози за унапређивање васпитно-образовног рада, 

као и превоз ученика. 

Трећа седница одржана је 17.6.2022., где је Савет разматрао примедбе родитеља на 

реализацију екскурзија ученика 3. И 4. разреда 

 

 

Извештај о раду Стручних већа за област предмета 

 

Извештај о раду и активностима Стручног већа наставника разредне наставе  

 

Стручно веће наставника разредне наставе чине сви учитељи од првог до четвртог разреда 

као и учитељи у продуженом боравку. Руководиоци разредних већа ове школске године 

били су: 

За први разред         -     Сања Ромчевић                                                                                                          

За други разред        -   Жељка Борјан 
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За трећи разред        -   Душица Павловић 

За четврти разред     -    Тања Цветановић 

 

Школска 2021-22. год. је почела непосредном наставом у обе смене са поштовањем свих 

мера  због епидемије. 

1.Изабран руководилцц Стручног већа и руководиоци Одељенских већа за школску      

2021.-22. 

2.Урађени оперативни планови редовне наставе по разредима. 

3. Ученицима подељени бесплатни уџбеници а учитељима приручници за рад. 

4.Спроведена анкета за изборне предмете у првом разреду. 

5.Родитељи обавештени о начину рада и мерама у текућој школској години. 

6.Уједначени начини рада и критеријуми оцењивања у складу са ванредном ситуацијом. 

7.Учитељи обучени за приступ и коришћење Е-учионице 

8.Родитељи добили налоге и упутства за коришћење и праћење Е-учионице и шифре за 

електронске удџбенике. 

9.Часови се редовно одржавају непосредно. 

10. У оквиру одељења обележена „Дечија недеља“. 

11.Хуманитарна акција Црвеног крста Трка за срећније детињство је реализована на нивоу 

школе ,али и ове године кроз продају стартних бројева. Сама трка није реализована због 

тренутне епидемиолошке ситуације, али су новчана средства прикупљена у то име и 

расподељена у хуманитарне сврхе. 

12. Час српског језика 10.12.2021. био је посвећен Иви Андрићу и свечаној церемонији 

доделе Нобелове награде. У сарадњи са ШУ Београд која је проследила линк, ученицима 

је приказан снимак доделе Нобелове награде у Штокхолму. 

13.Ученици су учествовали су акцији Црвеног крста "Један пакетић-пуно љубави" тако 

што су донели слаткише и сланише од којих ће бити направљени пакетићи за децу без 

родитеља. Одзив у хуманитарној акцији је био одличан. Пакетићи су прослеђени Црвеном 

крсту. 

14.Ученици одељења 1/4 присуствовали су манифестацији "Дечја Нова година- Београдска 

зима 2022", кроз ''Новогодишњи дечји караван'', дечји програм који је организован на 25 

локација, од којих је 21 певало у хору ,а остали били публика. У школском дворишту на 

службеном улазу школе, је била постављена бина на којој је поп певачица Леонтина 

Вукомановић и хор првака наше школе (одељења 1-3 и 1-4) одржала концерт. Певали су 

дечје песме о Новој години и Божићу. У склопу овог програма је одржана и представа 
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"Трапави Деда Мраз" са професионалним глумцима. Ова манифестација организована је у 

сарадњи са Дечијим културним центром Београда.  

15.Сви учитељи прошли обуку Против пожарне заштите 

16.Редовно се организује замена и подршка колегама у изолацији. 

17. Полугодиште успешно завршено, књижице подељене по препорукама МП. 

18.Сви учитељи редовно прате вебинаре. 

19.Обележен дан Светог Саве , презентацијом постављеном на Е-учионици. 

20.Одржано школско такмичење из математике  

21.Припремљена презентација за Дан државности која ће се поставити ученицима на Е-

учионици. 

22. Подељене анкете за уџбенике за наредну школску годину. 

И прикупљена и достављена документација секретаријату школе за ученике који имају 

право на бесплатне ученике. 

23.Школа је обезбедила интерактивне табле тако да сада све  учионице нижих разреда их 

имају. 

24.Општинско такмичење „Архимедес“ одржано је. У ОШ „Вук Караџић“ у Сремчици.  

3.разред ПОХВАЛЕ 

1.Вук Вулетић 3-1 

2.Милош Каровић 3-2 

3.Милица Живковић 3-3 

4.Нада Анђелковић 3-4 

4.разред 

1. Тадија Ковачевић 4/1 - 2. место, (пласирао се на окружно); 

2. Сара Јовић 4/1 - 3. место, (пласирала се на окружно); 

3. Владимир Јаковљевић 4/1 - 3. место, (пласирао се на окружно); 

4. Лазар Марковић 4/2 - 3. место; 

5. Леон Морина 4/2 - похвала. 

*На ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ из математике  ученик Тадија Ковачевић 4/1 је освојио 

3. место. 
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25. Ученица 4/3, Ива Драгутиновић, је на ликовном конкурсу Црвеног крста, на тему 

"Сунчана јесен живота", освојила 2. место на општини Чукарица, а Анђела Божић 2-1 прву 

награду. 

Ученица 4/4, Николина Милутиновић, је на литерарном конкурсу Црвеног крста, на тему 

"Крв живот значи", освојила 1. место на општини Чукарица а Анђела Божић 2-1 прву 

награду. 

1.место на литерарном конкурсу За сунчану јесен живота освојила Кристина Шљивић 3-3 

26.Сви учитељи дежурали на пробном завршном испиту 

27.Посета Позориштанцу "Пуж",гледање представе "Бесна глиста",у организацији школе и 

ТА "Еверест". 

28.Посета Театру "Вук",гледање представе "Звездарски витез", поставка позоришта 

"Бошко Буха",у организацији школе и ТА "Еверест" 

29.3.разред -организовано заменско путовање у трајању од два дана- Деспотовац,хотел 

Ресава, учитељи су предали детаљан извештај. 

30.4.разред -организовано заменско путовање у трајању од два дана-Крупањ,хотел Гранд, 

учитељи су предали детаљан извештај. 

31.Mинистарство просвете,науке и технолошког развоја у сарадњи са Заводом за 

вредновање квалитета образовања и васпитања су припремили тест за тестирањезнања 

ученика у четвртом разреду.Тестирање је одржано 15.6.2022.год. 

32.СРЦ Пионирски град је организовао бесплатни летњи камп за ученике од 1. до 4. 

разреда, учитељица Слађана Колунџић је водила мешовиту групу од 30 ђака из наше 

школе.С.Колунџић је предала детаљан извештај са кампа. 

33. Спроведено анкетирање ученика 4. разреда за изборне предмете од 5. разреда 

34. Сви учитељи дежурали на завршном испиту 

35.Ученицима подељени бесплатни уџбеници -ученицима првог и другог разреда 

36.На крају школске године учитељи су урадили и предали Извештаје о стручном 

усавршавању и напредовању. 

 

 

Извештај о раду и активностима Стручног већа  наставника српског језика  

Чланови стручног већа: 

1.Тамара Станковић 
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2. Сузана Лештанина 

3. Невена Антић 

4. Невена Ђукић 
 

У августу 2021. године Стручно веће је усвојило план рада и поделу задатака за теме из 

овог плана међу наставницима.(Списак тема по месецима се налази у Плану рада стручног 

већа, који се налази у прилогу) 

На почетку нове  школске године Стручно веће наставника српског језика је одржано 8. 

септембра 2021. год. и тада су подељена задужења за извођење драмских представа; 

усвојен је распоред писмених задатака; такође смо се договорили о изради  иницијалних  

тестова.За израду иницијалних тестова за пети и седми разред  задужене су наставнице: 

Сузана Лештанин и Невена Антић, за шести и осми разред наставнице: Тамара Станковић 

и Невена Ђукић. 

У октобру су активности највише биле усмерене ка усаглашавању оцењивања ( састанак 

Актива одржан 8.10.2022. године) 

У новембру смо анализирали успех ученика на крају првог класификационог периода. 

Ученици су наставу похађали непосредно у школи, а када је то било потребно (поједина 

одељења) су се делила у групе због актуелног корона вируса. 

 14.новембар је дан који је посвећен нашој школи и који нажалост, због специфичне 

ситуације није одржан онако како је претходних година било:пригодном приредбом и 

свечаним ручком.Пригодном презентацијом смо обележили овај дан не заборављајући да 

споменемо имена браће Јерковића по којима је школа и добила име. 

Месец децембар је био посвећен изради полугодишњих тестова и усаглашен је план за 

припрему ђака свих разреда за такмичење из српског језика. 

У јануару је пригодном презентацијом обележен дан посвећен лику и делу Светога Саве.  

 

Током зимског распуста су урађени и критеријуми оцењивања на основу правилника о 

оцењивању. На крају првог полугодишта извршена је анализа просечних оцена и 

усклађивање критеријума из предмета српски језик. 

 

Почетком фебруара је одржано школско такмичење из српског језика и језичке културе. 

Такмичење је одржано 9.фебруара 2022. године.  

26.2.2022. године је одржано Општинско такмичење у ОШ „Браћа Јерковић“. Наша школа 

је била домаћин и угостила је 263 ученика (од 5.до 8. разреда). Од наставника је било 24 

прегледача, 20 дежурних и 10 резерви из школе домаћина. Рангирање је било по следећем 

критеријуму:  

Пети, шести и седми разред-14, 15 и 16 бодова-3. место 
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                                                       17 и 18 бодова- 2.место 

                                                       19 и 20 бодова- 1.место 

Осми разред- 13,14,15 и 16 бодова- 3.место 

У овој категорији прво и друго место није освојено. 

По 15 ученика је било распоређено у 18 учионица. 

 

Освојена места: 

 

1.Марија Илић 5/4- 3.место (наставник Невена Антић) 

2. Марија Филиповић 6/3- 2.место ( наставник Невена Ђукић) 

3. Андреј Самарџић 6/3- 3.место ( наставник Невена Ђукић) 

4. Софија Милановић 6/1-3.место ( наставник Тамара Станковић) 

5. Данка Думић 7/3-3.место (настваник Сузана Лештанин) 

 

На седници стручног већа одржаној за месец март/април извршена је анализа успеха 

ученика на крају трећег класификационог периода. 

 

Наставнице  Тамара Станковић и Невена Ђукић су током првог и другог полугодишта 

држале часове припремне наставе, о чему постоји евиденција у е-дневнику. 

Пробни завршни испит је одржан  25.и 26.марта; математика је одржана првог дана , а 

другог дана  одржани су: српски језик и комбиновани тест.Наставнице српског језика су 

прегледале пробни завршни тест у школи. 

У месецу априлу одржано је Градско такмичење из језика и језичке културе. Такмичење је 

одржано 9.4.2022.године у ОШ „Данило Киш“ на Вождовцу. Наши ученици су освојили 

следећи успех: 

1.Андреј Самарџић 6/3-1.место ( наставник Невена Ђукић) 

2.Марија Филиповић 6/3-2.место (наствник Невена Ђукић) 

3. Софија Милановић 6/1-2.место ( наставник Тамара Станковић) 

4. Данка Думић 7/3-3.место (наставник Сузана Лештанин) 

 

Завршни испит је одржан 27, 28. и 29.јуна.Наставници српског језика су укључени у 

прегледање завршног теста. Просечан број поена на тесту из српског језика је био 13,24. 

Oве године смо радиле на изради Школског програма, који је предат на време. 

 И ове школске године, наставнице српског језика су се усавршавале (у прилогу се налазе 

табеле са стручним усавршавањем). 
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Извештај о раду и активностима Стручног већа наставника страних језика  

 

       

 

 

 

      У школској 2021/2022.години програм рада Стручног већа наставника страних језика у 

потпуности је реализован, чак и премашен. 

      У августу 2021.године урађени су глобални и оперативни планови и изабрани 

семинари које ће чланови већа похађати у предстојећој школској години.  

      У школској 2021/2022.години настава се углавном одвијала непосредно, у школи, уз 

поштовање прописаних епидемиолошких мера. Школски календар је неколико пута 

мењан, па је и школска година на крају продужена до 24.јуна 2022.год., а у пар наврата 

настава се одвијала онлајн, преко платформи Е-учионица (превасходно за први циклус 

основног образовања) и  Google учионица ( за други циклус основног образовања). 

      У септембру је направљен план одржавања контролних и писмених задатака и 

одређени су ученици који ће похађати допунску и додатну наставу. Размотрени су ИОП-и 

за оне ученике којима је то потребно. У октобру су усклађени критеријуми оцењивања, а у 

новембру, на крају првог класификационог периода, извршена анализа успеха ченика. 

Закључено је да ученици показују побољшање у разумевању и усвајању градива, али да би 

часови допунске наставе могли бити боље посећени. Ова посећеност је порасла већ у 

децембру и то је резултовало бољим успехом ученика на крају првог полугодишта. У 

јануару 2022.године сви чаланови стручног већа били су активни у изради јединствених и 

детаљно разрађених Критеријума оцењивања у настави страних језика, који су преко сајта 

школе сада постали доступни и родитељима ученика.  

      Почетком фебруара одржано је школско такмичење из енглеског језика, са којег је на 

општинско такмичење прошло пет ученика (Дина Дамњановић, Радовић Ивона, Јелена 

Младић, Теодора Илић и Миљана Мандић). Из немачког језика на општинско такмичење 

отишла је само Миљана Мандић, која није прошла на даља такмичења. На градско, а 

касније и на републичко такмичење прошле су три ученице - Дина Дамњановић, Радовић 

Ивона и Теодора Илић. Само Дина Дамњановић добила је похвалу, пласиравши се у десет 

најбољих у држави. 

      У априлу је анализиран успех ученика на крају трећег класификационог периода и 

извршена подела часова за предстојећу школску годину. Одлучено је да се остане при 

прошлогодишњем избору уџбеника за наредну школску годину. У одељењу 8-4 

наставница Марија Павловић одржала је угледни час који се тицао читању на енглеском 

језику, а коме су присуствовали сви чланови стручног већа.  
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      По завршетку другог полугодишта анализиран је успех ученика и закључено да је 

задовољавајући с обзиром на онлајн наставу која је претходила овој години и чији су 

недостаци дефинитивно оставили свој траг. Такође је усвојен програм рада стручног већа 

за следећу школску годину и извршена подела задужења за ту годину. Извршена је и 

анализа рада са ученицима који раде по ИОП-у, при којој се дошло и до потенцијалних 

нових случајева прелаза на овај план рада за следећу школску годину. 

 

 

 

 

 

Извештај о раду Стручног већа наставника биологије и хемије  

У школској 2021/22. години одржано је укупно седам састанака стручног већа, 

закључци са  састанка се налази у свесци Стручног Већа наставника биологије и хемије. 

Руководилац већа била је Биљана Коавачић. У школској 2021/22.години у саставу овог 

већа учествовали  су наставници Биљана Ковачић, наставник хемије и биологије, Беба 

Угреновић -  наставник биологије и хемије и Весна Срећковић,  наставник биологије. 

Током школске 2021/22.год. наставници овог већа присуствовали су следећим 

семинарима: 

• Примена едукативне платформе у раду са ученицима на даљину стручна трибина - 

сви чланови већа 

• Digital turn - how to make your school more digital - Утрехт 28. 4. - 4. 6. 2022 - Беба 

Угреновић 

• Обука наставника за прегледање завршног испита - сви чланови већа 

•  Развој тестова знања и примена у диференцирању учења и наставе- обука за 

водитеље семинара - Беба   Угреновић  

Током школске 2021/22.год. наставници овог већа нису органозаовали посете ван 

школе ради пандемије корона вирусом.    

Током школске године наставница Беба Угреновић урадила је са ученицима одељења 

4-1 радионицу “Учимо од природе” коју је припремила и финансирала СББ фондација у 

сарадњи са Друштвом за заштиту и проучавање птица Србије. 

Током школске 2021/22.год. наставници овог већа заједно са ученицима учествовали 

су на  такмичењу  на школском, општинском и окружном нивоу, а такмичење из хемије 

реализовано је на општинском и окружном нивоу. 

Током школске 2021/22.године кабинети биологије и хемије опремљени су  са две 

дигиталне табле. План је да се у наредном периоду среди и окречи кабинет. 
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 Анализом рада и успеха овог већа у школској 2021/22. години закључено је да треба 

наставити са досадашњом праксом постицања ученика да учествују на школским 

пројектима, редовном доласку на наставу, ношењу прибора за рад, похађању допунске 

наставе, сарадњи са родитељима, посетама разним музејима и научнопопуларним 

манифестацијама и коришћењу интернета у настави. У наредној школској години 

примењиваће се усаглашени критеријуми оцењивања за ханставу хемије и биологије. 

Такође, у наредној школској години треба усмерити рад наставника овог већа на 

реализацији већег броја угледних и огледних часова. 

  

 

 

  

Годишњи извештај  Стручног већа наставника Технике и технологије   

       

Извештај о раду Актива Техника и технологија  

Чланови  стручног већа :  

Вера Ћирић  

Драгољуб Веселиновић  

Мирослав Радић  

Предраг Петровић  

 

9-10 месец 

Усвајање рада  већа за школску 2021/ 22  

Израда планова за све видове рада  

- Школска година 2021/22 почиње новим праћењем ситуације епидемије корона вируса 

из марта 2020. Ученици ће кренути на редовну наставу, а настава ТиТ захтева поделу у 

2 групе, у 2 учионице, као и пре епидемије. (Модел I ). У случају погоршања прећи ће 

се на комбиновани модел ( подела ученика на групе, као претходне школске године). 

- План поделе задужења наставника обзиром на физичку поделу учионица, једна је у 

приземљу, а друга је на другом спрату. Подела алата, материјала, уџбеника, тестова 

- Упис ученика с обзиром на интересовања и афинитете у ваннаставне активности, а 

које ће водити наставници по следећој расподели 

 

1. Папирно моделарство - Вера Ћирић 

2. Шта знаш о саобраћају- Предраг Петровић 

 

11-12 месец 

- Анализа реализације плана рада у складу са школским и наставним средствима 

- Успех ученика у редовној настави у првом класификационом периоду и усклађивање 

начина рада међу наставницима нашег актива. 

- Усаглашавање критеријума оцењивања у односу на показана знања и вештине од 

стране ученика у оквиру истог разреда 
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- Преношење знања стеченог на семинарима на остале чланове стручног већа 

- Израда ИОП-а, ако буде потребно 

- Набавка материјала и алата за радне вежбе 

 

01-02 месец 

- Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта и упоређивање истог међу 

наставницима нашег актива 

- Анализа реализације (остваривања) планова свих ваннаставних активности 

 

03-04 месец 

- Анализа успеха ученика у трећем класификационом периоду 

- Селектовање најбољих ученичких радова , организација школског такмичења , избор 

ученика за општинско такмичење 

 

- Подела задужења свим наставницима у оквиру припрема за предстојеће општинско 

такмичење 

 

- Реализација општинског такмичења 

- Извештај о постигнутим резултатима и пласманима 

 

05-06 месец 

- Анализа остварених резултата у погледу усвојених знања и вештина на крају школске 

године и поређење између свих разреда 

- Избор новог руководиоца актива за наредну школску годину 

- Предлог програма рада актива за наредну школску годину 

- Анализа ИОП-а 

 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА: 

- Чланови већа планирају да присуствују семинарима и вебинарима који се буду 

организовали и у школи и онлајн, као и до сада. Обављаће се стручно усавршавање у 

оквиру установе: учествовање на такмичењу, угледни часови, присуство НВ и ОВ као 

и стручним темама, учешће у раду општинских и градских актива. 

 

 

 

 

 

Извештај о раду Стручног већа наставника математике, физике и информатике и 

рачунарства  

 

 

 

Чланови Стручног већа 

 

1. Драгана Пешић Крстић (математика) 

2. Славица Вићентић (математика) 
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3. Надица Стаменковић (математика, информатика) 

4. Милица Жујовић (математика, информатика) 

5. Јелена Павловић (математика, информатика) 

6. Саша Пеневски (физика, информатика) 

7. Тања Милованов Миленковић (физика) 

 

Седнице стручног већа: 

 

 
Р.бр. Датум Број присутних 

чланова већа 

Извод из дневног реда 

1. 6. 9. 2021. 7 1. Усвајање програма рада већа за школску 2021/2022. 

годину 

2. Израда оперативних и глобалних планова и планова 

одржавања оглено-угледних часова 

3. Израда иницијалног теста за све разреде и њихова 

анализа  

4. План држања часова математике и информатике 

четвртацима 

5. Планирање рада писмених задатака и контролних 

вежби 

6. Наручивање потребних наставних средстава 

7. Избор ученика за  додатну и допунску наставу  

8. Набавка "Математичког листа" 

9. Анализа резултата ЗИ за математику и физику 

10. Анализа наставе за време online наставе  

11. Мере за осавремењавање наставе и кабинета 

информатике 

12. Секција за програмирање 

2. 5. 11. 2021. 7 1. Анализа успеха и изостајања на крају првог 

класификационог периода 

2. Угледни час 

3. Интезивирање међупредметне корелације 
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3. 10. 12. 2021. 7 1. Такмичења 

2. Интезивирање рада у додатној настави 

4. 5. 1. 2022. 7 1. Анализа успеха и изостајања ученика на крају првог 

полугодишта 

2. Мере за побољшање успеха 

3. Израда ИОП-а 

4. Усклађивање критеријума оцењивања по Стандардима 

постигнућа 

5. Планирање рада писмених задатака и контролних 

вежби за друго полугодиште 

5. 4. 2. 2022. 7 1. Правилник о оцењивању 

2. Такмичења, интезивирање рада у додатној настави 

 

6. 18.3.2022. 7 1. Критичка анализа резултата на општинском и 

градском такмичењу 

2. Анализа писмених задатака и контролних вежби у 

настави 

3. Сарадња актива са активом нижих разреда - 

организација математичког такмичења "Мислиша 

7. 8.4.2022. 7 1. Анализа резултата пробног завршног испита за 

математику и физику 

2. Анализа успеха на крају трећег класификационог 

периода 

8. 6. 5. 2022. 7 1. Мај - месец математике  

2. Угледни час  

9. 10. 6. 2022.  1. Припремна настава ученика осмог разреда за полагање 

завршног испита из математике и физике 

2. Подела часова и задужења   

10. 30. 6. 2022.  1. Евалуација ИОП-а 

2. Анализа стручног усавршавања на нивоу већа 
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3. Анализа свих видова рада 

4. Доношење програма рада  за следећу школску годину 

 

Такмичења: 

МАТЕМАТИКА 

Школско такмичење из математике одржано је 3. 12. 2021. у 12.00. Задатке нам је путем 

мејла доставило Друштво математичара Србије. 

Општинско такмичење из математике одржано је 20. 2. 2022. године у ОШ “Вук 

Караџић“ у Београду. Ученици који су освојили награде/похвале:  

 

   

 

 

 

 

 

На окружно такмичење пласирали су се: Андреј Самарџић, Никола Вученовић, Михаило 

Стошић и  Теодора Тешановић. 

Окружно такмичење из математике је одржано је 12. 3. 2022. године у ОШ ,,Свети Сава“ 

и ОШ ,,Јован Миодраговић“ на Врачару. Ученици су на такмичењу остварили следеће 

резултате:  

 

 Име и презиме такмичара Разред Награда Предметни наставник 

1. Михаило Стошић 8. похвала Славица Вићентић 

 
Име и презиме такмичара Разред Награда 

Предметни 

наставник 

1. Андреј Самарџић 6. 2. награда Славица Вићентић 

2. Никола Вученовић 6. 3. награда Славица Вићентић 

3. Софија Милановић 6. похвала Милица Жујовић 

4. Михаило Стошић 8. 2. награда Славица Вићентић 

5. Теодора Тешановић 8. похвала Славица Вићентић 
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2. Теодора Тешановић 8. / Славица Вићентић 

3. Никола Вученовић 6. похвала Славица Вићентић 

4. Андреј Самарџић 6. / Славица Вићентић 

 

ФИЗИКА 

Школско такмичење из физике је одржано 1. 2. 2022. године. На општинско такмичење 

пласирало се 11 ученика.  

 

Општинско такмичење из физике је одржано у суботу, 5. 2. 2022. године у ОШ “Стефан 

Дечански“. На такмичење је изашло десет ученика. Ученици који су освојили 

награде/похвале: 

 

Градско такмичење из физике је одржано у  суботу 5.3.2022. године у ОШ "Бранко 

Радичевић", Нови Београд. Ученици су на такмичењу остварили следеће резултате: 

 

Р.бр. Презиме и име Одељење НАГРАДА Наставник 

1. Самарџић Андреј VI-3 3. место С.Пеневски 

2. Ракита Маријана VI-1 - С.Пеневски 

3. Милановић Софија VI-1 - С.Пеневски 

4. Живковић Александар VI-3 - С.Пеневски 

5. Живановић Лука VIII-1 - С.Пеневски 

 

  

 

 

Р.бр. Презиме и име Одељење НАГРАДА Наставник 

1. Самарџић Андреј VI-3 1. место С. Пеневски 

2. Ракита Маријана VI-1 1. место С. Пеневски 

3. Милановић Софија VI-1 2. место С. Пеневски 

4. Живковић Александар VI-3 3. место С. Пеневски 

5. Благојевић Душан VI-1 похвала С. Пеневски 

6. Лаптошевић Дуња VII-2 3. место Т. Милованов 

7. Живановић Лука VIII-1 3. место С. Пеневски 
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Извештај  о раду Стручног већа наставника историје и географије  

  

Прва седница Већа друштвених наука,  одржана је 30. 09. 2021. год. 

Сви чланови већа су присуствовали седници 

Дневни ред: 

1. План за побољшавање резултата завршног испита 

2. Корелација између ученика и образовних стандарда 

3. Предлози за набавку нових наставних средстава и учила 

4. Израда програма рада за обележавање значајних датума 

 

5.  Евидентирање ученика за додатну и допунску наставу 

6. Примена индивидуализоване и диференциране наставе на часовима вежбања 

7. Значајни датуми: 820. година од оснивања Хиландара 

8.Индивидуалне потребе ученика 

9.Додатна настава или слободне активности и мултидисциплинарност у обради – 

корелација међу наставним предметима 

10. Како се уче различити предмети 

11. Размене искуства и знања наставника на стручним већима о упућивању ученика у 

различите технике учења (рада током целе шк. год.) 

Закључак 

Записник 

 

1. Ради бољих постигнућа на завршном испиту предложено је да се ђаци што више 

мотивишу да додлазе на часове припремне наставе, да се подстичу на самостални рад код 

куће. Упућивати их на сaјтове за вежбање и ширење знања као што су Мала матура и 

Shtreber. Инсистирати на томе да ученици што боље схвате битност завршног испита како 

за њихово даље школовање тако и за живот. Ако постоји могућност уместо задужења 

додатне или допунске наставе код наставника, у последљем тромесечју, пренаменити за 

часове припремне наставе. 

2. Тежити да оцене ученика буду у складу са образовним стандардима. Закључна оцена 

изводи из свих добијених оцена. Осим оцена које су дате кроз усмена и писмена 

утврђивања знања, неке су дате на активностима, домаћим задацима, презентацијама, 

рефератима,…те у понеком случају може доћи до тога да је закључна оцена виша од оне 

коју прописује образовни стандард.  

3. Предметни наставници који су имали потребе или уколико се јави потреба за новим 

наставним средствима да предају молбу директору школе. 

4. Обележавање значајних датума је унето у план рада Стручног већа друштвених наука. 

 

5. Наставници историје и географије организовали су термине за допунску наставу из 

својих предмета и информисали ученике о томе. Евидентирање ученика бележи се у 

електронским дневницима за допунску наставу. 

6. Ова врста наставе биће реализована у складу са потребама ученика и са консултацијама 

са ПП  службом. 

8. Није реализована активност. Пошто се градиво о Немањићима обрађује у другом 

полугодишту, боље је и лакше за ученике шестог разреда да тада се баве темом задужбина 

и прославама обележавања годишњица оснивања. 
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9. На часовима редовне, допунске, додатне наставе посвећује се пажња индивидуалним 

потребама ученика. Биће уложен труд да се одговори њиховим јединственим 

интересовањима кроз савет, али и упућивање на додатну литературу, музејске поставке, 

изложбе, радионице, догађаје, интернет странице.... Сви предметни наставници у својим 

педагошким свескама обављају евиденцију о индивидуалним потребама ученика. 

Евидентирани су ученици са којима се ради по индивидуализовном програму, ИОП1 или 

ИОП2. 

10. Часови су реализовани као часови додатне наставе или слободних активности у 

зависности који од наставника је имао каква задужења. 

11. На часовима се са ученицима разговара о техникама учења и томе како се уче 

различити предмети. Често их подсећамо на важност добре организације за учење (нпр. 

прављење недељног плана) Ова разлика нарочито је истакнута између друштвене и 

природне групе предмета. Акценат се ставља на смислено учење, са разумевањем, на који 

начин да запамте називе, бројеве и како да својим речима објасне, опишу,... 

12. На састанцима нашег већа колеге се међусобно информишу и саветоветују како 

упутити ђаке на различите технике учења на основу искуства које сами стичу кроз рад са 

ученицима, али и похађајући семинаре на ову тему. 

 

Друга седница Већа друштвених наука,  одржана је 28. 10. 2021. год. 

Сви чланови већа су присуствовали седници, 

Дневни ред: 

1. Уједначавање критеријума оцењивања 

 

Закључак 

Записник 

 

1. Критеријум оцењивања је уједначен. Истицано је да усаглашеност постоји пре свега код 

истих предмета, а усаглашени су и са образовним стандардима. 

 

 

 

 

Трећа седница Већа друштвених наука,  одржана је 27. децембар 2022. год. 

Сви чланови већа су присуствовали седници,  

Дневни ред: 

 

1. Прослава дана Светог Саве – Савиндана 

2. Групни рад и рад у пару 

3. Примена информационих технологија у слободним активностима и додатном раду  

4. Реализација плана и програма 

5. Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта 

6. Стручно усавршавање у оквиру већа 

 

Записник 

1. Ова тачка није  била реализована због епидемиолошке ситуације 
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Наставници историје  обележиће прославу Светог Саве на својим часовима преко 

наставних јединица које су за то планиране, такође изложићемо радове и у кабинету. 

2. На часовима географије је заступљен у већој мери рад у пару, где ученици 

користећи један атлас траже одговарајуће географске појмове или у пару раде 

презентације појединих делова лекција. Групни рад се користио углавном у обради 

поједеиних лекција (нпр. 5. разред -  Стене, 6. разред - Оријентација карте и мерења 

на карти, Структуре становништва: биолошке и друштвено-економске, 7. разред - 

Државе бивше СФРЈ, 8. разред - Структура становништва Србије)  на часовима 

историје такође користећи један атлас два ученика траже одговарајуће историјске 

појмове или у пару раде презентације појединих лекција или делова лекција: 6. 

разред – Немањићи, 8. разред Два покрета отпора – Четници и партизани... 

3. Кабинети  историје и географије  су опремљени компјутерима и пројекторима. 

Све је ово допринело великом побољшању наставе. Часови слободних активности и 

додатне наставе се могу изводити и као виртуелне посете различитим природним и 

друштвеним објектима, манифестацијама, учењу кроз онлајн игрице на немим 

картама... 

4. План и програм је реализован према плану уз мања – у законским оквирима 

дозвољена одступања што ће бити поднето у полугодишњем извештају 

руководиоца  

5.  Константовано је да су ученици у великој мери савладали градиво предвиђено за 

обраду у првом полугодишту и ради што усаглашенијег оцењивања договорено је да 

се уради обједињени критеријум оцењивања у настави историје и географије.        

                      

За ученике који су остали неоцењени или имају недовољну оцену, сви предметни 

наставници су обавестили ученике шта да ураде преко распуста и дали период до кад у 

другом полугодишту треба да поправе оцене . 

 

  

 

 

 

 

Четврта седница Већа друштвених наука,  одржана је 19. МАРТА 2022. год. 

Сви чланови већа су присуствовали седници,  

Дневни ред: 

1. Организација школских такмичења 

2. Прослава Дана државности Србије 15. Фебруара 

3. Обележавање сећања на НАТО бомбардовање 24. Марта 

 

Записник 

1.За школско такмичење из историје није било заинтересованих ученика а из географије се 

пласирало за Општинско такмичење : Вук Томић 7/2, Марко Станојевић 7/2, Јелена 

Суботић 7/5. 

30. Прослава Дана државности Србије 15. Фебруар обележен је на часовима Историје . 

31. Обележавање сећање на НАТО бомбардовање 24. Марта обележена је на часовима 

историје. 
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Пета седница Већа друштвених наука, одржана је 20. МАЈ  2021. год. 

Сви чланови већа су присуствовали седници,  

Дневни ред: 

1. Обележавање Дана холокауста – обилазак Јеврејског музеја, Бајракли џамије, синагоге и 

протестантског храма 

 

 

2. Обележавање Дана победе над фашизм 

3.Учешће на општинским, градским и републичким такмичењима 

4.Размена искустава са семинара 

5. Извештај са одржаног пробног завршног испита из историје и географије 

6. Предлози мера за побољшање резултата 

7. Анализа ученичких задатака из историје и географије на комбинованом тесту 

 

 

Записник 

1. Дан холокауста није обележен ове године посетама; већ су наставнице историје 

обележиле на часовима. 

 

 

2. Обележавање Дана победе над фашизмом је реализован на часовима  историје и 

пригодним паноима. 

 

3. 19. марта 2022.  је одржано општинско такмичење из географије на којем је ученик Вук 

Томић 7/2 освојио друго место, Марко Станојевић треће место  а на градском такмичењу 

одржаном 7 маја 2022.  Ученик Вук Томић 7/2 је освојио  друго место 

 4. Чланови већа су међусобно разговарали на искуства са семинара и могућношћу 

примене истих. 

5. Полагању пробног завршног испита из комбинованог теста приступило је 102 ученика, 

од тога су 2 ученика  радила по посебном програму питања теста везана за географију и 

историју. 

Полагање је организовано у учионицама по препоруци МПНТР и у складу са мерама 

заштите. У свакој учионици је било највише 15 ученика. Дежурство су спроводили 

наставници наше школе. Прегледање тестова је било у школи класичним прегледањем од 

стране предметног наставника. 

На комбинованом тесту просечан број бодова из географије је 3,06 од четири могућа, а из 

историје 2,07 од четири могућа.  

У односу на пробни испит прошле године резултати су знатно бољи, али уз напомену да је 

на комбинованом тесту су сва питања затвореног типа.  

6.Мере за побољшање успеха:. Евиденција часова припремне наставе се води и у 

електронском дневнику према задужењу о припремној настави.  

 

 7. Анализа ученичких радова је била на редовним часовима наставе. Овде треба да се 

скрене пажња ученицима који су имали тачне одговоре али преправљали или другачије 

обележавали одговоре, те су из тог разлога губили бодове. Такође, скренути пажњу и 
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онима који су оставили написано у обичној оловци или превише притискали бојење 

кружића обичном оловком па се није могло попунити хемијском оловком после тога. 

Ученици који су имали 0 поена посебно позивамо на припремну наставу кад буду у школи 

 

Шеста седница Већа друштвених наука,  одржана је 29. ЈУН  2022. год. 

Сви чланови већа су присуствовали седници,   

Дневни ред: 

1.  Предлог чланова испитних комисија (за разредне и поправне испите) 

2. Подела предмета и одељења на наставнике 

3. Стручно усавршавање 

 

 

Записник 

1.  Разредниих и поправних испита није било пријављених у јунском испитном року.  

2. Подела предмета и одељења на наставнике је следећа: 

Историја: Рада Димитријевић  сва одељења парне  смене 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 8/1, 8/2, 8/3, 

8/4, 8/5 , Марина Стефановић, сва одељења непарне смене: 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 7/1, 

7/2,7/3, 7/4. 

Расподела одељења на наставнике географије:  Снежана Калац: 6/1,6/2, 6/3, 6/4,6/5,8/1, 

8/2,8/3,8/4,8/5 , Наташа Љубеновић: 5/1,5/2,5/3,5/4,5/5,7/1,7/2, 7/3,7/4 

3.Сваки предметни наставник ће електронским путем доставити директорки извештај о 

свом стручном усавршавању. 
 

 

 

 

 

 

Извештај  о  раду  Стручног  већа  физичког  и  здравственог   васпитања 

            

  

 

           Стручно веће физичког и здравственог васпитања основне школе „Браћа Јерковић“ 

током школске 2021/2022. године чинили су наставници: Бранко Милошевић, Бојан 

Ћурувија и Марко Михаиловић. Председник стручног већа је Бојан Ћурувија. 

 Одражано је 5 састанака.  

Разматран је успех ученика након сваког класификационог периода, реализација 

наставног плана и програма, као и редовност похађања наставе, њихова активност 

приликом наставе и понашање ученика.  
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 Чланови стручног већа су активно учествовали у реализацији наставних и 

ваннаставних активности, седницама одељењских и наставничких већа, као и у тимским 

састанцима. 

 Организован је рад спортских секција (фудбалске, кошаркашке, рукометне и 

одбојкашке) које су водили наставници Бранко Милошевић, Бојан Ћурувија и Марко 

Михаиловић. Рад секције је у потпуности спровођен сем у тренуцима погоршања 

епидемиолошке ситуације. На почетку школске године Стручно веће је заузело став да се 

ученици воде на сва такмичења. Међутим, због епидемиолошке ситуације на почетку 

школске године ученици нису учествовали на општинском такмичењу из кошарке.  

 

Учествовали само на општинским такмичењима из одбојке и футсала и на градском, 

окружном и републичком такмичењу из атлетике.  

 

Резултати: 

Одбојка (општинско такмичење) :  -  1. место (дечаци 5-6. разред)   

-       2. место (дечаци 7-8. разред) 

-       3. место (девојчице 5-6 разред) 

 

Футсал (општинско такмичење) :  - 2. Место (дечаци 5-6 разред) 

 

Атлетика (општинско, градско, окружно и републичко такмичење):  -  

       -  1. места (Марија Нисић - 8.разред) 

 

Ученица Марија Нисић је изабрана за спортисту генерације. 

 

Сарадња са ученицима је била одлична, постављени задаци су у потпуности реализовани. 

  

    

 

   

 

            

Извештај о раду Стручног већа наставника музичке и ликовне културе 

 

 

 

Сав програм стручног већа је у потпуности остварен.  

 

Редовна настава музичке и ликовне културе одржавала се у складу са расподелом 

одељења утврђеном почетком школске године. Свих планирани часови одржавани су 

редовно према динамици недељног распореда часова.  
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Током наставе на даљину коришћења је Гугл учионица. 

Часови предмета Ликовна култура и Музичка култура, као и слободне наставне 

активности реализовани су према плану и програму предвиђеном Правилником о 

наставном плану и програму.  

Оперативни планови рада су у електронској форми, на месечном нивоу, достављан 

психолошко-педагошкој служби школе.  

 

Сви ученици који су слушали слободне наставне активности оцењени су описном оценом, 

док су ученици на редовним наставним предметима сви позитивно оцењени бројчаном 

оценом. 

Два пута током школске године на састанцима актива вршена је анализа васпитно-

образовног рада у настави ликовне и музичке културе, са изношењем и усвајањем 

предлога за унапређење наставе. 

Корелација између наставних предмета је остварена кроз међусобни договор наставника, а 

резултирала је изложбама ликовних радова у холу школе, што је наведено и описано у 

свесци актива. 

Наставници музичке и ликовне културе су се редовно стручно усавршавали у установи и 

ван ње, у складу са професионалним потребама и интересовањима. Хронолошки ток 

стручног усавршавања је детаљно наведен и описан у табели стручног усавршавања 

наставника, као и у свесци актива наставника. 

Наставници ликовне и музичке културе су учествовали у реализацији Школског програма 

за наредни период.  

У јануару су израђени елементи и критеријуми оцењивања за предмете Ликовна и 

Музичка култура. 

У априлу су обављене посете наставника музичке и ликовне културе у свим одељењима 4. 

разреда. 

Током школске године постављено је 7 тематских изложби ликовних радова ученика од 5. 

до 8. разреда. Изложбе су постављане у простору галерије школе, на централном паноу. 

Неке од изложби су пратиле актуелне празнике и догађаје. 

 

Ликовни радови ученика су послати на неколико конкурса, док су три ученика 5. разреда 

узелa учешће на 67. изложби ликовних радова деце и омладине Србије “Простор у дечјем 

ликовном изразу”, у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
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Хор млађих ученика школе је наступао на манифестацији „Београдска зима 2022“, у 

организацији Града Београда и Дечјег културног центра Београда. 

 

Направљен је план рада актива за наредну школску годину, приложен у наставку 

извештаја. 
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Извештај Разредних већа 

Извештај о раду и активностима разредног већа првог разреда на крају школске 

2021/2022. године 

 

 О Д Е Љ Е Н С К О   В Е Ћ Е   I   Р А З Р Е Д А 

Ред.бр. ОДЕЉЕЊЕ И ИМЕ НАСТАВНИКА 
Укупан број 

ученика 

Број 

дечака 

Број 

дево-

јчица 

1. I-1   СЛАВИЦА  ЂАЧИЋ 27 11 16 

2. I-2   БОСА   РАДАНИЋ 26 10 16 

3. I-3  ВЕСНА  ЗУЈАЛОВИЋ 26 12 14 

4. I-4  ДАНКА  РАДОВИЋ 27 12 15 

5. I-5  САЊА РОМЧЕВИЋ 26 11 15 

 У К У П Н О     У Ч Е Н И К А 132 56  76 

 

ТАБЕЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА : 

Редни 

број 

 

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ПЛАНИРАНО 

 

ОСТВАРЕНО 

1. СРПСКИ ЈЕЗИК 900 900 

2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 360  360 

3. МАТЕМАТИКА 900 900 

4. СВЕТ ОКО НАС 360 360 

5. ЛИКОВНА КУЛТУРА 180 180 



79 
 

6. МУЗИЧКА КУЛТУРА 180 180 

7. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 540 540 

8. ДИГИТАЛНИ СВЕТ 180 180 

Редни 

број 
 

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ПЛАНИРАНО 

 

ОСТВАРЕНО 

БРОЈ 

УЧЕНИКА 

8. Верска настава 180 176 18 

9. Грађанско васпитање 180 180 114 

  

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

 

ПЛАНИРАНО 

 

ОСТВАРЕНО 

11. Допунска настава 360 360 

12. Слободне активности 180 180 

13. Час одељењског старешине 180 180 

 У К У П Н О 4660 4656 

 

ТАБЕЛА  ИЗОСТАНАКА 

Ред.

број 
ОДЕЉЕЊЕ И ИМЕ НАСТАВНИКА 

УКУПАН БРОЈ 

ИЗОСТАНАКА 

ОПРАВДАНИ 

ИЗОСТАНЦИ 

НЕОПРАВДАНИ 

ИЗОСТАНЦИ 

1. I-1СЛАВИЦА   ЂАЧИЋ 566 566 - 

2. I-2   БОСА   РАДАНИЋ 893 889 4 

3. I-3  ВЕСНА  ЗУЈАЛОВИЋ 51 51 - 

4. I-4  ДАНКА  РАДОВИЋ - - - 

5. I-5  САЊА РОМЧЕВИЋ 172 172 - 

 УКУПНО    ИЗОСТАНАКА 1682 1678 4 
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ТАБЕЛА  ВЛАДАЊА  УЧЕНИКА 

Ред.

број 
ОДЕЉЕЊЕ И ИМЕ НАСТАВНИКА ПРИМЕРНО 

ВРЛО 

ДОБРО 
ДОБРО 

ЗАДОВО

ЉАВАЈУ

ЋЕ 

НЕЗАДОВ

ОЉАВАЈУ

ЋЕ 

1. I-1 СЛАВИЦА   ЂАЧИЋ 27 - - - - 

 2. I-2   БОСА   РАДАНИЋ 26 - - - - 

 3. I-3  ВЕСНА  ЗУЈАЛОВИЋ 26 - - - - 

 4. I- 4  ДАНКА  РАДОВИЋ 27 - - - - 

 5. I-5  САЊА РОМЧЕВИЋ 26 - - - - 

 У К У П Н О     У Ч Е Н И К А 132 - - - - 

 

 

 

KOМЕНТАР 

Из наведених података у горњем табелама се види да одељенско веће I разреда броји 132 

ученика (56 дечака и 76 девојчица) у 5 одељења. Током школске године мењао се број 

ученика само у одељењима I-2 и I-4. Ученица Маша Митровић уписана је у фебруару у I- 

2, а  ученик Милорад  Димитријевић у априлу у I-4. У току школске године сви планирани 

наставни садржаји и облици образовно-васпитног рада су реализовани кроз 180 наставних 

дана. Поред редовне наставе, реализовани су и часови допунске наставе из математике и 

српског језика, часови одељенског старешине и слободних активности. Сви планирани 

садржаји редовне, допунске наставе и ваннаставних активности су реализовани, осим 4 

часа верске наставе због боловања наставнице. Ђачке књижице су подењене на редовном 

родитељском састанку који је одржан 5.7.2022. године. 

Свим ученицима су закључене описне оцене. Већина ученика је остварила предвиђене 

исходе у потпуности, а неколицина делимично. Ученици су савладали  технику читања, 

усменог и писменог изражавања и овладали су сабирањем и одузимањем до 100 без 

прелаза. Неколицина ученика је напредовала споријим темпом од осталих, али у складу са 

својим способностима. За сада нема предлога за рад по ИОП-у. 
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Владање свих ученика је примерно. На нивоу Већа има 1678 оправданих и 4 неоправдана 

изостанка. Током године вођена су 3 појачана васпитна рада у одељењу I-5, који су 

завршени без изрицања дисциплинских мера.  

Сарадња са родитељима је била добра и огледала се кроз посећене родитељске састанке и 

велики број одржаних индивидуалних разговора са одељенским старешинама, тако да су 

родитељи континуирано пратили рад и понашање ученика и благовремено им је указивано 

на евентуалне потешкоће и проблеме њихове деце у настави. 

Током другог полугодишта реализоване су две посете позоришту и један полудневни 

излет.  

У оквиру школе ученици су учествовали у: хуманитарној акцији Црвеног крста ''Трка за 

срећније детињство'', обележавању 60 година Нобелове награде Иви Андрићу, 

хуманитарној акцији Црвеног крста - ,,Један пакетић пуно љубави", ликовним конкурсима 

и манифестацији Дечја Нова година- Београдска зима 2022, промоцији школе кошарке КК 

"Црвена Звезда",  као и предавању: Безбедност деце у саобраћају. 

Ученици одељења 1-3 и 1-4 су, као хор првака наше школе, одржали концерт са поп 

певачицом Леонтином Вукомановић на бини у школском дворишту. Певали су дечје 

песме о Новој години и Божићу. У склопу овог програма је одржана и представа "Трапави 

Деда Мраз" са професионалним глумцима. Ова манифестација организована је у сарадњи 

са Дечијим културним центром Београда. Сва присутна деца, као и присутни наставници, 

али и родитељи и баке и деке ученика, су уживали и носе прелепе утиске са 

манифестације, која ће се засигурно наставити и у наредним годинама. Ученици 1-1 су са 

својом учитељицом одржали завршну приредбу за родитеље на крају школске године.  

Сви ученици првог разреда добили су бесплатне уџбенике за други разред издавачке куће 

„Логос“, које је обезбедио град Београд.  

Одржано је 5 разредних већа, где се разматрало о свим битним чиниоцима образовно-

васпитног рада и актуелним ситуацијама током школске године којима су увек 

присуствовали сви чланови. Сарадња учитеља првог разреда је била свакодневна у раду, 

подршци и унапређивању наставног процеса. Током маја веће првог разреда израдило је 

нови школски програм рада за други разред, који је предат ПП служби школе и који ће 

важити наредне четири године.  

Учитељи првог разреда током године су се континуирано усавршавали и у установи и ван 

ње.  Преглед остварених бодова: 

I-1   СЛАВИЦА ЂАЧИЋ : у установи - 50 бодова, ван установе:  43 бодова 

I-2   БОСА РАДАНИЋ: у установи  - 46 бодова, а ван установе: 10 бодова 

I-3   ВЕСНА  ЗУЈАЛОВИЋ: у установи – 54 бодова, а ван установе: 38 бодова 
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I-4   ДАНКА  РАДОВИЋ: у установи – 75 бодова, а ван установе: 33 бодова 

I-5   САЊА  РОМЧЕВИЋ: у установи- 51 бод, а ван установе: 13 бодова 

  

 

ВЕРСКА  НАСТАВА 

 
У 1. разреду има 1 група ученика (16) за Верску наставу. Планирано је 36 часова, а 

одржано је 32 јер је наставник био на боловању током 1. полугодишта, а замена није 

организована. 1. септембра није одржана презентација Верске наставе за родитеље, али се 

приступило анкетирању деце. Будући да настава православног катихизиса у 1. разреду 

треба да буде припрема ученика да прихвате да је постојање израз заједнице, односно да је 

личност заједница са другом личношћу, коришћена су она дечија искуства која на то 

указују (цртежи које и деца сама цртају и на којима ће увек бити престављења бића у 

односу; дружење и организовање таквих врста игара које ће указивати на заједницу са 

другима). У сам план и програм, убацила сам више прича из Св. Писма, јер су оне за децу 

пун погодак будући да свака библијска прича на децу оставља веома снажан утисак. 

Сви исходи су углавном остварени. Сви ученици учествовали су у настави и своје обавезе 

испуњевали на време.  

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  

Настава се одвијала са по 2 часа недељно, укупно 72 часа годишње по одељењу. На нивоу 

већа првог разреда одржани су сви планирани часови. Све наставне теме и њихови 

садржаји реализовани су онако како је то било предвиђено годишњим планом и 

програмом. Највише пажње је посвећено усвајању и проширивању вокабулара, као и 

правилном изговору и стицању комуникативних способности. Нове речи о различитим 

темама интересантним за децу овог узраста, бројеве до 10, основне боје, основне придеве 

који описују стања и осећања, опис људи и чланова породице, изражавање допадања и 

недопадања и друго, ученици су савладавали праћењем излагања наставника на основу 

слика у уџбенику као и интенизиѕвним коришћењем електронског уџбеника,a утврђивали 

кроз низ усмених активности, интерактивних игара и активностима у радној свесци и 

радном уџбенику. Учење и разумевање путем слушања били су саставни делови часова.  

Свака тема пропраћена је неком од песмица или рецитација које су деца радо учила и 

усвајала.  Праћење приче на енглеском везане за тему, глума, као и смишљање сопствене 

приче били су веома интересантни деци. Учење нових речи и израза и песмица везаних за 

прославе рођендана као и за празнике Божић и Ускрс и учење и упоређивање обичаја 

везаних за ове празнике и елементе културе чији језик деца уче и код нас, саставни су део 

наставе страног језика.  Овим догађајима као и другим темама и њиховим садржајима 

посвећивана је велика пажња. Поред усмене провере знања ученици су имали тестове 

цртежима. 
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Извештај о раду и активностима Разредног  већа другог разреда на крају школске 

2021/2022. Године 

 

 

 

 

 

Редни 

број 

Обавезни наставни 

предмети 

Редовна настава Допунска Допунска 

планирано остварено планирано остварено 

1. Српски језик 720 720 144   144 

2. Енглески језик 288 288   /         / 

3. Математика 720 720 144   144 

4. Свет око нас 288 288  /       / 

5. Ликовна култура 288 288 /      / 

6. Музичка култура 144 144 /     / 

7. Физичко васпитање 432 432 /     / 

8. Дигитални свет 144 144 /     / 

 

Редни 

број 

Изборни наставни 

предмети 

Планирано Реализовано Број ученика 

1. Верска настава 72 64    46 

2. Грађанско васпитање 108 108    65 

3. Чувари природе-2/2 36 36    27 
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Редни 

број 

Остали облици васпитно-

образованог рада 

Планирано Реализовано 

1. Допунска настава 288 288 

2. Час одељењског старешине 144 144 

3. Слободне активности 144 144 

    

 

            ВЛАДАЊЕ 

Одељење 5 4 3 2 1 Укупно 

ученика 

    2/1 28    /      /    /    / 28 

    2/2 27    /      /    /    / 27 

    2/3 28    /      /    /    / 28 

    2/4 28    /     /    /    / 28 

Укупно 111    /    /    /    / 111 

 

 

Одељење Оправдани Неоправдани Укупно 

2/1 898    / 898 

2/2 2270 10 2280 

2/3 1928    / 1928 

2/4 2053    / 2053 

Укупно 7149 10 7159 

           

           УСПЕХ УЧЕНИКА 

Одељење Одличан Врлодобар Добар Довољан Недовољан Одељењски 

старешина 
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2/1 21 6 1   /    / Стеван 

Ференђан 

Јовановић 

2/2 20 6 1   /    / Јелена Којић 

Павловић 

2/3 26 1 1    /    / Весна Петровић 

2/4 22 6 /    /    / Жељка Борјан 

Укупно 89 19 3    /      /  

 

 

          КОМЕНТАР 

 

            Одељењско веће другог разреда броји 111 ученика у четири одељења,(2/1-28 

ученика,2/2-27 ученика,2/3-28 ученика и 2/4-28 ученика). 

Кроз програмске cадржаје предвиђене за други разред, ученици су стекли следећа знања:  

 Математика–Сабирање и одузимање са прелазом до 100, таблица  множења и 

дељења до броја 100, редослед рачунских операција као и садржај из геометрије (дуж, 

права, полуправа, правоугаоник, квадрат). 

Већина ученика је остварила предвиђене исходе по областима.Мањи број ученика 

савладава исходе уз помоћ учитеља. 

 

 Српски језик – Ученици  су савладали усмено и писмено изражавање,штампана и 

писана латинична слова, усвојили правопис, као и граматичке садржаје (реченица, 

именице, глаголи,бројеви,описни придеви и личне заменице). 

Већина ученика је остварила предвиђене исходе по областима.Мањи број ученика 

савладава исходе уз помоћ учитеља. 

 

 Свет око нас – Усвојени садржаји из културе живљења,оријентације у времену и 

простору као и живе и неживе природе, усвојени основни појмови о кретању и 

материјалима. 

Ученици су остварили предвиђене исходе по областима. 

 

 Музичка култура – Кроз разне ритмичке и мелодијске садржаје ученици развијали 

осећај за ритам, слух и игру. 

 Ликовна култура – служили се разним ликовним техникама и развијали своју 

креативност.  

 Физичко васпитање – Вежбе обликовања, различити облици кретања,( трчање, 

ходање,скакање,прескакање),тимске игре,игре реквизитима и различити облици 
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елементарних игара. Све активности су допринеле физичком развоју ученика и ширењу 

спортског духа.  

            Дигитални свет-Ученици радо прихватају садржаје и успешно развијају дигиталне 

вештине уз безбедну и правилну употребу дигиталних уређаја,као и алгоритамски начин 

размишљања.Значајно су напредовали у програмским језицима-Paint,Scratch. 

 Чувари природе –У одељењу 2/2 реализовао се изборни  предмет .Ученицима је 

пробуђена еколошка свест о очувању животне средине. 

 Грађанско васпитање – кроз радионице  и мешовите групе ученици су стекли нова 

искуства о успешном решавању конфликата , толеранцији,планирању акције и 

реализацији исте. 

             Играоница-радионица-Кроз различите облике стваралаштва ученици су богатили 

своју креативност. Слободне активности су организоване кроз ликовне, драмске, 

литерарне  и спортске активности (сви ученици укључени). 

 

 

Ученицима којима часови редовне наставе нису били довољни за савладавање градива 

пружена је помоћ кроз допунске часове из српског језика,енглеског језика и математике. 

На почетку и у току школске године уписано је у други разред 9 ученика и распоређено по 

одељењима. 

У одељење 2/1 Василије Ђорић,Искра Димитријевић и Калина Рајић.У одељење 2/2 Лејла 

Мемишевић,  у одељење 2/3  Андреа Бабић,Вук Бабић и Нермина Салити.У одељење 2/4 

Лејла Петровић и Марко Дољанчевић. 

Математичко такмичење „Мислиша“,које је планирано у марту није реализовано због 

пандемије корона вируса. 

 

*Закључак Већа је да су сви ученици значајно напредовали у стицању знања,умења и 

навика у односу на почетак школске године. 

Већина ученика је веома успешно,уз самостално и стално напредовање,савладала наставне 

садржаје из свих наставних предмета у складу са прописаним исходима и створило 

одличан основ за даље напредовање. 

           У сваком од одељења има ученика који уз мању или већу помоћ савладавају 

успешно наставно градиво у складу са прописаним исходима. 

Два ученика,Лејла Мемишевић 2/2 и Марко Дољанчевић 2/4 наставу прате по ИОП-у 1 из 

предмета српски језик и математика. 

Сви планирани часови су и реализовани,у складу са планираним,сем верске наставе где 

због боловања наставника није реализовано 8 часова. 

        *Због епидемије корона вируса и лажних дојава о бомби неки часови (наставни 

дани),реализовани су онлајн. 

Јесењи распуст и фебруарски празник су продужени,те смо због тога имали надокнаду 

часова(две радне суботе,9.4.2022. и 7.5.2022,као и три дана продужетка школске 

године,како је и планирано у складу са школским календаром). 

        *На Е-учионици смо постављали вести,обавештења,наставне материјале,путем е-

поште на платформи комуницирали,како са ученицима,тако и са родитељима,креирали 

дигиталне-интерактивне лекције и задатке,које су ученици решавали и двосмерном 

комуникацијом,веома брзо и једноставно добијали повратне информације о савладаним 
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садржајима,чиме је испоштована индивидуализација и сам начин учења персонализован и 

прилагођен сваком ученику понаособ. 

       *Закључак Већа је да ученици радо прихватају рад на Е-платформи,значајно су током 

године напредовали у самосталној изради дигиталних задатака. 

      *Сарадња учитеља у оквиру Већа другог разреда остварена је кроз посете 

позориштима,полудневном излету и седницама одељењског већа.Разматрало се о свим 

битним чиниоцима образовно-васпитног рада и актуелним ситуацијама током школске 

године којима су увек присуствовали сви чланови. 

 

 

       *У оквиру сарадње школе и локалне заједнице,ученици другог разреда су учествовали 

у следећим пројектима: 

- „Трка за срећније детињство“,у организацији Црвеног крста Чукарица 

- „Златна јесен живота“-Црвени крст Чукарица (ликовни конкурс) 

- Обележавање 60 година „Нобелове награде“ Иво Андрић 

- Хуманитарна акција Црвеног крста „Један пакетић-пуно љубави“ 

- Дечја Нова година „Београдска зима 2022“-Новогодишња представа и музички програм. 

- Промоција КК „Црвена звезда“ 

- Музичка школа „Ватрослав Лисински“ 

- „Крв живот значи“-Црвени крст Чукарица (ликовни конкурс) 

Ученица Анђелија Божић из одељења 2/1 освојила је оба пута прво место на ликовном  

конкурсу „Златна јесен живота“ и „Крв живот значи“ у организацији Црвеног крста. 

*Ученици 2/4 одељења су припремили и одржали приредбу за родитеље на крају школске 

године. 

 

*У току ове школске године,ученици другог разреда су имали три изласка из школе. 

  Сва три су реализована у другом полугодишту. 

-Позориштанце Пуж-представа „Бесна глиста“ и позориште Бошко Буха – представа 

„Звездарски витез“. 

-Полудневни излет- Обилазак Бојчинске шуме и манастира Фенек. 

 

 

 

 

 

 

                                Годишњи извештај- Енглески језик, 2021./2022. 

 

У школској 2021./2022. у  одељењима  другог разреда одржано је по 72 часа, као што  је 

планирано Наставним планом и програмом. Обрађене су теме предвиђене наставним 

планом: Поздрављање и представљање; Боје; Моја школа;  Моје играчке; Моја породица; 

Моја осећања; Занимања; Моја одећа; Храна и пиће; Прославе празника: Нова година, 
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Божић ; Рођендан и Ускрс. Приликом обраде сваке наставне теме, ученици су правили 

картице за латинична слова у оквиру сваке наставне теме.Ученици су  показали велико 

интересовање и ангажованост  својом активношћу на часовима. У оквиру сваке наставне 

теме, обрађена је и научена песмица у складу са наставном темом. Ученици су посебно 

били заинтересовани за израду честитки за празнике и учење песмица које се односе на 

празнике. Свака наставна јединица подразумевала је и утврђивање истих путем домаћих 

задатака у радној свесци, као и проверу у писаној и усменој форми.  Доступност наставних 

садржаја на интернету и могућност утврђивања слушањем код куће, ученицима је 

олакшало разумевање наставних јединица и лакше савладавање наставних тема.Ученици 

су  успешно савладали градиво предвиђено планом и програмом енглеског језика.   

 

 

                                             Верска настава 

 

         У 2. разреду има 2 групе за Верску наставу. Планирано је 72 часа, а одржано је 64 

јер је наставник био на боловању током 1. полугодишта, а замена није организована.    

       Циљеве наставе у другом разреду треба остваривати преко конкретног упознавања 

ученика са Литургијом и њеном структуром. Крштењем се постаје члан Цркве, Црква је 

заједница потпуно другачија од свих, Црква је заједница са Богом, Црква (заједница) и 

храм (место на којем се сабирамо), Литургија је догађај Цркве и у Литургији учествује 

само онај ко је крштен и ко то жели. У Литургији свет приносимо Богу. Кроз Причешће се 

остварује наша заједница са Богом. Ученицима је пружено основно знање о предметима 

који се користе на Литургији и литургијским службама. Црква не може да постоји без 

свих служби и свако у Цркви има своју службу. 

     Сви исходи су углавном остварени . Сви ученици  учествовали су у настави и своје 

обавезе испуњевали на време. 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА : 

 

- Програм заштите животне средине остварен је кроз часове света око нас, ликовне 

културе и ЧОС-а, као и кроз активно учествовање ученика у уређењу школског простора. 

- Програм заштите и превенције од насиља, злостављања, занемаривања и других облика 

ризичних понашања остварен је кроз информисање и разговор са родитељимљ на 

родитељским састанцима и кроз разговоре са ученицима на часовима ЧОС-а и грађанског 

васпитања, Договорена су правила понашања у одељењу и школи и праћено је поштовање 

договореног. Остваривана је сарадња са ПП службом по потреби, и сви проблеми су 

решавани кроз тим за заштиту и превенцију од насиља. 

- Програм здравствене заштите ученика у школи реализован је кроз часове ЧОС-а и света 

око нас. 

- Програм културних активности реализован је кроз школске приредбе, радионице, 

изложбе ученичких радова, учествовање на ликовним и литерарним конкурсима. Ученици 

су организовано преко школе одлазили на позоришне представе и излет.  

 -Планирана сарадња са МУП-ом није реализована настава у природи због ковид мера,а 

није ни реализована обука ученика- Безбедност у саобраћају,због дојаве о 

бомби.Одложена је за септембар следеће школске године. 

- Програм сарадње са породицом остварен је кроз рад Савета родитеља, где су родитељи 

учествовали на састанцима и акцијама које су спровођене, кроз радионице за децу и 

родитеље у току Дечије недеље. На родитељским састанцима и индивидуалним 

разговорима родитељи су информисани о успеху и владању ученика. 

- Програм социјалне заштите ученика у школи реализован је кроз акције прикупљања  за 

социјално угрожене ученике, организоване помоћи у раду слабијим ученицима, 

учествовањем у акцијама Црвеног крста. 

- Програм спортских активности остварен је кроз учествовање у пројекту "Спорт школе", 

у великој сали школе. Одржавани су заједнички часови физичког васпитања и 

међуодељенска спортска такмичења на спортском школском терену. 
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Програм Подршка учењу 

Мере подршке ученицима  које смо реализовали у току школске године  

-настава је углавном индивидуализована 

-образовање је у складу са стиловима учења ученика 

-неки ученици се образују по ИОП-у 

-прилагођавају се методе и технике рада у учионици 

-прилагођава се наставни материјал 

-користимо рачунарски образовни софтвер у настави 

-негујемо вршњачку подршку у укључивању и учењу ученика 

-често организујемо угледне часове 

-имамо редовну допунску  наставу 

Као успешни учитељи 

• Прихватали смо тешкоће ученика у учењу 

• Концентришемо се на способности ученика 

• Нудимо своју помоћ ученицима 

• Смањујемо непожељне околности 

• Познајемо добро способности својих ученика 

• Подстичемо даровите ученике 

• Прилагођавамо наставу 

По ИОП-у 1 се образује 2 ученика. 

Педагошки асистенат је пружао помоћ и додатну подршку деци и ученицима у складу са 

њиховим потребама. Такође је помагао и наставницима  у циљу унапређивања рада са 

децом и ученицима којима је потребна додатна образовна подршка. Асистент  је  радио на 

успостављању  и развијању контакта са ромским заједницама и породицама ученика. 

Родитељи имају боље контакте са школом, смањено је изостајање са наставе, ученици 

остају у систему образовања, постигнућа ученика су  боља, ромски ученици су укључени у 

ваннаставне активности са својим вршњацима, негује се антидискриминативна култура у 

школи и решавају случајеви дискриминације. 

Одржала су се одељенска такмичења у фудбалу и у игри између две ватре. 

 

                 Разредно веће 2.разреда 

2/1- Стеван Ференђан Јовановић 

2/2 – Јелена Којић Павловић 
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2/3- Весна Петровић 

2/4- Жељка Борјан 

Енглески језик- Јасенка Трајковић  

Верска настава - Јелена Илић-Томић 

 

 

 

Извештај о раду и активностима разредног већа трећег разреда на крају школске 

2021/2022. године 

 

 

 

 

Редни 

број 
Обавезни наставни 

предмети 
Редовна настава Допунска Допунска 

планирано остварено планирано остварено 

1. Српски језик 720 720 144   144 

2. Енглески језик 288 288 144   144 

3. Математика 720 720 144   144 

4. Природа и друштво 288 288  /       / 

5. Ликовна култура 288 288 /      / 

6. Музичка култура 144 144 /     / 

7. Физичко васпитање 432 432 /     / 

8.          

 

Редни 

број 
Изборни наставни 

предмети 
Планирано Реализовано Број ученика 

1. Верска настава 108 96  59 

2. Грађанско васпитање 108 108  47 

3. Пројектна настава 144 144  106   
 

Редни 

број 

Остали облици васпитно-

образованог рада 

Планирано Реализовано 

1. Допунска настава 288 288 

2. Час одељењског старешине 144 144 
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3. Слободнa наставна активност- 

Чувари природе 

144 144 

    

 

            ВЛАДАЊЕ 

Одељење 5 4 3 2 1 Укупно 

ученика 

    3/1 26    /      /    /    / 26 

    3/2 26    /      /    /    / 26 

    3/3 27    /      /    /    / 27 

    3/4 27    /     /    /    / 27 

Укупно 106    /    /    /    / 106 
 

 

Одељење Оправдани Неоправдани Укупно 

2/1 1979    / 1979 

2/2 2985  35 3020 

2/3 1882    / 1882 

2/4 2406    5 2411 

Укупно 9252  40 9292 

           

           УСПЕХ УЧЕНИКА 

Одељење Одличан Врлодобар Добар Довољан Недовољан Одељењски 

старешина 

3/1 18 6 2   /    / Предраг 

Рађеновић 

3/2 16 6 4   /    / Светлана 

Којић  

3/3 22 4 1    /    / Душица 

Павловић 

3/4 20 7 /    /    / Санијела 
Перовић 

Укупно 76 23 7    /      /  

 

 

          КОМЕНТАР 
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            Одељењско веће трећег разреда броји 106 ученика у четири одељења,(3/1-26 

ученика,3/2-26 ученика,3/3-27 ученика и 3/4-27 ученика). 

Кроз програмске cадржаје предвиђене за трећи разред, ученици су стекли следећа знања:  

 Српски језик - настављен је рад на развијању ученичких навика да своје ставове 

доказују појединостима из текста, усвојени су књижевни и функционални појмови, 

усвојен је правопис, као и граматички садржаји (реченица, главни делови реченице 

(субјекат и предикат ) , врсте речи (именице, глаголи,придеви,бројеви ,личне заменице), 

прилошке одредбе за место,начин и време вршења радње) , настављен рад на писменом и 

усменом изражавању и  неговању читалачких навика. 

 

 Већина ученика је остварила предвиђене исходе по областима.Мањи број ученика 

савладава исходе уз помоћ учитеља. 

 

 Математика - Савладали су бројеве прве хиљаде, сабирање и одузимање у првој 

хиљади, множење и дељење троцифреног броја једноцифреним, римске цифре , основе из 

геомертије(угао, праве и њихов међусобни однос,обим квадрата, троугла и превоугаоника, 

круг и кружница), мерење и мере ( дужина , време, маса, запремина, површина), разломци. 

 

Већина ученика је остварила предвиђене исходе по областима.Мањи број ученика 

савладава исходе уз помоћ учитеља. 

 

Природа и друштво– усвојени су  садржаји : оријентација у времену и простору, план и 

географска карта, жива и нежива природа,  животне заједнице, облици рељефа, воде, 

насеља,становништво, саобраћај- значај и улога , производне и непроизводне делатности, 

усвојени основни појмови о материјалима и кретању,временске одреднице 

 

Већина ученика је остварила предвиђене исходе по областима.Мањи број ученика 

савладава исходе уз помоћ учитеља. 

  

  

Музичка култура – Кроз разне ритмичке и мелодијске садржаје ученици су 

 развијали осећај за ритам, слух и игру. 

 Ликовна култура – Упознали су разне материјале и технике у ликовној уметности  

и примењујући их  развијали су своју креативност.  

  

        Физичко и здравствено васпитање – Спортске и елементарне игре , основе спортова ( 

атлетика, гимнастика...) и  плес су допринеле физичком развоју ученика и ширењу 

спортског духа. Упознали су реакције свог организма на појачане напоре као и начин 

бриге о њему ( правилна исхрана , хидратација, одмор...) 

 

    Пројектна настава - Ученици су у процесу  избора теме  и  реализацијом пројекта 

развијали социјалне и комуникацијске вештине , као и  самопоуздање и стицали знања .  

             

 Чувари природе – Ученицима је пробуђена еколошка свест о очувању животне 

средине. 
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 Грађанско васпитање – кроз радионице  и мешовите групе ученици су стекли нова 

искуства о успешном решавању конфликата , толеранцији,планирању акције и 

реализацији исте. 

              

 

 

Ученицима којима часови редовне наставе нису били довољни за савладавање градива 

пружена је помоћ кроз допунске часове из српског језика,енглеског језика и математике. 

На почетку и у току школске године уписан је у трећи разред  једна ученица Аналија  

Мемишевић  распоређенаје у одељење 3/1. 

 

 

Математичко такмичење „Мислиша“,које је планирано у марту није реализовано због 

пандемије корона вируса. 

 

Школско такмичење из математике одржано је 3.12.2021. Општинско  такмичење је 

одржано 20.2.2022. и на њему је учествовало 9 ученика.Похваљени су : Вук Вулетић 3/1 , 

Милош Каровић 3/2 , Милица Живковић 3/3  и Нада Анђелковић 3/4 

 

Ученици одељења 3/4 учествовали су у међународном пројекту МатМот који се бави  

истраживањем математичке мотивације и факторима који утичу на  овај процес.  

Организатор је Лабораторија за развојну психологију при Одељењу за психологију 

Филозовског факултета у Београду.Истраживање је реализовано 25.5.2022.  у току два 

школска часа .Учествовали су  и њихови родитељи као  и учитељица Санијела 

Перовић.Учешће је било  анонимно и реализовало се попуњавањем упитника. 

Истраживање ће се поновити за годину дана. Циљ пројекта је унапређивање школске 

праксе у настави  математике. 

 

*Закључак Већа је да су  ученици  напредовали у стицању знања,умења и навика у односу 

на почетак школске године. 

Већина ученика је  успешно,уз самостално и стално напредовање,савладала наставне 

садржаје из свих наставних предмета у складу са прописаним исходима и створило  основ 

за даље напредовање. 

           У сваком од одељења има ученика који уз мању или већу помоћ савладавају 

успешно наставно градиво у складу са прописаним исходима. 

Три ученика,Петровић  Стефан и Петровић Славољуб 3/2   и   Ружојчић Ђорђе 3/3 наставу 

прате по ИОП-у 1 из предмета српски језик и математика. 

 

Сви планирани часови су и реализовани,у складу са планираним,сем верске наставе где 

због боловања наставника није реализовано  12 часова. 

        *Због епидемије корона вируса и лажних дојава о бомби неки часови (наставни 

дани),реализовани су онлајн. 

Јесењи распуст и фебруарски празник су продужени,те смо због тога имали надокнаду 

часова(две радне суботе,9.4.2022. и 7.5.2022,као и три дана продужетка школске 

године,како је и планирано у складу са школским календаром). 
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        *На Е-учионици смо постављали вести,обавештења,наставне материјале,путем е-

поште на платформи комуницирали,како са ученицима,тако и са родитељима,креирали 

дигиталне-интерактивне лекције и задатке,које су ученици решавали и двосмерном 

комуникацијом,веома брзо и једноставно добијали повратне информације о савладаним 

садржајима,чиме је испоштована индивидуализација и сам начин учења персонализован и 

прилагођен сваком ученику понаособ. 

       *Закључак Већа је да ученици радо прихватају рад на Е-платформи,значајно су током 

године напредовали у самосталној изради дигиталних задатака. 

       

*Сарадња учитеља у оквиру Већа трећег разреда као и са другим већима  остварена је кроз 

посете позориштима, излетима ( дводневна ексурзија 3/1 , 3/2 и 3/3 и полудневни излет 

3/4)   и на седницама одељењског већа.Разматрало се о свим битним чиниоцима 

образовно-васпитног рада и актуелним ситуацијама током школске године којима су увек 

присуствовали сви чланови. 

 

 

       *У оквиру сарадње школе и локалне заједнице,ученици трећег разреда су учествовали 

у следећим пројектима: 

- „Трка за срећније детињство“,у организацији Црвеног крста Чукарица 

- „Златна јесен живота“-Црвени крст Чукарица (ликовни конкурс) 

- Обележавање 60 година „Нобелове награде“ Иво Андрић 

- Хуманитарна акција Црвеног крста „Један пакетић-пуно љубави“ 

- Дечја Нова година „Београдска зима 2022“-Новогодишња представа и музички програм. 

- Промоција КК „Црвена звезда“ 

- Музичка школа „Ватрослав Лисински“ 

- „Крв живот значи“-Црвени крст Чукарица (ликовни и литерарни конкурс) 

 

Ученица Кристина Шљивић из одељења 3/3 освојила је  прво место на литерарном 

конкурсу „За сунчану јесен живота“. 

 

*У току ове школске године,ученици трећег разреда су имали три изласка из школе. 

  Сва три су реализована у другом полугодишту. 

-Позориштанце Пуж-представа „Бесна глиста“ и позориште Бошко Буха – представа 

„Звездарски витез“. 

-Дводневна екскурзија -Деспотовац ( 3/1 , 3/2 и 3/3 ) 

-Полудневни излет 3/4 -Бојчинска шума , манастир Фенек 

 

 

 

                                    Извештај о раду 

                                    Енглески језик, III разред 

 

У школској 2021/2022. години настава енглеског језика је у потпуности остварена. 

Наставу сам држала у 4 одељења трећих разреда (III 1 , III 2 , III 3 и III 4 ), 2 пута недељно, 

са укупним фондом часова од 72 часа годишње по одељењу. 

Часови допунске наставе су одржавани једном недељно. 
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Часови су реализовани кроз часове обраде, утврђивања и провере. Провера усвојености 

градива је вршена контролним вежбама, усменим испитивањем, оцењивањем читања, 

израдом практичних радова и диктатима. 

Ове године због пандемије Corona вируса је продужен јесењи и фебруарски распуст. Ти 

дани су надокнађени двема радним суботама и продужетком школске године за 3 дана. 

Настава се одвијала по комбинованом моделу (деца су била подељена на А и Б групу) од 

24.1.2022. до 11.2.2022. због повећаног броја заражених. 

Ове године су деца неколико пута евакуисана из школе због дојава о бомби. Настава се 

тада одвијала онлајн преко Гугл учионице и Гугл мита. Први пут је дојава била 16.5.2022. 

и тада су деца 2 дана похађала наставу онлајн док није прегледана школа. Други пут је 

дојава о бомби била 8.6.2022. Тада су деца кренула у школу сутрадан. Трећи пут је дојава 

била 16.6.2022. после четвртог часа. Деца су кренула у школу сутрадан. 

Ученици су савладали вокабулар и граматику предвиђену за трећи разред (School things, 

What’s this? It’s a pen., Toys, my/ your, Is this your teddy? Yes, it is./ No, it isn’t., My body, 

arm/ arms, This is/ These are, Jobs, She’s/ He’s a teacher., Yes, he is./ No, he isn’t., Where’s the 

ball? in, on, under, My family, Possessive ‘s, My clothes, This is his/ her T-shirt., Are these his 

socks? Yes, they are./ No, they aren’t., My house, Is she in the kitchen? Yes, she is./ No, she 

isn’t., Where are dad and Billy?, Are they in the garden? Yes, they are./ No, they aren’t., My 

lunch box, I’ve got two sandwiches./ I haven’t got my lunch box., a/ an (+ a, e, i, o, u), My 

friends, Shapes, He/ She’s got, He/ She hasn’t got, It’s got/ It hasn’t got, The zoo, I like/ don’t 

like elephants., They’re big., I’m little., Food, Drinks, Do you like carrots? Yes, I do./ No, I 

don’t., What do you like? I like yogurt., My bedroom, Numbers 1-20, There is/ There are , 

Verbs, He can/ can’t fly., Can he talk? Yes, he can./ No, he can’t., The beach, Let’s+verb). 

Градиво мора доста брзо да се прелази. Идеално би било када би деца имала енглески 

језик 3 пута недељно. 

 

                                                  

 

                                 

 

3. разред 

 

У 3. разреду има 3 групе за Верску наставу. Планирано је 108 часова, а одржано је 96 јер је 

наставник био на боловању током 1. полугодишта, а замена није организована. 

        Реализацијом програма у 3. разреду треба да се покаже: да свет није самобитан, већ да 

га је створио Бог Отац слободно, из љубави, и то као конкретне врсте и бића и да постојање 

света зависи од воље другог, односно од Божије воље. Бог ствара природу и човека јер жели 

да их воли и да буде са њима заједно. Човек је у природној вези са оним што је Бог 

претходно створио, али се разликује од свих створених бића. Човек је икона Божја ( сличан 
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Богу) зато што је створен као слободна личност и једини позван да буде домаћин света и да 

тај исти свет чува. 

        Методске једенице које се тичу стварања света и природе, као и очувању истих доста 

сам радила у корелацији са Чуварима природе. Сво загађење потиче од човека. Ученици су 

увидели на које све начине људи данас уништавају природу и упознати су са примерима 

изражавања љубави према природи, из којих су разумели да је човек позван од Бога да 

брине о природи. 

        Сви  исходи су углавном остварени . Сви ученици учествовали су у настави и своје 

обавезе испуњевали на време. 

 

 

 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА : 

 

- Програм заштите животне средине остварен је кроз часове природе и друштва, ликовне 

културе и ЧОС-а, као и кроз активно учествовање ученика у уређењу школског простора. 

- Програм заштите и превенције од насиља, злостављања, занемаривања и других облика 

ризичних понашања остварен је кроз информисање и разговор са родитељимљ на 

родитељским састанцима и кроз разговоре са ученицима на часовима ЧОС-а и грађанског 

васпитања, Договорена су правила понашања у одељењу и школи и праћено је поштовање 

договореног. Остваривана је сарадња са ПП службом по потреби, и сви проблеми су 

решавани кроз тим за заштиту и превенцију од насиља. 

- Програм здравствене заштите ученика у школи реализован је кроз часове ЧОС-а 

,природе и друштва и физичког и здравственог васпитања. 

- Програм културних активности реализован је кроз школске приредбе, радионице, 

изложбе ученичких радова, учествовање на ликовним и литерарним конкурсима. Ученици 

су организовано преко школе одлазили на позоришне представе и излет.  
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 -Планирана сарадња са МУП-ом није реализована  због ковид мера,а није  реализована ни 

обука ученика- Безбедност у саобраћају,због дојаве о бомби.Одложена је за септембар 

следеће школске године. 

- Програм сарадње са породицом остварен је кроз рад Савета родитеља, где су родитељи 

учествовали на састанцима и акцијама које су спровођене, кроз радионице за децу и 

родитеље у току Дечије недеље. На родитељским састанцима и индивидуалним 

разговорима родитељи су информисани о успеху и владању ученика. 

- Програм социјалне заштите ученика у школи реализован је кроз акције прикупљања  за 

социјално угрожене ученике, организоване помоћи у раду слабијим ученицима, 

учествовањем у акцијама Црвеног крста. 

- Програм спортских активности остварен је кроз учествовање у пројекту "Спорт школе", 

у великој сали школе. Одржавани су заједнички часови физичког васпитања и 

међуодељенска спортска такмичења на спортском школском терену. 

 

 

 

 

 

 

Програм Подршка учењу 

Мере подршке ученицима  које смо реализовали у току школске године  

-настава је углавном индивидуализована 

-образовање је у складу са стиловима учења ученика 

-неки ученици се образују по ИОП-у 

-прилагођавају се методе и технике рада у учионици 

-прилагођава се наставни материјал 

-користимо рачунарски образовни софтвер у настави 

-негујемо вршњачку подршку у укључивању и учењу ученика 

-често организујемо угледне часове 

-имамо редовну допунску  наставу 

Као успешни учитељи 

• Прихватали смо тешкоће ученика у учењу 

• Концентришемо се на способности ученика 

• Нудимо своју помоћ ученицима 

• Смањујемо непожељне околности 
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• Познајемо добро способности својих ученика 

• Подстичемо даровите ученике 

• Прилагођавамо наставу 

По ИОП-у 1 се образује 3 ученика. 

Педагошки асистенат је пружао помоћ и додатну подршку деци и ученицима у складу са 

њиховим потребама. Такође је помагао и наставницима  у циљу унапређивања рада са 

децом и ученицима којима је потребна додатна образовна подршка. Асистент  је  радио на 

успостављању  и развијању контакта са ромским заједницама и породицама ученика. 

Родитељи имају боље контакте са школом, смањено је изостајање са наставе, ученици 

остају у систему образовања, постигнућа ученика су  боља, ромски ученици су укључени у 

ваннаставне активности са својим вршњацима, негује се антидискриминативна култура у 

школи и решавају случајеви дискриминације. 

Одржала су се одељенска такмичења у фудбалу и у игри између две ватре. 

 

                 Разредно веће 3.разреда 

3/1- Предраг Рађеновић 

3/2 – Светлана Којић  

3/3- Душица Павловић 

3/4- Санијела Перовић 

Енглески језик- Наташа Зубић 

Верска настава - Јелена Илић-Томић 
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Извештај о раду и активностима разредног већа четвртог разреда на крају школске 

2021/2022. године 

 

 

 

Редни 

број 

Обавезни 

наставни 

предмети 

Редовна настава Допунска Додатна 

пламирано остварено Планирано/остварено Планирано/остварено 

1. Српски 

језик 

     900       900        90 / 90                / 

2. Енглески 

језик 

     360     359       180 / 178               / 

3. Математика       900        900        90 /90        180 / 180 

4. Природа и 

друштво 

      360      360             /              / 

5. Ликовна 

култура 

      360      360             /              / 

6. Музичка 

култура 

       180      180              /              / 

7. Физичко и 

здравствено 

васпитање 

      

      540 

 

   540 

 

            / 

 

             / 

      

 

Редни 

број 

Изборни наставни 

предмети 

Планирано Реализовано Број ученика 

 Верска настава         72            64 46 

(0+16+5+11+14)         

 Грађанско васпитање       108           108 77 

(25+10+20+13+9) 
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 Пројектна настава       180           180       123 

 

Редни 

број 

Остали облици васпитно-

образованог рада 

Планирано Реализовано 

 Допунска настава         360            358 

 Додатна настава         180            180 

 Час одељенског старешине         180            180 

 Слободне активности - Народна 

традиција 

 

        180 

 

           180 

 

            ВЛАДАЊЕ 

Одељење 5 4 3 2 1 Укупно 

ученика 

   4/1      25       /       /       /        /      25 

   4/2      26       /       /       /        /      26 

   4/3      25       /       /       /        /      25 

   4/4      24       /       /        /        /      24 

   4/5      23       /       /       /        /       23 

Укупно     123       /       /       /        /      123 

 

 

Одељење Оправдани Неоправдани Укупно 

         4/1        2685            /          2685 

         4/2        2468           4          2472 

         4/3          693            /            693 

         4/4        1731           4          1735 
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         4/5        2450            /          2450 

Укупно       10147           8        10155 

           

           УСПЕХ УЧЕНИКА 

Одељење Одличан Врлодобар Добар Довољан Недовољан Одељењски 

старешина 

       4/1      21                       4     /       /          / Тања 

Цветановић 

       4/2      21        4     1       /         / Љиљана 

Недељковић 

       4/3      17        8     /       /         / Жаклина 

Јовановић-

Ференђан 

       4/4      20        3     /       1         / Зорица 

Недељковић 

       4/5      17        5     1       /        / Слађана 

Колунџић 

Укупно      96       24     2       1         /  

 

 

          КОМЕНТАР 

   У свих пет одељења четвртог разреда има укупно 123 ученика ( 4/1-25 ученика, 4/2-26 

ученика,   4/3-25 ученика, 4/4-24 ученика и 4/5-23 ученика. 

Кроз програмске садржаје предвиђене за четврти разред, 

-на часовима СРПСКОГ ЈЕЗИКА ученици су читањем планираних садржаја наставили да 

негују читалачке навике, богатили културу усменог и писменог изражавања, анализирали 

ликове и догађаје, систематизовали све књижевно-теоријске појмове које су усвојили 

током четворогодишњег школовања, наставили са радом на усвајању правописа, као и 

граматичких садржаја (*врсте речи (именице, заменице, придеви, бројеви, глаголи) и 

*реченичних чланова (субјекат, предикат, прилошке одредбе за време, место и начин, 

атрибут, објекат)). 
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У току четвртог разреда имали су два школска писмена задатка.   

Већина ученика је остварила предвиђене исходе по областима. Мањи број ученика 

савладава исходе уз помоћ учитеља. 

-На часовима МАТЕМАТИКЕ су усвојили читање и писање бројева до милион и већих од 

милион, њихово сабирање, одузимање, множење и дељење (усмено и писмено), својства 

операција, скуп N и No, редослед обављања рачунских операција при решавању простих и 

сложених израза, јединице мере за површину, израчунавање површине геометријских 

слика (правоугаоника и квадрата) и тела (квадра и коцке), једначине и неједначине, 

јединице за мерење запремине, израчунавање запремине квадра и коцке, разломке и 

децималне бројеве.  

У току четвртог разреда имали су четири школска писмена задатка. 

Већина ученика је остварила предвиђене исходе по областима. Мањи број ученика 

савладава исходе уз помоћ учитеља. 

-На часовима ПРИРОДЕ И ДРУШТВА усвојени су садржаји о нашој домовини (њеном 

положају, рељефу, клими, биљном и животињском свету), човеку- као природном и 

друштвеном бићу, о прошлости Србије, као и о материјалима и њиховим својствима. 

Већина ученика је остварила предвиђене исходе по областима. Мањи број њих савладава 

исходе уз помоћ учитеља. 

-Часови ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА допринели су правилном 

физичком развоју ученика и ширењу спортског духа. Поред спортских и елементарних 

игара, усвојили су знања о правилној исхрани и вођењу бриге о телу. 

-На часовима ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ ученици су упознали разне материјале и технике у 

ликовној уметности и примењујући их развијали своју креативност. 

-Ученици су на часовима МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ, кроз разне ритмичке и мелодијске 

садржаје, развијали осећај за ритам, слух и игру. 

-ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ је помогло ученицима да формирају позитивну слику о себи, 

да стекну самопоуздање, да осете да кроз процес размене са другима могу да обогате своју 

личност, да успешно решавају конфликтне ситуације, буду толерантнији и подстакло је код 

ученика развој оних стилова понашања којима се штите дечја права и јачају демократски 

односи у школи. 

-ПРОЈЕКТНА НАСТАВА је кроз реализацију пројеката омогућила повезивање различитих 

предмета, учење како се служити разним информацијама и изворима знања. Код ученика је 

развијала социјалне и комуникацијске вештине, самопоуздање, машту, критичко 

мишљење, љубав и поштовање. 
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-НАРОДНА ТРАДИЦИЈА је код ђака развијала свест о култури, обичајима, традицији и 

припадности њиховом народу, свест о важности очувања културне баштине, као и свест о 

поштовању разлика које постоје у заједници. 

-На часовима ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ из српског језика, енглеског језика и математике 

пружена је помоћ ученицима којима часови редовне наставе нису били довољни за 

усвајање знања из планираних садржаја. 

-Часовима ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ присуствовали су ђаци који су 

показали додатно итересовање за овај предмет.  

Због епидемиолошке ситуације није организовано такмичење „Мислиша 2022“. Одржано је 

школско такмичење, 3.12.2021.године. Десет ученика се пласирало на општинско 

такмичење (4/1: Владимир Јаковљевић, Сара Јовић, Тадија Ковачевић, Анђела Лохински, 

4/2: Стефан Вученовић, Лазар Марковић, Леон Морина, 4/4: Немања Тешановић, 4/5: 

Татјана Крантић и Лена Вељовић). 

Општинско такмичење из математике је одржано 20.02.2022.године у ОШ „Вук Караџић“, у 

Сремчици. Тадија Ковачевић 4/1 је освојио 2.место, Сара Јовић 4/1 и Владимир Јаковљевић 

4/1- 3.место, и сви су стекли право да се такмиче на окружном такмичењу. 

Окружно такмичење је одржано 12.3.2022. године у ОШ „Свети Сава“. Тадија Ковачевић је 

освојио треће место, са 73 поена, а Сара Јовић (60) и Владимир Јаковљевић (58) су такође 

постигли сјајне резултате. 

Почетком школске године, 13.9.2021.године, ученицима 4. разреда су подељени таблети и 

упутство за њихово коришћење. Ученици радо прихватају рад на Е-платформи и током 

године су значајно напредовали у самосталној изради дигиталних задатака. 

Закључак Већа је да су ученици континуирано напредовали у учењу, знању, развијању 

радних навика и међусобној комуникацији у односу на почетак школске године. У сваком 

одељењу има ученика који уз мању или већу помоћ савладавају предвиђено градиво. 

По ИОПу-1 (из предмета: српски језик и математика) наставу похађа ученица Анђела 

Васиљевић 4/1 и ученица Алмира Дема 4/4. 

По ИОПу-2 (из свих наставних предмета) наставу похађа Афида Васиљевић 4/5. 

Сви планирани часови су реализовани, осим 8 часова верске наставе, 1-ог часа енглеског 

језика и 2 часа допунске наставе из енглеског језика. 

Због епидемије корона вируса и лажних дојава о постављеној бомби у школи, неки часови 

су реализовани онлајн. 
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Јесењи распуст и фебруарски празник су продужени, и надокнада тих часова је реализована 

кроз две наставне суботе (9.4.2022. и 7.5.2022.године), као и три дана продужетка школске 

године, како је планирано у складу са школским календаром. 

На Е-учионици смо постављали вести, обавештења, наставне материјале, путем е-поште на 

платформи комуницирали са ученицима и родитељима, креирали дигиталне - 

интерактивне лекције и задатке, које су ученици решавали. Двосмерном комуникацијом, 

веома брзо и једноставно, добијали смо повратне информације о савладаним садржајима, 

чиме је испоштована индивидуализација и сам начин учења прилагођен сваком ученику 

понаособ. 

На почетку школске године, Савет родитеља је усвојио набавку додатне литературе, 

односно радних листова и часописа за децу. Радни листови и контролне вежбе су најновија 

издања Издавачке куће „Пчелица“ (за српски језик, математику и природу и друштво), а 

часописи су „Јежурко“-за децу и „Народна традиција“-за учитеље. Одлучено је да ђаци буду 

осигурани преко Осигуравајућег друштва „АМС“, по цени од 400,00 динара у периоду од 

годину дана. 

Сарадња учитеља у оквиру већа четвртог разреда, као и са другим већима, остварена је 

кроз одлазак у позориште, реализацију дводневне екскурзије и на седницама одељењског 

већа. Разматрало се о свим битним чиниоцима образовно-васпитног рада и актуелним 

ситуацијама током школске године, у циљу постизања што бољих резултата. 

У оквиру сарадње школе и локалне заједнице, ученици четвртог разреда су учествовали у 

следећим пројектима: 

-„Трка за срећније детињство“, у организацији Црвеног крста Чукарица; 

-„Сунчана јесен живота“-Црвени крст Чукарица (ликовни конкурс);  

На овом конкурсу, ученица Ива Драгутиновић 4/3 је освојила 2. место на општини 

Чукарица. 

-Обележавање 60 година „Нобелове награде“ Иво Андрић; 

-Хуманитарна акција Црвеног крста „Један пакетић- пуно љубави“; 

-Дечија Нова година „Београдска зима 2022“ – новогодишња представа “Трапави Деда 

Мраз“ и музички програм, у организацији Дечијег културног центра Београд;  

-Промоција КК „Црвена звезда“; 

-Музичка школа „Ватрослав Лисински“; 

-„Крв живот значи“ – Црвени крст Чукарица (ликовни и литерарни конкурс); 
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За литерарни рад, на овом конкурсу, ученица Николина Милутиновић 4/4 је освојила 1. 

место на општини Чукарица. 

-„Ускршње дружење“ у организацији „Ada mall”-a; (из сваког одељења четвртог разреда је 

учествовао по један ученик и заједно су декорисали велико ускршње јаје). 

Организован је одлазак у позориште и гледање представа: 

1. „Принцеза у замку духова“ ( Позориште „Пуж“): (4/2, 4/3, 4/4); 

2. „Бесна глиста“ (Позориште „Пуж“): 4/5; 

3. „Звездарски витез“ (Позориште „Бошко Буха“): (4/1, 4/2, 4/3, 4/4). 

Реализована је дводневна екскурзија - заменско путовање, за сва одељења 4.разреда, на 

дестинацији: Београд – Сремска Митровица – Тршић – Троноша – Крупањ – Мачков камен 

– Текериш – Мишар – Београд, 30.5. и 31.5.2022.године. Детаљан извештај је предат управи 

школе. 

15.6.2022.године је обављено тестирање годишњег знања ученика 4. разреда. Извештај је 

предат управи школе. 

Учитељи  четвртог разреда су дежурали на пробном завршном испиту осмака, у петак и 

суботу, 25.и 26.3.2022.године. 

Учитељи четвртог разреда су у суботу, 2.4.2022.године упознавали родитеље будућих 

првака са радом школе и радом у учионици. 

 

 

*Годишњи извештај- Енглески језик, четврти разред 

 

У школској 2021./ 2022., настава енглеског језика у одељењима 4/1, 4/2 и 4/5 , одвијала се 

према предвиђеном Наставном плану и програму. Одржано је по 72 часа у сваком 

одељењу, као што је планирано Годишњим програмом и планом. Обрађене су све наставне 

јединице које се односе на личне ствари и одећу, осећања и расположења, способности и 

умеће, исхрану и оброке, школске предмете, слободно време, празнике и славља, 

занимања, дане и сате, временске прилике, животиње и годишња доба. У оквиру сваке 

наставне теме, обрађена је и песмица сходно теми. Ученици су били посебно 
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заинтересовани за израду честитки за празнике и учење песмица у складу са празницима. 

Усвојене су и граматичке јединице: садашње време, садашње трајно време, прошло време, 

множина именица, поређење придева и редни бројеви у складу са Наставним планом. 

Доступност наставног садржаја на интернету и могућност слушања видео материјала, 

омогућила је ученицима утврђивање наставних јединица код куће и олакшала разумевање 

наставних тема. Велико интересовање, ученици су показали за песмице у оквиру 

наставних тема. Часови допунске наставе су одржани према плану у сва три одељења по 

36 часова. Ученици су присуствовали часовима са циљем да заједно увежбамо и утврдимо 

градиво, које је обрађивано током редовне наставе. Похвалила бих изузетну активност 

ученика у сва три одељења, мотивисаност да науче енглески језик и постигну што боље 

резултате, што смо се заједнички трудили. 

Наставница енглеског језика: Јасенка Трајковић 

 

 

*Извештај за школску 2021 / 2022.годину – Енглески језик 4-3, 4-4 

(наставница Марија Павловић) 

 

Редовна настава 

 

Планирано: 72 часа у сваком одељењу 

Одржано: 72 часа у 4-3, 71 час у 4-4 

 

У четвртом разреду ученици су ове школске године показали добру увежбаност 

граматичких партија садашњих времена, добар вокабулар, али често слабије увежбано 

читање дужих реченица, писање и израду диктата. Најбоље су повезали градиво везано 
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за различита занимања, врсте хране и игара. 

 

Допунска настава 

 

Планирано: 36 часова 

Одржано: 34 часова 

 

На допунској настави највише је увежбавано писање, израда диктата, али и читање. 

Ученици су показали добро разумевање грађења и употребе времена The Present Simple 

и The Present Continuous Tense, као и писање речи из области одеће, хране и животиња. 

 

Наставница енглеског језика: 

Марија Павловић 

 

 

*4. разред      ВЕРСКА НАСТАВА 

 

У 4. разреду има 2 групе ученика за Верску наставу. Планирано је 72 часа, а 

одржанно је 64 јер је наставник био на боловању током 1. полугодишта, а замена није 

организована. 

План и програм у 4. разреду реализован је без већих проблема с обзиром на начин 

одржавања наставе. Деца у овом узрасту одлично схватају литургијске теме мада су им 

догматске помало тешке. Циљ наставе у 4. разреду јесте да ученици стекну знања о томе 

да постојање света има свој циљ да постане Црква. У Цркви смо позвани на живот у 

заједници. Литургија је заједница свих светих са Богом. Светитељи су наши путеводитељи 
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ка Царству Божјем. Они су наши узори за остваривање личног јединства са Богом. Сви су 

позвани да буду светитељи. 

Сви исходи су углавном остварени. Сви ученици учествовали су у настави и своје 

обавезе испуњевали на време. 

                                                                                                        

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА : 

 

- Програм заштите животне средине остварен је кроз часове природе и друштва, ликовне 

културе и ЧОС-а, као и кроз активно учествовање ученика у уређењу школског простора. 

- Програм заштите и превенције од насиља, злостављања, занемаривања и других облика 

ризичних понашања остварен је кроз информисање и разговор са родитељимљ на 

родитељским састанцима и кроз разговоре са ученицима на часовима ЧОС-а и грађанског 

васпитања, Договорена су правила понашања у одељењу и школи и праћено је поштовање 

договореног. Остваривана је сарадња са ПП службом по потреби, и сви проблеми су 

решавани кроз тим за заштиту и превенцију од насиља. 

- Програм здравствене заштите ученика у школи реализован је кроз часове ЧОС-а ,природе 

и друштва и физичког и здравственог васпитања. 

- Програм културних активности реализован је кроз школске приредбе, радионице, 

изложбе ученичких радова, учествовање на ликовним и литерарним конкурсима. Ученици 

су организовано преко школе одлазили на позоришне представе и излет. 

- Програм сарадње са породицом остварен је кроз рад Савета родитеља, где су родитељи 

учествовали на састанцима и акцијама које су спровођене, кроз радионице за децу и 

родитеље у току Дечије недеље. На родитељским састанцима и индивидуалним 

разговорима родитељи су информисани о успеху и владању ученика. 
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- Програм социјалне заштите ученика у школи реализован је кроз акције прикупљања за 

социјално угрожене ученике, организоване помоћи у раду слабијим ученицима, 

учествовањем у акцијама Црвеног крста. 

- Програм спортских активности остварен је кроз учествовање у пројекту „Спорт школе“ у 

великој сали школе. Одржавани су заједнички часови физичког васпитања и 

међуодељенска спортска такмичења на спортском школском терену. 

 

*Програм Подршка учењу 

Мере подршке ученицима које смо реализовали у току школске године: 

-настава је углавном индивидуализована; 

-образовање је у складу са стиловима учења ученика; 

-неки ученици се образују по ИОП-у; 

-прилагођавају се методе и технике рада у учионици; 

-прилагођава се наставни материјал; 

-користимо рачунарски образовни софтвер у настави; 

-негујемо вршњачку подршку у укључивању и учењу ученика; 

-имамо редовну допунску наставу; 

*Као успешни учитељи: 

- прихватали смо тешкоће ученика у учењу; 

- концентришемо се на способности ученика; 

- нудимо своју помоћ ученицима; 

- смањујемо непожељне околности; 

- познајемо добро способности својих ученика; 

- подстичемо даровите ученике; 

- прилагођавамо наставу. 
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По ИОП-у 1 се образују 2 ученице, а по ИОП-у 2 једна ученица. 

Педагошки асистенат је повремено пружао помоћ и додатну подршку ученицама у 

складу са њиховим потребама. Асистент је радио на успостављању и развијању контакта са 

ромским заједницама и породицама ученика. Ромски ученици су укључени у ваннаставне 

активности са својим вршњацима, негује се антидискриминативна култура у школи 

и решавају случајеви дискриминације. 

Одржала су се међуодељенска такмичења у игри „Између две ватре“. 

 

Разредно веће 4.разреда: 

4/1 - Тања Цветановић 

4/2 – Љиљана Недељковић 

4/3 - Жаклина Јовановић-Ференђан 

4/4 - Зорица Недељковић 

4/5 – Слађана Колунџић  

Енглески језик- Јасенка Трајковић и Марија Павловић 

Верска настава - Јелена Илић-Томић 

 

                     

   

      

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Извештај о раду и активностима разредног већа петог разреда на крају школске 

2021/2022. Године 
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Ред. 

број 

 

Обавезни  

наставни 

предмети 

Редовна 

настава 

Допунска настава Додатна настава 

План. 

часова 

Оств. 

часова 

План. 

часова 

Оств. 

часова 

Број 

учен. 

План. 

часова 

Оств. 

часова 

Број 

учен. 

1. Српски језик 900 869 18 35  18 35  

2. Енглески језик 360 360 36 36  36 36  

3. Немачки језик 360 349 18 14     

4. Математика 720 712 180 147     

5. Ликовна култура 360 356       

6. Музичка култура 360 360       

7. Физичко 

васпитање 

460 436       

8. Историја 180 178 18 25     

9. Географија 180 178 125 100     

10. Биологија 360 332       

11. Техничко и 

информ. обр. 

288 284       

12. Физика / / / / / / / / 

13. Хемија / / / / / / / / 

 Изборни 

наставни 

предмети 

План. 

часова 

Оств. 

часова 

Број  

учен 

 

14. Верска настава 180 160   

15. Грађанско 

васпитање 

72 68 38  

16. Спорт 143 142   

17. Информ. и 

рачунарство 

360 360   

 Остали облици 

васпитно-

образовног рада 

План. 

часова 

Оств. 

часова 

 

18. ЧОС 36 36  
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УСПЕХ Одељењски 

старешина 

Одеље

ње 

Одличан  

 

Врло добар Добар  Довољан  Недовољан   

5/1 11 8 6 / / Јелена Илић 

Томић 

5/2 8 10 7 1 / Биљана 

Мицковић 

Миловановић 

5/3 12 10 3 1 / Јармила 

Стевановић 

5/4 12 12 1 / / Невена Антић 

5/5 11 11 3 / 1 Снежана Калац 

укупно 54 51 20 2 1  

 

ВЛАДАЊЕ ИЗОСТАНЦИ 

Одеље

ње 

5 4 3 2 1  Оправд

ани 

Неоправда

ни 

Укупно 

5/1 24    / 1 / /  1922 103 2025 

5/2 25 /  / 1 /  2523 151 2674 

5/3 26 /  / / /  2374 9 2383 

5/4 25 / / / /  1735 1 1736 

5/5 26 / / / /  2128 27 2155 

      Укупн

о: 

10628 291 10919 

 

Похваљени ученици са одличним успехом 5,00 :  

1. Анђелка Вучковић  5/1 
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2. Јована Зец  5/2 

3. Андреа Досковић  5/3 

4. Викторија Иванов  5/3 

5. Дуња Марковић  5/3 

6. Немања Павловић  5/3 

7. Теодора Арсић  5/4 

8. Марија Илић  5/4 

9. Хана Марковић  5/4 

10. Миа Миљковић  5/4 

11. Дарјан Тасић  5/4 

12. Филип Тасић  5/4 

Српски језик 

Пети разред (5/1, 2, 3, 4, 5) 

У петом разреду је планом и програмом предвиђено сто осамдесет часова редовне наставе. 

По одељењима је одржано: 5/1 – 174, 5/2 – 175, 5/3 – 174, 5/4 – 173, 5/5 – 173. 

Провера усвојености градива вршена је контролним вежбама, тестовима и усменим 

испитивањем. Настава се одвијала непосредно у школи, а у првом полугодишту и по 

комбинованом моделу када је било потребе. 

Допунска настава из српског језика се одвијала током целе школске године, планирани 

број часова је био 18, а одржано је: 5/1, 2, 3 – 18, 5/4, 5 - 17 часова. У одељењима 5/4 и и 

5/5 допуснка настава је држана и онлајн и непосредно. На онлајн часовима је био велики 

број деце. 

Додатна настава из српског језика се одвијала током целе школске године. Планирани број 

часова је био 18, а одржано је: 5/1, 2, 3 – 19, 5/ 4, 5– 16 часова. 

Предметни наставници 

Невена Антић 5/4, 5 

Сузана Лештанин 5/1, 2, 3 

Такмичење из Српског језика и језичке културе: 

Марија Илић 5/4 – Општинско такмичење освојено 3. место. 

 

 

Енглески језик 
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Енглески језик,V-1,2,3,4 

У школској 2021./2022. години настава енглеског језика је у потпуности остварена. 

Наставу сам држала у четири одељења петог  разреда (V/1, V/2, V/3 и V/4), 2 пута недељно 

са укупним фондом часова од 288 часова годишње.  

Часови допунске наставе су одржавани једном недељно. 

Часови су реализовани кроз часове обраде, утврђивања и провере. Провера усвојености 

градива је вршена контролним вежбама и усменим испитивањем. Такође су ученици у 

току школске године имали 2 писмена задатка. 

Ученици су савладали граматику предвиђену за пети разред (Is/ Are there, Comparative 

Adjectives, Present Simple, Superlative Adjectives, Can for ability, Present Continuous, 

Countable and Uncountable Nouns: some, any, much, many, a lot of, Verb + -ing, Imperatives, 

Past Simple, Object Pronouns, Going to, Future Simple). У петом разреду је такође пуно 

проширен вокабулар речима и изразима у складу са темама, које су предвиђене планом и 

програмом. 

Енглески језик,V-5 разред 

У школској 2021./2022. години настава енглеског језика је у потпуности остварена. 

Наставу сам држала у једном одељењу петог  разреда (V5), 2 пута недељно са укупним 

фондом часова од 72 часа годишње.  

Часови допунске наставе су одржавани једном недељно код наставнице енглеског језика 

Марије Васовић. 

Часови су реализовани кроз часове обраде, утврђивања и провере. Провера усвојености 

градива је вршена контролним вежбама и усменим испитивањем. Такође су ученици у 

току школске године имали 2 писмена задатка. 

Ове године због пандемије Corona вируса је продужен јесењи и фебруарски распуст. Ти 

дани су надокнађени двема радним суботама и продужетком школске године за 3 дана. 

Настава се одвијала по комбинованом моделу (деца су била подељена на А и Б групу) од 

24.1.2022. до 11.2.2022. због повећаног броја заражених. 

Ове године су деца неколико пута евакуисана из школе због дојава о бомби. Настава се 

тада одвијала онлајн преко Гугл учионице и Гугл мита. Први пут је дојава била 16.5.2022. 

и тада су деца 2 дана похађала наставу онлајн док није прегледана школа. Други пут је 

дојава о бомби била 8.6.2022. Тада су деца кренула у школу сутрадан. Трећи пут је дојава 

била 16.6.2022. после четвртог часа. Деца су кренула у школу сутрадан. 

Ученици су савладали граматику предвиђену за пети разред (Is/ Are there, Comparative 

Adjectives, Present Simple, Superlative Adjectives, Can for ability, Present Continuous, 

Countable and Uncountable Nouns: some, any, much, many, a lot of, Verb + -ing, Imperatives, 

Past Simple, Object Pronouns, Going to, Future Simple). Ове године је доста рађено на 

проширивању вокабулара. 
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Деца су читала књиге на енглеском језику које су део библиотеке кабинета за енглески 

језик (graded readers). 

Градиво мора доста брзо да се прелази. Идеално би било када би деца имала енглески 

језик 3 пута недељно. 

 

Немачки језик 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК (V / 1,2,3,4,5 )   

 

Настава се одвијала са по 2 часа недељно, планирано је укупно 72 часа годишње по 

одељењу. Годишњи план и програм је углавном реализован.Пошто се ученици први пут 

сусрећу са немачким језиком, пажња је посвећена овладавању комуникативним 

вештинама у настави, техникама читања, упознавању основних правила графије и 

ортографије, као и уочавању акцента речи, ритма и интонације реченице. У ту сврху су 

често коришћени аудио-визуелни материјали, ЦД, дигитални уџбеник, ППТ и пројектор. 

Лексички садржаји и теме су на основном нивоу, а обрађене су и следеће граматичке 

категорије: основне реченичне структуре у потврдном, одричном и упитном облику, члан 

у номинативу и акузативу, множина именица, описни придеви, личне заменице, презент: 

најфреквентнијих слабих и неколико јаких глагола, помоћних глагола sein и haben, као и 

модалних глагола, основни бројеви до 100 и казивање времена по часовнику. У току 

другог полугодишта настава се у неколико наврата одвијала на даљину. Имајућу у виду 

облик рада и начин прилагођавања садржаја, начин комуникације са ученицима је 

организован путем Гугл учионице.  

Са ученицима је успостављена сарадња и у раду са дигиталним уџбеником MAXIMAL 1, 

издавача Клет. Ученици су добијали видео задатке путем Е-учионице, и већина је слала 

онлајн решења на постављене задатке. 

Ученици су имали и један писмени задатак у другом полугодишту. 

 

Математикa 

 

Одељења: 5/1,5/2,5/3,5/4,5/5 
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Настава математике реализована је у потпуности по плану и програму Министарства 

просвете и науке за 2021/2022 годину. Планирани број часова редовне наставе за наведена 

одељења је 720. 

 

 

 

 

Одељење 

Одржани часови 

редовна настава  допунска настава 

5-1 142* 25 

5-2 142* 25 

5-3 140* 29* 

5-4 144 34 

5-5 
144 34 

*Мањак одржаних часова у одељењу 5/3 због боловања наставника. 

*Мањак одржаних часова у одељењима 5-1 и 5-2 је због екскурзије ученика 

Настава је реализована непосредно и повремено на даљину кроз гугл учионицу и  мит 

апликацију,  где су примењивани различити дигитални алати. Ученици који наставу прате 

по ИОП – у добијали су посебне материјал. Праћење и вредновање ученичких постигнућа 

на часовима математике спрведено је у виду сумативног и формативног оцењивања. У 

току школске године написан је критеријум оцењивања којим ћемо се водити убудуће. 

Ученицима су пре закључивања оцене за крај првог и другог полугодишта благовремено 

предочене средње оцене из предмета и пружена прилика да поправе оцену. Ученици су 

успешно савладали основни ниво стандарда постигнућа, док су средњи и напредни ниво 

делимично савладњани. 
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Табела успеха по одељењима: 

Одељење Просек Предметни наставик 

5-1 3,56  

Милица Жујовић 
5-2 3,08 

5-3 3,62 Надица Стаменковић 

5-4 3,24  

Драгана Пешић Крстић 
5-5 

3,19 

  

Наставнице математике: Милица Жујовић, Надица Стаменковић и Драгана Пешић Крстић  

 

 

Ликовна култура 

 

Редовна настава предмета Ликовна култура одржавала се у складу са расподелом одељења 

утврђеном почетком школске године. Часови ликовне културе реализовани су према 

плану и програму предвиђеном Правилником о наставном плану и програму.  

Часови су редовно одржавани по динамици недељног распореда. 

Од укупно планираних 360 часова годишње, одржано је 356 часова (у V1, V2 и V5 по 72, а 

у V3 и V4 по 70) зато што је наставница 10.12.2021. отворила боловање због заражавања 

вирусом Ковид 19. 

Наставне теме су обрађене према утврђеном плану и програму рада, који је у електронској 

форми, на месечном нивоу, достављан психолошко-педагошкој служби школе.  

Недељни оперативни планови наставника достављани су стручним сарадницима школе у 

електронској форми на месечном  нивоу.  

Наставу је слушало укупно 128 ученика и сви су позитивно оцењени: 
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▪ 83 ученик оценом 5 

▪ 29 ученика оценом 4 

▪ 14 ученика оценом 3 

▪ 2  ученика оценом 2 

Просек оцена на нивоу сва четири одељења износи 4,50. 

Сви ученици су успешно свладали предвиђене исходе. 

Процењивање је вршено полазећи од ученикових способности, степена спретности и 

умешности, а на основу редовног праћења и процена напредовања у остваривању 

прописаних исхода, стандарда постигнућа и ангажовања у оквиру предмета. Праћење и 

оцењивање ученика је, поред сумативног начина, подразумевало и формативни приступ 

кроз евиденцију о појединачним постигнућима ученика, у педагошкој документацији 

наставника. Оцењивање је остваривано применом различитих метода и техника, које су 

биране у складу са критеријумима оцењивања и прилагођаване потребама и развојним 

специфичностима ученика. 

 

Ученици су током школске године својим радовима конкурисали на актуелним ликовним 

конкурсима.  

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Планирано часова: 360 Одржано часова: 360 

У свим одељењима петог разреда часови су одржани према предвиђеном плану и 

програму. Ученици су савладали прописане исходе. Сви ученици су позитивно оцењени. 

Оствареност стандарда предвиђених за крај петог разреда: основни ниво су савладали 

сви  ученици, а мањи број ученика је савладао средњи ниво. 

Успех ученика на крају школске године: 

 

 

 

Одељење 5/1 5/2 5/3 5/4   5/5 

Средња оцена 4.36 4.15 4.81 4.48  4.38 

 

Слободне наставне активности - ХОР и ОРКЕСТАР 

 

Планирано часова : 36                   Одржано часова : 34 
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Хор и оркестар су похађали  ученици одељења 5/3. 

Ученици су имали улогу композитора: импровизовали су  мелодију на задати текст, 

покрет на одређену музику, импровизовали су дијалоге на мелодијским инструментима 

Орфовог инструментаријума. 

Певали су песме -  дечје , уметничке песме, каноне и песме наших и страних композитора , 

хорску музику, химне, вокализе, песме са дечјег музичког фестивала. 

Слушали су вокално - инструменталне и кратке инструменталне композиције домаћих и 

страних композитора, уметничка дела инспирисана фолклором народа и народности, 

различитог садржаја, облика и расположења. 

 

 

                     

 

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ                                                                                                                                                     

 

У 5 разреду годишњи фонд часова из предмета физичко и здравствено васпитање је 

92часoва. 

 Број планираних и  одржаних часова по одељењима у школској 2021-2022 години:  

5/1-  92 планираних/87одржаних 

5/2- 92 планираних/83одржаних 

5/3 -92 планираних/85одржаних  

5/4 – 92 планираних/88 одржаних 

5/5- 92 планираних -93одржаних 

Број планираних и одржаних часова из слободне наставне активности –фудбал 

5-5 36 планираних -33 одржана 

5-4 36 планираних -33 одржана 

5-2 36 планираних -43 одржана 

5-1 35 планираних -33 одржана 

 

Ученици и ученице седмог разреда су учествовали у општинском такмичењу из 

футсала,одбојке и рукомета.Ученици су освојили прво место на општинском такмичењу у 

одбојци док су девојчице биле треће а дечаци су били 2 у фудбалу на нивоу општине.У 

овој школској години је организовано и унутаршколско такмичење у футсалу,учествовале 
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су сва одељења петог  разреда.Током школске године у седмом разреду највише часова је 

било посвећено одбојци а потом кошарци,фудбалу и рукомету а најмање часова је 

посвећено гимнастици и аталетици.Настава је извођена како и у сали тако и у школском 

дворишту у зависности од временских услова.Ученици наше школе су учествовали на 

турниру Нба јуниор који се одржавао у организацији Кошаркашког савеза Србије 

,одиграли су 4 утакмице и забележили су по две победе и пораза. 

 

Историја 

Одељења: 5-1,2,3,4,5  - 1 час недељно, 36 часова годишње 

Реализовано: 5-1,2,4 – 108 часова,  5-3,5 – 70 часова 

Укупно: 178 часова 

Коментар: Наставни план и програм су у потпуности реализовани. Били су окренути 

остварењу образовних стандарда, посебно основног и средњег нивоа знања. Остварена је 

корелација са другим предметима: географија, ликовна култура, српски језик, верска 

настава, грађанско васпитање. Због пандемије Ковида 19, као и због лажних дојава о 

постављеној експлозивној направи,  део наставног процеса је реализован он лајн, путем 

гугл учионице и гугл мит-а.  

Ученици су, и поред, потешкоћа у реализацији наставе и учења, углавном, били 

мотивисани за усвајање нових знања из историје. 

Допунска настава 

У одељењима 5.разреда било је планирано 18.часова допунске наставе, 1.час сваке друге 

недеље. Реализовано је 25 часова. 

Ученици су били заинтересовани за допунске часове да би боље обновили наставне 

садржаје  из историје, који су били нејасни или да би поправили оцене.  

 

 

 

ГЕОГРАФИЈА 

5. разред  ( 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5 ) 

У 5. разреду  је годишњим планом и програмом предвиђено  36 часова редовне наставе. 
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По одељењима је одржано: 5/1- 36 часова, 5/2-36, 5/3-35, 5/4- 35, 5/5-36. Укупно 178 

часова. 

Часови допунске наставе су редовно одржавани, 25 часова по одељењу. Присуствовао  је 

мањи број ученика. Неко је питао, ако нешто није било јасно на часу или су поправљали 

оцене из наставних области. 

Просеци оцена из географије су : 5/1-3,96  , 5/2- 3,77  ,  5/3- 4,19  , 5/4- 4,04  , 5/5- 4,46 

У периодима онлајн наставе , часови су одржавани преко Гугл учионице и апликације 

Мит. 

 

 

Биологија 

У петом разреду у школској 2021 – 2022. години биологију су предавале две наставнице. 

Одељењу 5-1 предавала је наставница Биљана Ковачић, а одељењима 5-2, 5-3, 5-4 и 5-5 

наставница Беба Угреновић. 

 Планирано је да се одржи 360 часова, а одржано је 332 часа. До разлике у броју 

планираних и одржаних часова долази из разлога што су наставнице Беба Угреновић и 

Биљана Ковачић биле на боловању, а за време трајања боловања није у потпуности 

обезбеђена замена. Такође наставница Беба Угреновић је била на семинару мобилности у 

оквиру пројекта Еразмус+. 

 У петом разреду ученици су остварили следећи успех из биологије 

одељење 5 4 3 2 1 неоцењен просек 

5-1 8 7 6 4 0 0 3,76 

5-2 9 7 5 5 0 0 3,77 

5-3 13 7 4 2 0 0 4,19 

5-4 16 6 5 1 0 0 4,24 

5-5 12 8 3 2 1 0 4,08 

 

 Током петог разреда ученици су пратили градиво и у већем делу савладали 

предвиђене исходе. Током ове школске године одређен део наставе одвијао се онлајн и 

стиче се утисак да током оваквог начина извођења наставе ученици нису пажљиво радили 
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нити пратили упутства наставника. Током непосредне наставе однос ученика према раду 

је био много бољи. Нису урађене све планиране писмене провере знања, због горе 

наведених околности па су ученици више оцењивани на усменим проверама и практичним 

радовима.  

 Ученици су били заинтересовани за такмичење из биологије. Велики број ученика 

се пријавио за школско такмичење а најбољих пет се пласирало на општинско такмичење. 

На општинском и окружном такмичењу ученици су остварили пласмане. Детљан извештај 

са такмичења налази се у свесци Стручног већа наставника биологије и хемије. 

 Часови додатне наставе реализовани су у склопу припрема за такмичење. Због 

ситуације изазване вирусом КОВИД 19 ученици нису вођени ван школе на манифестације.  

 

Техника и технологија 

Предметни наставници :  Вера  Ћирић , , Предраг Петровић  

Одељења : V 1 , V 2, V 3, V 4 , V 5 

Планирано : 72 часа , остварено 72 часа у 2 одељења, у 2 одељења остварено 70 часова , 

укупно остварено  284 часова  

Кроз план и програм рада , кроз пет наставних тема , коришћењем школских рачунара  и 

практичним радовима , код великог броја ученика , остварени су зацртани циљеви , у 

едуковању и њиховом оспособљавању  да :  

1. Животно и радно окружење  

- Разликују основна подручја човековог рада и да наведу занимања у области 

технике и технологије ; 

- Да организују радно окружење у кабинету и правилно користе техничке апарате и 

ИКТ уређаје ; 

-  

2. Саобраћај  

- Научили су да класификују врсте саобраћаја , врсте саобраћајних знакова  

- Да разликују безбедно од небезбедног понашања пешака , возача бицикла и 

дечијих возила, да користе заштитну опрему , да правилно користе појас у 

аутомобилима  

- Да се одговорно понашају као путници у возилу  

- Да идентификују ризично понашање на раскрсници кроз симулације на рачунарима  
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3. Техничка и дигитална писменост  

- Самостално цртају технички цртеж , знају шта су размера и елементи котирања  

- Користе програм за обраду текста и нови програм за обраду слике  

- Користе интернет сервисе и приступ on-line  ресурсима  

 

4. Ресурси и производња  

- Научили технологије обраде различитих материјала  : дрво , текстил, папир, кожа 

- Научили да безбедно користе различите алате : маказе, резбарски лук, клешта 

- Да секу , спајају и праве нове моделе од шперплоче, картона, папира, коже... 

- Упознали се са заштитом животне  средине, рециклажом, управљање отпадом 

 

5. Констукторско моделовање  

- Користе идеје са интернета и самостално или у паровима израђују различите 

предмете и моделе  

- Процењују остварени резултат и дају планове за унапређења 

Школску годину смо започели у условима пандемије и стриктним поштовањем 

прописаних мера  у раду са ученицима . 

Ситуације са дојавама о постављеним експлозивним направама решавали смо, преласком 

на on-line  наставу  

 

Верска настава 

 

   У 5. разреду постоје 5 група ученика за Верску наставу. Планирано је 180 часова, а 

одржанно је 160 јер је наставник био на боловању током 1. полугодишта, а замена није 

организована.    

    Циљ верске наставе у 5. разреду јесте да ученици на примеру старозаветне историје 

уоче да Бог није одустао од остварења свог првобитног плана у свету.  

     Већ на почетку, ученици су упознати са основним елементима религије и културе 

старог века. Упознали су се са паганским  митовима и легендама о вечном животу. 

Сазнали су за неке политеистичке религије и њихове карактеристике. Преко тих тема, 

припремали су се за сусрет са Откровењем Истинитог Бога. Бог је личност која се открива 

човеку. Бог се откривао изабраним људима, за разлику од паганских божанстава; 

     Даље, упознати су са појмовима Светог Предања и Светог Писма. Рођење Христово је 

догађај који дели историју на стару и нову еру. Научили су да разликују Стари и Нови 

Завет . 
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     Сви исходи су углавном остварени. Сви ученици учествовали су у настави и своје 

обавезе испуњевали на време. 

Предметни наставник: Јелена Илић Томић 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  

Часови грађанског васпитања 5 су реализовани у реалном времену и путем гугл учионице. 

Обухваћене теме су: Људска права, Демократско друштво, Процеси у савременом свету и 

Грађански активизам. 

Остварени су следећи исходи: разликује жеље од потреба, препознаје своје потребе, 

поштује правила ОЗ и правила школе, понаша се у складу са правилима и дужностима у 

школи, наводи начине демократског одлучивања, препозна одговорност одраслих у 

заштити права деце. Препознаје сличности и разлике у групи, прихвата друге ученике и 

уважава њихову различитост, прави разлике између безбедног и небезбедног понашања на 

друштвеним мрежама. Разликује активизам од хуманитарног рада. 

Кроз  разговор и радионице ученици су истраживали разноврсна решења за проблеме са 

којима се суочавају у школи. Посебну пажњу су посветили изради презентација које су 

презентоване на гугл учионици.  

 

      

 ИНФОРМАТИКA И РАЧУНАРСТВO 

      

      

Број часова редовне наставе: 

 

Одељења 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5 

Планирано 360 

Одржано 360 

 

Допунска и додатна настава нису планиране. 

Настава информатике је у школској 2021/22. години изведена је у складу са 

наставним планом и програмом, одговарајућим образовним стандардима и планираним 
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исходима.  Настава се одвијала у информатичким кабинетима као и онлајн путем гугл 

учионице. Ученицима су пре закључивања оцене за крај првог и другог полугодишта 

благовремено предочене средње оцене из предмета и пружена прилика да поправе оцену. 

Сви ученици су успешно савладали основни ниво стандарда постигнућа. На крају школске 

године нема ученика са недовољном оценом из информатике и рачунарства.  

Успех ученика на крају II полугодишта:  

5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 

4,52 4,15 4,31 4,76 4,65 
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      Извештај о раду и активностима разредног већа шестог разреда на крају школске 

2021/2022. године 

           Годишњи извештај о раду и активностима Разредног већа одељења шестог разреда 

за школску 2021/ 2022.годину 

Ред. 

број 

 

Обавезни  

наставни 

предмети 

Редовна 

настава 

Допунска настава Додатна настава 

План. 

часова 

Оств. 

часова 

План. 

часова 

Оств. 

часова 

Број 

учен. 

План. 

часова 

Оств. 

часова 

Број 

учен. 

1. Српски језик 576 561 72 70 48 72 70 10 

2. Енглески језик 288 284 36 33 105 0 0 0 

3. Немачки језик 288 285 36 36 105 36 10 2 

4. Математика 576 573 51 45 31 18 20 4 

5. Ликовна култура 144 144 0 0 0 0 0 0 

6. Музичка култура 144 144 0 0 0 0 0 0 

7. Физичко васпитање 364 345 0 0 0 0 0 0 

8. Историја 288 284 11 11 52 0 0 0 

9. Географија 288 284 0 0 0 0 0 0 

10. Биологија 288 277 0 0 0 0 50 5 

11. Техничко и 

информ. обр. 

        

12. Физика 288 285 18 22 21 18 19 11 

13. Хемија 

 

        

14. Информатика и 

рачунарство 

144 140 0  
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 Изборни предмети План. 

часова 

Оств. 

часова 

Број  

учен 

 

15. Грађанско 

васпитање 

108 108 57  

16. Верска настава 72 66 46  

17. Спорт     

 Остали облици 

васпитно-

образовног рада 

План. 

часова 

Оств. 

часова 

 

18. ЧОС 144 144  

20. ДТХС    

 

 

 

 

 

 

УСПЕХ Одељењски 

старешина 

Одеље

ње 

Одличан  

 

Врло добар Добар  Довољан  Недовољан   

6-1 12 9 4 0 0 Милица 

Жујовић 

6-2 7 15 4 1 0 Славица 

Вићентић 

6-3 14 7 4 1 0 Невена Ђукић 
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6-4 12 9 4 0 0 Бојан Ћурувија  

       

Укупно

: 

45 40 16 2   

 

ВЛАДАЊЕ ИЗОСТАНЦИ 

Одеље

ње 

5 4 3 2 1  Оправда

ни 

Неоправд

ани 

Укупно 

6-1 25 0 0 0 1  3205 285 3490 

6-2 27 0 0 0 0  3340 11 3351 

6-3 26 0 1 0 0  2951 84 3035 

6-4 25 0 0 0 0  2288 1 2289 

          

Укупно

: 

103  1  1  11784 381 12165 

 

         КОМЕНТАР 

БИОЛОГИЈА 

Током школске 2021- 2022. године у шестом разреду биологију су предавале наставнице 

Беба Угреновић - одељење 6-1 и Весна Срећковић - одељења 6-2, 6-3 и 6-4. 

За шести разред планирано је да се одржи 288 часова редовне наставе, а одржано је 277 

часова. овај мањак часова јавља се из разлога што је наставница Беба Угреновић била на 

боловању, а замена није радила сво време боловања. Други разлог је то што је наставница Беба 

Угреновић била на семинару мобилности у оквиру пројекта Еразмус+. 

Допунска настава није планирана за одељења шестог разреда. Што се тиче додатне 

наставе, она такође није планирана али је одређен број часова одржан у сврху припрема за 

општинско и окружно такмичење из биологије. С обзиром да је такмичење најављено веома 

касно, а такође се каснило и са Правилником такмичења,  и сама додатна настава је касно 

одржана. Додатну наставу похађало је 5 ученика и то су ученици који су се на школском 
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такмичењу пласирали на општинско, а касније и окружно такмичење. Детаљни извештај са 

такмичења налази се у извештају Стручног већа наставника биологије и хемије. 

Успех ученика из предмета биологије по одељењима: 

Одељење  5 4 3 2 1 Просек 

одељења 

6-1 11 8 3 2 0 4,16 

6-2 13 11 3 0 0 4,37 

6-3 16 9 1 1 0 4,48 

6-4 14 10 1 0 0 4,52 

 

На основу успеха може се закључити да су ученици успешно свладали исходе предвиђене 

за овај разред. Ипак се стиче утисак да ученици нису посветили довољно пажње учењу када се 

настава одвијала онлајн. Због специфичности школске године нису одржане све планиране 

писмене провере знања, али су ученици испитани усмено. Већи број оцена ученици су добили на 

практичним радовима и активности начасовима.  

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Редовна настава предмета Ликовна култура одржавала се у складу са расподелом одељења 

утврђеном почетком школске године. Часови ликивне културе реализовани су према 

плану и програму предвиђеном Правилником о наставном плану и програму. Од укупно 

планираних 144 часова годишње, одржано је свих 144 часова (у четири одељења по 36). 

 

Часови су редовно одржавани по динамици недељног распореда. 

Наставне теме су обрађене према утврђеном плану и програму рада, који је у електронској 

форми, на месечном нивоу, достављан психолошко-педагошкој служби школе. 

Недељни оперативни планови наставника достављани су стручним сарадницима школе у 

електронској форми на месечном  нивоу. 

Наставу је слушало укупно 105 ученика и сви су позитивно оцењени: 

● 66 ученик оценом 5 

● 20 ученика оценом 4 

● 13 ученика оценом 3 

● 5  ученика оценом 2 
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Просек оцена на нивоу сва четири одељења износи 4,40. 

Сви ученици су успешно свладали предвиђене исходе. 

Процењивање је вршено полазећи од ученикових способности, степена спретности и 

умешности, а на основу редовног праћења и процена напредовања у остваривању 

прописаних исхода, стандарда постигнућа и ангажовања у оквиру предмета. Праћење и 

оцењивање ученика је, поред сумативног начина, подразумевало и формативни приступ 

кроз евиденцију о појединачним постигнућима ученика, у педагошкој документацији 

наставника. Оцењивање је остваривано применом различитих метода и техника, које су 

биране у складу са критеријумима оцењивања и прилагођаване потребама и развојним 

специфичностима ученика. 

Ученици су током школске године својим радовима конкурисали на актуелним ликовним 

конкурсима. 

ФИЗИКА 

Настава физике је у школској 2021/22. години у шестом разреду у потпуности  изведена у 

складу са наставним планом и програмом, одговарајућим образовним стандардима и 

планираним исходима. 

Због интересовања ученика, одржан је већи број часова допунске и додатне наставе од 

броја планираних часова. 

Успех ученика на крају II полугодишта:  

Одељење 61 62 63 64 Укупно 

Средња оцена 3,38 3,19 3,44 3,32 3,33 

Општинско такмичење из физике је одржано у суботу, 5.2.2022. године у ОШ “Стефан 

Дечански“ . На такмичењу су ученици освојили следеће награде: 

Р.бр

. 

Презиме и име Одељење НАГРАДА 

1. Самарџић Андреј VI-3 1. место 
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2. Ракита Маријана VI-1 1. место 

3. Милановић Софија VI-1 2. место 

4. Живковић 

Александар 

VI-3 3. место 

5. Благојевић Душан VI-1 похвала 

Градско такмичење из физике је одржано у  суботу 5.3.2022. године у ОШ "Бранко 

Радичевић", Нови Београд. На такмичењу је награду освојио: 

Р.бр. Презиме и име Одељење НАГРАДА 

1. Самарџић Андреј VI-3 3. место 

Кабинет физике је пред крај школске године опремљен паметном таблом и одговарајућом 

опремом. 

Ученицима су пре закључивања оцене за крај првог и другог полугодишта благовремено 

предочене средње оцене из предмета и пружена прилика да поправе оцену. 

Сви ученици су успешно савладали основни ниво стандарда постигнућа. На крају школске 

године нема ученика са недовољном оценом из физике.  

ГЕОГРАФИЈА 

Током школске 2021/22.  године географију су предавале наставнице Снежана Калац - 

одељења 6 - 1, 6 - 2, 6 - 4 и Наташа Љубеновић - одељење 6 - 3. За шести разред је 

планирано да се одржи 288 часова редовне наставе, а одржано је 284. Мањак од четири 

часа тј. један по одељењу је настао због одласка ученика на екскурзију.  

Допунска и додатна настава није планирана за ученике 6. разреда. Такође, ученици 6. 

разреда немају такмичења из географије. 

Успех ученика на крају школске године је следећи: 

Одељење 6 -1 6 - 2 6 - 3 6– 4 
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Средња оцена 4,08 3,67 4,11 4,08 

 

Ученицима је градиво било интересантно, али и захтевно за учење због великог броја 

нових географских термина које је требало усвојити. Сви ученици су успешно савладали 

исходе предвиђене за овај разред. У погледу стандарда највише су остварени основни и 

средњи ниво. 

 

ИСТОРИЈА 

Током школске 2021/ 22. године историју су предавале наставнице: Марина Стефановић ( 

6/1 и 6/3 ) и наставница Рада Димитријевић ( 6/2 и 6/4 ). За шести разред је планирано да 

се одржи 288 часова а одржано је 284, мањак од једног часа по одељењу је због одласка 

ученика на екскурзију… За ученике 6/1 и 6/3 је држана допунска настава петком седми час 

и одржано је 11 часова. Додатна настава није држана а са ученицима 6/1 је држана настава 

Свакодневни живот у прошлости. Није било заинтересованих ученика за такмичење. 

Успех ученика на крају школске године је следећи:   

Средња оцена одељења:  

6/1  -  4,00  

6/2  -  3,93 

6/3  -  4,00  

6/4  -  4,12  

Општи закључак: Ученицима је градиво било занимљиво посебно везано за националну 

историју, сви ученици су успешно савладали градиво. Стандарди: највише ученика је 

постигло основни и средњи ниво. 

Свакодневни живот у прошлости 

Одељење  6-2,  1 час недељно, 36 часова годишње 

Реализовано: 35 часова 

Коментар: Наставни план је у потпуности реализован. На часовима су ученици радили 

практичне радове и  реализовали радионице.  Показали су интересовање и мотивацију што 
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је наставу учинило занимљивијом. Предмет се оцењује описном оценом, тако да сви 

ученици имају оцену “истиче се”. 

Одељење 6 - 3 , планирано 36, одржано 36 часова 

Одељење 6 - 4, планирано 36, одржано 35 часова ( Један час није одржан због одласка 

ученика на екскурзију.) 

Коментар: Наставни план је реализован у оба одељења. Ученици су проширили своја 

знања о свакодневном животу у средњем веку и то повезали са географским појавама и 

процесима. То им је помогло да боље разумеју односе и везе између природних и 

друштвених елемената географске средине. Практичну примену знања ученици су 

показали правећи презентације. Предмет се оцењује описном оценом, тако да већина 

ученика има оцену “истиче се”. 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Планирано часова: 144  Одржано часова: 144 

У свим одељењима шестог разреда часови су одржани према предвиђеном плану и 

програму. Ученици су савладали прописане исходе. Сви ученици су позитивно оцењени. 

Оствареност стандарда предвиђених за крај шестог разреда: основни ниво су савладали 

сви  ученици, а мањи број ученика је савладао средњи ниво. 

Успех ученика на крају школске године: 

 

Одељење Средња оцена 

6/1 4.12 

6/2 4.00 

6/3 4.30 

6/4 4.44 

ИНФОРМАТИКА и РАЧУНАРСТВО 

Планирано часова: 144 
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Одржано часова: 140 

Током школске 2021/ 2022. године у шестом разреду информатику и рачунарство 

су предавали наставници: Саша Пеневски - одељењa  6-1, 6-3,  Јелена Павловић - одељења 

6-2,  6-4 и Милица Жујовић одељења 6-1, 6-2, 6-3, 6-4 

Настава информатике је у школској 2021/22. години у шестом разреду изведена је у 

складу са наставним планом и програмом, одговарајућим образовним стандардима и 

планираним исходима.  У сваком одељењу одржан је по један час мање од предвиђеног 

због одласка ученика на екскурзију. 

 

Успех ученика на крају II полугодишта:  

Одељење 61 62 63 64 Укупно 

Средња оцена 4,46 4,07 4,67 4,28 4,37 

 

Ученицима су пре закључивања оцене за крај првог и другог полугодишта благовремено 

предочене средње оцене из предмета и пружена прилика да поправе оцену. 

Сви ученици су успешно савладали основни ниво стандарда постигнућа. На крају школске 

године нема ученика са недовољном оценом из информатике и рачунарства.  

Математика 

Школске 2021/2022. године у шестом разреду математику су предавале наставнице 

Милица Жујовић- одељење 6-1 и Славица Вићентић- одељења 6-2, 6-3 и 6-4. 

Успех ученика из математике по одељењима: 

 

Одељење  5 4 3 2 1 Просек одељења 

6-1         8 7 7 4 0                  3,73 

6-2             4 5 10 8 0                  3,19 

6-3             8 6 1 12 0                  3,37 

6-4             4 7 7 7 0                   3,32 
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Укупно 24 25 25 30 0                    3,41 

 

Посебна пажња је посвећена рачунским операцијама са рационалним бројевима, 

решавању   једначина и неједначина, израчунавању површине  геометријских фигура,  

примени пропорционалности, областима које су од значаја за даље изучавање математике. 

Основни ниво је постигло 95% ученика,  средњи ниво 60%  ученика, а напредни ниво је 

постигло око 20% ученика. 

Поред  контролних вежби, усменог испитивања , ученици су имали 4 писмена задатка.  

Практичну примену знања ученици су показали правећи паное и презентације. 

Српски језик 

Током школске 2021/2022. године српски језик су предавале наставнице- Тамара 

Станковић (6/1 и 6/2) и Невена Ђукић ( 6/3 и 6/4). Настава српског језика изведена је у 

складу са наставним планом и програмом, одговарајућим стандардима и планираним 

исходима. Од планираних 576 часова, одржано је 561 час ( мањак часова због одласка 

наставнице Тамаре Станковић на боловање и ученичке екскурзије). Од планираних часова 

допунске и додатне одржано је по 70 часова (од планираних 144) . 

Средња оцена по одељењима:  

6/1- 3,31 

6/2- 3,11 

6/3- 4,30 

6/4- 4,20 

Поред контролних вежби, усменог испитивања граматике и домаће лектире, ученици су 

имали четири писмена задатка ( по два у сваком полугодишту).  

Ученицима су пре закључивања оцене за крај првог и другог полугодишта благовремено 

предочене средње оцене из предмета и пружена прилика да поправе оцену. 

Општи закључак: Ученицима је била занимљивија књижевност и домаћа лектира од 

граматике. Стандарди: највише ученика је постигло основни и средњи ниво. 
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Напомена: Детаљан извештај са такмичења налази се у извештају Стручног већа 

наставника српског језика и књижевности. 

 

ФИЗИЧКО  И  ЗДРАВСТВЕНО  ВАСПИТАЊЕ 

ИЗВЕШТАЈ  О  РЕАЛИЗАЦИЈИ  НАСТАВЕ  У  6.  РАЗРЕДУ 2021 / 2022.  

Због избацивања ОФА у другом полугодишту из наставе, годишњи фонд физичког и 

здравственог васпитања је 91 час.  

Број одржаних часова по одељењима у школској 2021 – 2022. год. : 

6/1 – 87 физичко и здр. васпитање   -4     

6/2 – 87 физичко и здр. васпитање  -3    

6/3 – 84 физичко и здр. васпитање           -7 

6/4 – 87 физичко и здр. васпитање  -4 

Часови су реализовани  углавном  непосреданим радом у школи и  у мањем броју часова 

путем   „online“   наставе     (google classroom, google meet i e-mail).  

Организован је рад спортских секција (фудбалске, кошаркашке, рукометне и одбојкашке).. 

На почетку школске године договорено је да се ученици воде на сва такмичења. Међутим, 

због епидемиолошке ситуације на почетку школске године било је потребно да 

кошаркашку екипу за општинско такмичење пријавимо месец дана раније о чему нисмо 

били обавештени на време па на истом нисмо ни учествовали.  

Учествовали само на општинским такмичењима из одбојке и футсала и на градском, 

окружном и републичком такмичењу из атлетике.  

Резултати: 

Одбојка (општинско такмичење) :  - 1. место (дечаци 5-6. разред)   

- 3. место (девојчице 5-6 разред) 

Футсал (општинско такмичење) :  - 2. Место (дечаци 5-6 разред) 

Сарадња са ученицима је била одлична, постављени задаци су у потпуности реализовани.  
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ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК 

Редовна настава 

На часовима редовне наставе постигнућа су остварена у видљиво већој мери него у 

претходној години, што се може приписати већој зрелости ученика и првенствено 

углавном непосредној настави оствареној ове школске године. Ученици су посебно добро 

савладали вокабулар из области My time, Communication  и Survival, као и прошла времена, 

док су донекле имали потешкоћа у оквиру граматичких партија The First Conditional и Be 

Going To при крају другог полугодишта. Видљиво је и побољшање у изради диктата и 

пројеката. 

Допунска настава 

На часовима допунске наставе, који су тек повремено били веома посећени (углавном 

пред саме тестове), ученици су показали лакше усвајање вокабулара, а мање разумевање 

текстова са познатим вокабуларом. Граматичке партије добро и релативно лако усвајали 

су ученици који су редовно долазили на часове допунске наставе, нарочито The Past 

Simple и The Past Continuous Tense. Вежбали смо и за диктате и ученици су показали 

знатан напредак у разумевању система писања и читања у енглеском језику. 

                                                                                                         

Немачки језик 

Одељења: 6/1, 6/2, 6/3, 6/4 

  предвиђено остварено 

редовне наставе 288 (72*4) 6/1 (72), 6/2 (70), 6/3 (71), 

6/4 (72) 

додатне наставе 36 10 

допунске наставе 36 36 
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литература (уџбеници): Maximal 2, Немачки језик за шести разред основне школе, 

Уџбеник и радна свеска за другу годину учења, Ђорђо Мота, Елжбијета Крулак – 

Кемписти, Клаудија Брас, Дагмар Глик, Клетт, 2021.год. 

Према наставном плану и програму прописаном од стране Министарства просвете науке и 

технолошког развоја и Завода за унапређивање образовања и васпитања за немачки језик у 

шестом разреду је предвиђено 72 часова. У четири одељења шестог разреда одржано је 

285 часова редовне наставе. У току школске 2021/2022.године равномерно су били 

заступљени часови обраде, вежбе, утврђивања и систематизације, као и претходних 

година. На часовима немачког језика у шестом разреду заступљене су биле махом 

монолошко-дијалошка и текст метода а облици рада су били веома разнолики у 

зависности од теме и циља часа: фронтални (обично уводних 5-6 минута на часовима 

обраде), рад у пленуму (већина часова, нарочито часови вежбе), индивидуални рад 

(углавном при проверама знања), рад у пару (часови вежбе и систематизације) и рад у 

групи (пројектна настава). 

Планом и програмом рада за немачки језик у петом разреду основне школе предвиђено је 

6 тематских области и то: Моја породица, Домаћинство, Мој дан, Путовање у Берлин, 

Рођендани, Распуст. Ове области покривају пар основних тема као и семантичких и 

граматичких јединица предвиђених за обраду на А 1.2. нивоу учења немачког језика као 

другог страног језика (личне и присвојне заменице, неправилни гладоли, модални глаголи 

у презенту (свих 6), императив, прилози за место, временски предлози и прилози, глаголи 

са раздвојивим префиксом, личне заменице у дазиву и акузативу, редни бројеви,претерит 

глагола habem, sein). Ученици су били нарочито заинтересовани за области које се тичу 

превозних средстава, породице и рођендана. Многи пројекти, презентације и панои 

урађени су управо из ових области. 

Ученици су били оцењивани писаним (контролна вежба, писмени задатак, 

петнаестоминутни тест, превод, диктат, састав), усменим (читање, превод, одговори на 

питања, конверзација, усмено излагање) проверама знања али је такође било вредновано и 

ученичко залагање на часу, редовна израда домаћих задатака, пројекти и презентације, 

разумевање слушаног текста итд. 

Часови допунске наставе одржавани су редовно. Посећеност часова је варирала, углавном 

су часови допунске наставе били најпосећенији непосредно пред неки вид провере знања. 

Ученици нису показали интересовање за часове додатне наставе, одржано је само 10ак 

њих након одређених наставних јединица (кућни послови, датуми, путовање за Берлин). 

У пар наврата одређена одељења би (махом у првом полугодишту) прелазила на онлајн 

наставу на недељу дана, када би у одељењу било пријављено више од 2 ученика 

заражених вирусом ковид 19. У другом полугодишту тога није било пошто се ситуација са 
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пандемијом знатно поправила. Крајем 2. полугодишта, услед пар лажних дојава о 

постављеним бомбама у школи, ученици би на 2 дана прешли на онлајн наставу. 

Општи утисак: Ученици су већином били сарадљиви, нарочит ентузијазам показивали су 

за пројекте и групни рад али и на часовима конверзације. 

Успех ученика шестог разреда из немачког језика на крају школске године изгледао је 

овако: 

104 

ученика, 

од тога: 

одличних врло 

добрих 

добрих довољних недовољних неоцењених Просечна 

оцена 

одељења 

6/1 7 7 7 5 / / 3,62 

6/2 4 9 11 3 / / 3,52 

6/3 13 1 8 4 / / 3,88 

6/4 4 10 6 5 / / 3,52 

укупно: 28 27 32 17 / /   

  

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  

 

У шестом разреду планирано је да се одржи 108 часова грађанског васпитања у три групе 

од укупно 57 ученика. Сви часови грађанског васпитања су реализовани . 

Обухваћене теме су: Људскаи дечија права, Демократско друштво, Процеси у савременом 

свету и 

Грађански активизам. 

 

Остварени су следећи исходи: разликује жеље од потреба, препознаје своје потребе, 
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поштује правила ОЗ и правила школе, понаша се у складу са правилима и дужностима у 

школи, наводи начине демократског одлучивања, препозна одговорност одраслих у 

заштити права деце. Препознаје сличности и разлике у групи, прихвата друге ученике и 

уважава њихову различитост, прави разлике између безбедног и небезбедног понашања на 

друштвеним мрежама. Разликује активизам од хуманитарног рада. 

Кроз разговор и радионице ученици су истраживали разноврсна решења за проблеме са 

којима се суочавају у школи.  

 

Наставник је током часова ученике  мотивисао на тимски рад. Неколико пута ученици су 

попуњавали ђачке упитнике, и такође су учествовали у изради пројеката сарађивајући са 

наставником,а и међусобно. 

 

 

ВЕРСКА НАСТАВА 

     У 6. разреду има 2 групе ученика за Верску наставу. Планирано је 72 часа, а 

одржанно је 66 јер је наставник био на боловању током 1. полугодишта, а замена није 

организована. 

     Наставне теме су везане за Новозаветне догађаје. На почетку су ученици упознати са 

културно - историјским приликама у Палестини пред Христово рођење. Јевреји су 

очекивали Месију на основу старозаветних пророштава. Улога и значај Светог Јована 

Претече и Крститеља Господњег је у томе што је он припремао народ за долазак Христа и 

говорио о значају покајања и врлинског живота. 

   Ученици су упознати са настанком новозаветних књига и објашњени су им кључни 

новозаветни појмови. 

  Кроз Христове заповести о љубави и тумачење појединих одељака из Беседе на 

гори, указано је ученицима на значај љубави према Богу и ближњима. Постигнут је 

основни циљ, а то је, да су увидели разлику између старозаветног закона и новозаветних 

заповести о љубави. 

   Велики број новозаветних прича, ученици су гледали као цртене филмове, будући 

да у настави користим православне библијске цртане филмове. 

   Сви исходи су углавном остварени. Скоро сви ученици учествовали су у настави и 

своје обавезе испуњевали на време. 
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Извештај о раду и активностима разредног већа седмог разреда на крају школске 

2021/2022. године 

 

Ред. 

број 

 

Обавезни 

наставни 

предмети 

Редовна 

настава 

Допунска настава Додатна настава 

План. 

часова 

Оств. 

часова 

План. 

часова 

Оств. 

часова 

Број 

учен

. 

План. 

часова 

Оств. 

часова 

Број 

учен. 

1. Српски језик 720 709 90 98  90 75  

2. Енглески језик 360 360 180 180  0 0 0 

3. Немачки језик 360 355 90 56  0 0 0 

4. Математика 288 288  36 41 10 0 12 5 

5. Ликовна култура 180 180 0 0 0 0 0 0 

6. Музичка култура 180 180 0 0 0 0 0 0 

7. Физичко васпитање 540 501 0 0 0 0 0 0 

8. Историја 360 359 90 90  0 0 0 

9. Географија 360 354 0 0 0 150 135 5 

10. Биологија 360 356 0 0 0 0 0 0 

11. Техника и 

технологија 

360 360 0 0 0 0 0 0 

12. Физика 360 316 36 2 11 36 10 1 

13. Хемија 360 350 170 140  34 21 2 

14.  Информатика и 

рачунарство 

360 360 0 0 0 36 

(Секци

28 

(Секциј

10 

(Секциј
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ја) а) а) 

 Изборни 

наставни 

предмети 

План. 

часова 

Оств. 

часова 

Број  

учен 

 

15. Верска настава 108 96 52  

16. Грађанско 

васпитање 

108 103 65 Ученици распоређени у три групе 

17. Спорт 180 180 117  

18. Хор и оркестар 180 180 117  

 Остали облици 

васпитно-

образовног рада 

План. 

часова 

Оств. 

часова 

 

19. ЧОС 180 180  

 

УСПЕХ  

Одељењски 

старешина 
Одељењ

е 

Одличан  Врло добар Добар  Довољан  Недовољан  

7/1 3 16 4 1 0 Рада 

Димитријевић 

7/2 10 7 8 0 0 Наташа Зубић 

7/3 9 9 6 0 0 Сузана 

Лештанин 

7/4 5 11 7 0 0 Вера Ћирић  

7/5 7 9 4 0 1 Јелена 

Павловић 

Укупно 34 52 29 1 1 117 

 

ВЛАДАЊЕ ИЗОСТАНЦИ 

Одељењ

е 

5 4 3 2 1 Оправдан

и 

Неоправдан

и 

Укупно 
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7/1 24 0    0 0 0 3359 13 3372 

7/2 25 0 0 0 0 2725 33 2758 

7/3 23 1 0 0 0 2344 16 2360 

7/4 21 1 1 0 0 2188 28 2216 

7/5 19 2 0 0 0 3631 24 3655 

Укупно 112 4 1 0 0 14247 114 14361 

 

 

 

 

 

         КОМЕНТАР: 

Српски језик 

У седмом разреду је планом и програмом предвиђено сто четрдесет и четири часа редовне 

наставе.  

Одељење  Одржани број часова 

7/1 139 

7/2 140 

7/3 142 

7/4 144 

7/5 144 

 

Провера усвојености градива вршена је контролним вежбама, тестовима и усменим 

испитивањем. Настава се одвијала непосредно у школи, а у првом полугодишту и по 

комбинованом моделу када је било потребе.  

Одељење  Одржани број часова допунске наставе 

7/1 17 
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7/2 17 

7/3 16 

7/4 24 

7/5 24 

 

Ученици нису редовно долазили на чаове допунске, само пред контролне задатке. Додатна 

настава из српског језика се одвијала током целе школске године. Планирани број часова 

је био 18, а одржано је: 7/1, 2 – 15, 7/3 – 29, 7/4, 5 – 8 часова.  

Такмичење из Српског језика и језичке културе: 

Данка Думић освојила је 3 место на  Општинском такмичењу, док је на Градском 

такмичењу освојено 3. Место. 

 

 

Енглески језик 

У школској 2021./2022. години настава енглеског језика је у потпуности остварена. Часови 

су реализовани кроз часове обраде, утврђивања и провере. Провера усвојености градива је 

вршена контролним и писменим вежбама и усменим испитивањем. Такође су ученици у 

току школске године имали 2 писмена задатка. Ове године због пандемије Corona вируса 

је продужен јесењи и фебруарски распуст. Ти дани су надокнађени двема радним 

суботама и продужетком школске године за 3 дана. Настава се одвијала по комбинованом 

моделу (деца су била подељена на А и Б групу) од 24.1.2022. до 11.2.2022. због повећаног 

броја заражених. Ове године су деца неколико пута евакуисана из школе због дојава о 

бомби. Настава се тада одвијала онлајн преко Гугл учионице и Гугл мита. Први пут је 

дојава била 16.5.2022. и тада су деца 2 дана похађала наставу онлајн док није прегледана 

школа. Други пут је дојава о бомби била 8.6.2022. Тада су деца кренула у школу сутрадан. 

Трећи пут је дојава била 16.6.2022. после четвртог часа. Деца су кренула у школу 

сутрадан. Ученици су савладали граматику предвиђену за седми разред (Used to, Past 

simple, Past Continuous, Present Perfect: for, since, just, already, still, yet, Present Perfect 

Continuous, Quantifiers: much, many, a few, a little, a lot of, enough, Question tags, The First 

Conditional: if, unless, Future Simple, Going to, Can, Could, Will be able to, Should, Must, 

Need to, Have to, Can, Could, May, Might, Must, Can’t, Perhaps, The Second Conditional, 

Present and Past Passive: affirmative, negative, questions). Ове године је доста рађено на 

проширивању вокабулара. 

Деца су читала књиге на енглеском језику које су део библиотеке кабинета за енглески 

језик (graded readers). Двогодишњи програм учења енглеског језика у организацији ELTA-

е и Америчке амбасаде у Београду није био понуђен ове године. Градиво мора доста брзо 

да се прелази. Идеално би било када би деца имала енглески језик 3 пута недељно. 
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Немачки језик 

Годишњи план и програм је углавном реализован. Пажња је посвећена овладавању 

комуникативним вештинама у настави, техникама читања, одговарању на питања 

наставника, кратком, самосталном излагању на тему, упознавању са основним 

граматичким категоријама: императив, сложена глаголска времена и повратни глаголи, 

зависни и независни везници, компарација придева, деклинација придева у номинативу и 

акузативу, као и присвојне заменице у номинативу и акузативу. Лексички садржаји и теме 

су проширени: одмор и камповање, активности у слободно време, спорт и хоби, град и 

делови града, куповина и одећа, мере и паковања, дневна рутина ученика, упознавање са 

немачком културом и обичајима. Често су коришћени аудио-визуелни материјали, ЦД, 

дигитални уџбеник, ППТ и пројектор. У току другог полугодишта настава се у неколико 

наврата одвијала на даљину. Имајућу у виду облик рада и начин прилагођавања садржаја, 

начин комуникације са ученицима је организован путем Гугл учионице. Са ученицима је 

успостављена сарадња и у раду са дигиталним уџбеником MAXIMAL 3, издавача Клет. 

Ученици су добијали видео задатке путем Е-учионице, и већина је слала онлајн решења на 

постављене задатке. Ученици су имали по један писмени задатак у сваком полугодишту. 

 

Математика 

Настава математике реализована је у потпуности по плану и програму Министарства 

просвете и науке за 2021/2022 годину. Настава је реализована непосредно и повремено на 

даљину кроз гугл учионицу и  мит апликацију,  где су примењивани различити дигитални 

алати. Ученици који наставу прате по ИОП – у добијали су посебне материјале и то 

углавном у школи или путем мејла и вибера, преко родитеља. Праћење и вредновање 

ученичких постигнућа на часовима хемије спрведено је у виду сумативног и формативног 

оцењивања. У току школске године написан је критеријум оцењивања којим ћемо се 

водити убудуће. Састављани су исти тестови за сва одељења седмог разреда. Одржан број 

часова додатне наставе је мањи од планираног јер је интересовање било мало, односно 

само пред такмичење. Много је већа била потреба за допунским часовима па је због тога 

одржано више од планираног броја. Ученицима су пре закључивања оцене за крај првог и 

другог полугодишта благовремено предочене средње оцене из предмета и пружена 

прилика да поправе оцену. Један ученик је упућен на поправни испит. Остали ученици су 

успешно савладали основни ниво стандарда постигнућа. 

Табела успеха по одељењима: 

7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 

            2,50 3,28             2,88 2,39 3,10 
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Ликовна култура 

Редовна настава предмета Ликовна култура одржавала се у складу са расподелом одељења 

утврђеном почетком школске године. Часови ликовне културе реализовани су према 

плану и програму предвиђеном Правилником о наставном плану и програму. Часови су 

редовно одржавани по динамици недељног распореда. Наставне теме су обрађене према 

утврђеном плану и програму рада, који је у електронској форми, на месечном нивоу, 

достављан психолошко-педагошкој служби школе. Недељни оперативни планови 

наставника достављани су стручним сарадницима школе у електронској форми на 

месечном  нивоу.  

 

Наставу је слушало укупно 117 ученика и сви су позитивно оцењени: 

▪ 60 ученик оценом 5 

▪ 34 ученика оценом 4 

▪ 18 ученика оценом 3 

▪ 5  ученика оценом 2 

Просек оцена на нивоу сва четири одељења износи 4,27. 

Сви ученици су успешно свладали предвиђене исходе. 

Процењивање је вршено полазећи од ученикових способности, степена спретности и 

умешности, а на основу редовног праћења и процена напредовања у остваривању 

прописаних исхода, стандарда постигнућа и ангажовања у оквиру предмета. Праћење и 

оцењивање ученика је, поред сумативног начина, подразумевало и формативни приступ 

кроз евиденцију о појединачним постигнућима ученика, у педагошкој документацији 

наставника. Оцењивање је остваривано применом различитих метода и техника, које су 

биране у складу са критеријумима оцењивања и прилагођаване потребама и развојним 

специфичностима ученика.Ученици су током школске године својим радовима 

конкурисали на актуелним ликовним конкурсима.  

 

Музичка култура 

У свим одељењима седмог разреда часови су одржани према предвиђеном плану и 

програму. Ученици су савладали прописане исходе. Сви ученици су позитивно оцењени. 

Оствареност стандарда предвиђених за крај седмог разреда: основни ниво су савладали 

сви  ученици, а мањи број ученика је савладао средњи ниво. 

Успех ученика на крају школске године: 

7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 
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4.21 4.24 4.81 3.96 

  

 4.14 

 

Физичко васпитање 

Ученици и ученице седмог разреда су учествовали у општинском такмичењу из 

футсала,одбојке и рукомета.Ученици су освојили друго место у одбојци и четврто место у 

футсалу.У овој школској години је организовано и унутаршколско такмичење у 

футсалу,учествовале су сва одељења седмог  разреда.Током школске године у седмом 

разреду највише часова је било посвећено одбојци а потом кошарци,фудбалу и рукомету а 

најмање часова је посвећено гимнастици и аталетици.Настава је извођена како и у сали 

тако и у школском дворишту у зависности од временских услова. 

 

 

Историја 

Наставни планови и програм су у потпуности реализовани. Акценат је био на исходима и 

остварењу наставних стандарда. Основни и средњи ниво су реализовани, а напредни ниво 

делимично. У 8.разреду више пажње посветити и напредном нивоу. Остварена је 

корелација са другим наставним предметима: географија, српски језик, ликовна култура, 

музичка култура, грађанско васпитање, верска настава, биологија. Ученици су били 

заинтересовани за прављење паноа, писање есеја, ПП презентације. Због пандемије 

Ковида 19 и лажних дојава о постављеној експлозивној направи у школи, настава је 

делимично реализована он лајн: преко гугл учионице и гугл мит-а, делимично на 

комбинован начин(по групама). Ученици којима нису били јасни поједини делови 

наставних садржаја или су желели да поправе оцене, редовно су посећивали часове 

допунске наставе. 

 

Географија 

У 7. разреду се обрађује регионална географија свих континената. Градиво је мало 

обимније, што је ученицима било теже у односу на 6. разред. Часови додатне наставе су 

редовно одржавани, укупно 135 часова . Присуствовао је мањи број ученика. Учествовали 

смо на општинском градском такмичењу из географије, где смо остварили успехе. 

Општина 2. и 3. место, не граду 2. место. У периодима онлајн наставе , часови су 

одржавани преко Гугл учионице и апликације Мит. 

 

Биологија 
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 Током седмог разреда ученици су пратили градиво и у већем делу савладали 

предвиђене исходе. Током ове школске године одређен део наставе одвијао се онлајн и 

стиче се утисак да током оваквог начина извођења наставе ученици нису пажљиво радили 

нити пратили упутства наставника. Током непосредне наставе однос ученика према раду 

је био много бољи. Нису урађене све планиране писмене провере знања, због горе 

наведених околности па су ученици више оцењивани на усменим проверама и практичним 

радовима.  Ученици нису били заинтересовани за такмичење из биологије, тако да се нико 

од ученика није пријавио за школско такмичење. Због ситуације изазване вирусом КОВИД 

19 ученици нису вођени ван школе на манифестације.  

У седмом разреду ученици су остварили следећи успех из биологије: 

одељење 5 4 3 2 1 неоцењен просек 

7-1 10 10 3 1 0 0 4,21 

7-2 10 10 5 0 0 0 4,20 

7-3 11 7 6 0 0 0 4,21 

7-4 7 10 4 2 0 0 3,96 

7-5 6 9 4 2 0 0 3,90 

 

Техника и технологија 

Упркос пандемији , школску годину смо започели непосредном наставом у школским 

учионицама уз стриктно поштовање прописаних мера. Прописаним планом и програмом 

рада, кроз одређено градиво ,коришћењем школских рачунара и практичним радом 

(пелтонова турбина ) , остварени су зацртани исходи код великог броја ученика . 

Градиво је обухватало следеће теме : 

1. Животно и радно окружење  

Ученици су учили о значају енергије и материје у свакодневном животу човека , о развоју 

машинске технике и првим проналасцима.  

2. Саобраћај 

Ученици су проширили сазнања о машинама спољашњег и унутрашњег транспорта , о 

подсистемима код возила друмског саобраћаја , стављен је нагласак на безбедност у 

саобраћају. 

3. Техничка и дигитална писменост  

Ученици су обновили правила техничког цртања , учили  о техничкој документацији у 

машинству , цртали 2D и 3D предмете кроз ортогонални приказ и изометрију. 



150 
 

4. Ресурси и производња  

Ученици су учили о материјалима у машинској индустрији , њиховим својствима , мерним 

средствима , прибору за мерење , размеравање , обележавање и контролу производа.  

5. Конструкторско моделовање  

Ученици су израђивали моделе из конструкторских комплета . 

Ситуације са дојавама о постављању експлозивних направа  решавали  смо преласком на  

on- line  наставу. 

 

Физика 

Због боловања наставника велики број часова физике није одржан па због тога није 

реализована тема Топлотне појаве. Четири лекције планиране у овој теми биће одржане на 

почетку следеће године пре прве наставне теме за осми разред. 

Остале теме су реализоване у потпуности кроз непосредну наставу и кроз гугл учионицу 

док се настава одвијала на даљину.  

Само једна ученица је била заинтересована за додатну наставу и припрему за такмичење 

које је одржано за време изузетно погоршане епидемиолошке ситуације. Ученица Дуња 

Лаптошевић је освојила треће место на општинском такмичењу. 

Ученици нису били заинтересовани за допунску наставу. 

 

Хемија 

Све наставне јединице предвиђене планом за наставу хемије у седмом разреду  су 

реализоване. Током првог полугоддишта настава је реализована непосредно и на даљину 

кроз гугл учионицу и  мит апликацију,  где су примењивани различити дигитални алати. 

Праћење и вредновање ученичких постигнућа на часовима хемије спрведено је у виду 

сумативног и формативног оцењивања. У оквиру сумативних провер коришћени  су 

тестови знања које је наставник састављао. Тестови су конципирана тако да садрже 

питања која проверавају стандарде са свих нивоа. Током реализације часова хемије 

ученици су одговарали на различите типове задатака усмено, затим су решавали задатке 

из радне свеске кроз часове утврђивања градива, такође су своја постигнућа реализовали и 

кроз различите активности током више часова као и кроз практичан рад ( израда 

хемијских картица симбола елемената и формула киселина и база) Допунска настава 

реализована је непосредно у школи за све ученике који су желели додатна појашњења 

градива. Ученици нису показали велику заинтересованост за часове допунске наставе, 

углавном су ове часове похађали ученици са већим постигнућима.  Додатна настава је 

реализована за ученике кроз припрему за такмичење за двоје ученика који су показали 

мотивисаност и жењу за додатним радом. Оба ученика су из одељења 7-3, освојили су 

друго место на општинском и треће место на градском такмичењу из хемије. Од наставних 
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средстава коришћени су: уџбеник, збирка задатака, таблица периодниог система 

елемената, креда и табла, нису рађене лаборторијске вежбе у хемијском кабинету из 

разлога јер се настава реалозовала по учионицама за свако одељење. Ученицима су пре 

извођења закључне оцене за крај првог и другог полугодишта благовремено предочен 

предлог закључне  оцене и пружена прилика да покажу већа постигнућа . Сви ученици су 

успешно савладали основни ниво стандарда постигнућа. На крају школске године нема 

ученика са недовољном оценом из хемије. Табела успеха по одељењима: 

Одељење 7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 

Просек 2,88 3,36 3,50 3,00 3,29 

 

Информатика и рачунарство 

Настава информатике је у школској 2021/22. години изведена је у складу са наставним 

планом и програмом, одговарајућим образовним стандардима и планираним исходима.  

Настава се одвијала у информатичким кабинетима као и онлајн путем гугл учионице. 

Ученицима су пре закључивања оцене за крај првог и другог полугодишта благовремено 

предочене средње оцене из предмета и пружена прилика да поправе оцену. Сви ученици 

су успешно савладали основни ниво стандарда постигнућа. На крају школске године нема 

ученика са недовољном оценом из информатике и рачунарства. 

Успех ученика:  

7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 

3,75 4,12 4,17 4,00 4,10 

 

 

Верска настава 

Да би се реализацијом наставног програма за 7. разред постигли предвиђени исходи, 

потребно је најпре детаљно изложити православно учење о Богу као Св. Тројици, а затим 

и саму структуру Литургије. Иако је градиво 7. разреда веома захтевно, и деци не баш 

много интересантно, успела сам да им на што једноставнији начин представим можда и 

најважније догматске теме. У томе ми је веома помогла књига, тј приручник за в.н., Весне 

Милошевић, „Небеска ризница“. У њему је на веома интересантан начин обрађена тема 

Символ вере, која је деци невероватно досадна и напорна. Међутим, као што рекох, уз 
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помоћ горе поменутог приручника, све је много лакше, једноставније и, што је можда 

најважније, интересантније. Остале догматске теме, уз мале корекције, успела сам да 

обрадим, а да деци не досадим. Наставна тема Светотајински живот цркве пружила је 

ученицима основ за разумевање да се кроз учешће у Светим Тајнама Цркве наш живот и 

сви његови елементи узводе у личносни однос са Богом. Такође су могли да увиде да 

Црква Светим Тајнама повезује човека са Богом у најважнијим моментима његовог 

живота (рођење и духовно рођење – Крштење, венчање и Брак, Црквена брига за болесне у 

јелеосвећењу...). Сви исходи су углавном остварени. Сви ученици учествовали су у 

настави и своје обавезе испуњевали на време. 

 

Грађанско васпитање 

Часови грађанског васпитања 7 су ове школске године,  реализовани у реалном времену и 

кроз гугл учионице. 

Садржај предмете су чиниле четири области: Људска права, Демократско друштво, 

Процеси у савременом свету и Грађански активизам. Програм је оријентисан на достизање 

исхода и развој компетенција, а реализован кроз презентације и едукативне филмове. У 

оквиру теме Процеси у савременом свету, 35 ученика је похађало обуку на платформи 

Чувам те и поседује сертификат на тему : Шта можеш да урадиш ако имаш сазнање да твој 

друг или другарица трпе насиље. 

Остварени су следећи исходи: штити своја права на начин који не угрожава друге и 

њихова права: препознају предрасуде, дискриминацију, толеранцију;  прихватају друге 

ученике и уважавају њихову различитост; праве разлике између безбедног и небезбедног 

понашања на друштвеним мрежама; препознају у понашању особе карактеристике 

насилника и жртве; препозна вршњачки притисак. Исходи који су ученици постигли су 

ослонац за тврдњу да ће ученици применити научено у реалним животним ситуацијама. 

Ученици све правилније употребљавају термине које се односе на демократске појаве и 

процесе, прихватају различитоост, испољавају већи степен сарадљивости. 

 

Спорт 

Током школске године у седмом разреду највише часова је било посвећено одбојци а 

потом кошарци,фудбалу и рукомету. Настава је извођена како и у сали тако и у школском 

дворишту у зависности од временских услова. 

 

Хор и оркестар 

У свим одељењима седмог разреда часови су одржани према предвиђеном плану и 

програму. Ученици су савладали прописане исходе. 
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Извештај о раду и активностима разредног већа осмог  разреда на крају школске 

2021/2022. године 

 

Ред. 
број 

 
Обавезни  
наставни 
предмети 

Редовна 
настава 

Допунска настава Додатна настава 

План. 
часова 

Оств. 
часова 

План. 
часова 

Оств. 
часова 

Број 
учен. 

План. 
часова 

Оств. 
часова 

Број 
учен. 

1. Српски језик 544 526 18 / 0 34 25 4 
2. Енглески 

језик 
272 272 34 34 7 34 34 4 

3. Немачки 
језик 

272 262 34 34 10 34 28 3 

4. Математика 272 268 34 31 10 34 34 3 
5. Ликовна 

култура 
136 136 / / / / / / 

6. Музичка 
култура 

136 136 / / / / / / 

7. Физичко 
васпитање 

383 354 / / / / / / 

8. Историја 272 269 / / / / / / 
9. Географија 272 268 / / / / / / 
10. Биологија 272 262 / / / / / / 
11. Техничко и 

информ. обр. 
272 272 / / / / / / 

12. Физика 272 268 12 9 7 17 19 2 
13. Хемија 272 256 12 / / 17 / / 
 Изборни 

наставни 
предмети 

План. 
часова 

Оств. 
часова 

Број  
учен 

 

14. Верска 
настава 

68 60 35  

15. Грађанско 
васпитање 

136 125 72  

16. Спорт 68 59 102  
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17. Информ. и 
рачунарство 

272 270 102  

 Остали 
облици 
васпитно-
образовног 
рада 

План. 
часова 

Оств. 
часова 

 

18. ЧОС 170 166 102 
20. ДТХС 102 102 102 
 

 

 

 

 

УСПЕХ Одељењски 
старешина 

Одеље
ње 

Одличан  
 

Врло добар Добар  Довољан  Недовоља
н  

 

8/1 9 13 4 / / Саша Пеневски 
8/2 9 13 6 / / Беба 

Угреновић 
8/3 11 10 4 / / Весна 

Срећковић 
8/4 9 14 / / / Марија 

Павловић 
       
укупно 38 50 14 / / 102 
 

ВЛАДАЊЕ ИЗОСТАНЦИ 
Одеље
ње 

5 4 3 2 1  Оправда
ни 

Неоправ
дани 

Укупно 

8/1 25   1      2914 27 2941 

8/2 28      5283 54 5337 
8/3 25      4358 3 4361 
8/4 23      3410 16 3426 
          
укупно 10

1 
1     15969 100 16065 
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         КОМЕНТАР 

 

Ученици који су носиоци Вукове дипломе по одељењима су: 

 VIII/1 – Дина Дамјановић, Лука Живановић, Милош Стошић 

 VIII/2 – Урош Гавриловић, Миљана Мандић 

 VIII/3 – Маја Пантелић 

  VIII/4 – Теодора Тешановић 

 Ђак генерације:                  Лука Живановић VIII/1 

 Спортиста генерације:    Марија Нисић      VIII/4 

 

Школска 2021/2022.година у складу са Календаром образовно-васпитног рада основне школе 

почела је 01.09.2021. 

Образовно-васпитни рад је био организован непосредно у просторијама школе.  

У складу са тим за све ученике другог циклуса ( од 5. до 8. разреда) настава је била обавезна као 

и остали облици образовно-васпитног рада који су били организовани према усвојеном 

распореду часова за све ученике у одељењу истовремено.  

Час наставе је трајао 45 минута.  

Настава је организована по сменама и свако одељење је имало своју учионицу, осим када је то 

због специфичности наставних предмета и коришћења одређене опреме и наставних средстава. 

 

                                                     С Р П С К И   Ј Е З И К 

                  Планирани број часова је 136 , а одржано је по одељењима: 

                          VIII/1 – 131                        VIII/3 - 131 

                          VIII/2 – 134                        VIII/4 – 130 

Укупно: 526 часова. 
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У одељењима VIII/1, VIII/3 и VIII/4 часове српског језика је држала проф. Тамара 

Станковић, а у одељењу VIII/2 часове је држала проф. Невена Ђукић. 

Просечна оцена из српског језика по одељењима изгледа овако: 

                         

Одељење 81 82 83 84 
 

Средња оцена 3,46 4,20 3,28 3,61 
 

 

 

Ове школске године радило се по плану за српски језик који је послао ЗУОВ. 

Од почетка до краја школске године поменути професори поклањали су највише времена 

обнављању и систематизовању знања и припреми за полагање завршног испита 

27.06.2022.године из српског језика. 

Током дирктне наставе коришћене су класичне методе учења. Када су часови одржавани 

онлајн, били су у реалном времену. 

Контролни и писмени задаци ( четири писмена задатка ) су се одржавали у школи. 

Ученици су оцењивани кроз разне провере, усмена одговарања, лектире, активност на 

часу. Праћење и вредновање ученичких постигнућа на часовима српског језика 

спроведено је у виду сумативног и формативног оцењивања. 

На број рeализованих часова утицало је и боловање проф. Тамаре Станковић зато што није 

у потпуности обезбеђена замена, као и ескурзија ученика 8. разреда. 

Наставница Тамара Станковић је са припремном наставом почела још у марту месецу, 

поред обавезне припремне наставе коју су обе колегинице држале у јуну. 

Укупан број одржаних часова припремне наставе је: 100 часова. 

Часови допунске наставе нису одржани, јер ученици нису били заинтересовани. 

Општинско такмичење из језика је одржано 26.02.2022. у Основној школи ,,Браћа 

Јерковић“. Нажалост, нико од припреманих такмичара није успео да се пласира на 

Градско такмичење. 

Врло мали број ученика је показало велико интересовање за учење. 

Нажалост, већина ученика је попустила и није учила у мери у којој се очекивало. 
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Часови припремне наставе су редовно одржавани и били су посећени, али не у оној мери у 

којој су требали. 

Уџбеници коришћени у настави су: 

Читанка, Уметност реч, Наташа Станковић Шошо, ЛОГОС, издање 2020.Београд 

Граматика, Дар речи, Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез Иљукић, Светлана 

Вулић, ЛОГОС, издање 2020. Београд 

 

 

 

 

                                                            Е Н Г Л Е С К И   Ј Е З И К 

Редовна настава (одељења 8-1, 8-2, 8-3, 8-4) 

Планирано: 272 часова 

Одржано: 272 часова 

 

У току ове школске године ученици осмог разреда најбоље су се показали у области 

граматике енглеског језика и писања, односно израде пројеката. Веома добро су радили у 

групама, али и у паровима.  Нешто слабије су се сналазили у конверзацији сваке врсте, 

осим у оној базираној на терминологији друштвених мрежа. Најслабије су се показали у 

вежбањима везаним за вокабулар, чему је посвећивано највише пажње, наравно, колико је 

то дозвољавао преобиман и детаљан граматички програм. 

Што се тиче наставних тема, најбоље је усвајан садржај тема Lost and found, Feelings и 

About me, које су посвећене породици, људским односима и физичком изгледу.  

 

Додатна настава (одељења 8-1, 8-2, 8-3, 8-4) 

 

Планирано: 34 часова  

Одржано:  49 часова 

 

На додатној настави најпре смо се бавили граматиком енглеског језика, кроз све детаље, а 

касније и вокабуларом, разумевањем текста, писањем есеја и детаљима изван градива 

намењеног основној школи. Одабрани ученици показали су велику посвећеност раду, што 

је резултиралo одличним успехом на такмичењу. Три ученице су обезбедиле пролаз и на 
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републичко такмичење, тако да је све из области учења енглеског језика рађено веома 

детаљно на часовима додатне наставе којих је било знатно више од планирано 

 

                                                      ЛИКОВНА   КУЛТУРА 

 

Редовна настава одржавала се у складу са расподелом одељења утврђеном почетком 

школске године. Часови предмета Ликовна култура реализовани су према плану и 

програму предвиђеном Правилником о наставном плану и програму. Од укупно 

планираних 136 часова годишње (34 по одељењу), одржано је свих 136 часова (у четири 

одељења по 34). 

Часови су редовно одржавани по динамици недељног распореда. 

Наставне теме су обрађене према утврђеном плану и програму рада, који је у електронској 

форми, на месечном нивоу, достављан психолошко-педагошкој служби школе.  

Недељни оперативни планови наставника достављани су стручним сарадницима школе у 

електронској форми на месечном  нивоу.  

 

Наставу је слушало укупно 102 ученика и сви су позитивно оцењени: 

▪ 74 ученик оценом 5 

▪ 17 ученика оценом 4 

▪ 10 ученика оценом 3  

 

Просек оцена на нивоу сва четири одељења износи 4,61. 

 

Процењивање је вршено полазећи од ученикових способности, степена спретности и 

умешности, а на основу редовног праћења и процена напредовања у остваривању 

прописаних исхода, стандарда постигнућа и ангажовања у оквиру предмета. Праћење и 

оцењивање ученика је, поред сумативног начина, подразумевало и формативни приступ 

кроз евиденцију о појединачним постигнућима ученика, у педагошкој документацији 

наставника. Оцењивање је остваривано применом различитих метода и техника, које су 

биране у складу са критеријумима оцењивања и прилагођаване потребама и развојним 

специфичностима ученика. 

 

Елементи за процењивање напредовања и оцењивање постигнућа ученика су: 

                   (бирају се према типу ликовног задатка и циљевима задатка) 

 

- однос према раду (припремљен је за час; одговорно користи материјал, прибор и алатке; 

одржава прибор и радни простор; потписује радове; чува радове у мапи…). 

- однос према себи (истражује информације; поставља питања; предлаже; истрајан је у 

раду, труди се; преузима одговорност; поштује себе и своје радове; учи на грешкама; 

спреман је да испроба своје способности у новим активностима...). 

- однос према другима (довршава рад у договореном року; поштује договорена правила 

понашања; спреман је да помогне и да сарађује; уважава туђу културу, радове, начин 

размишљања, доживљавања, опажања, изражавања...). 
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- разумевање (разуме задатак; разуме појмове; разуме процес; разуме концепт; разуме 

визуелне информације...). 

- повезивање (повезује и пореди познате и нове информације, људе, места, догађаје, 

феномене, идеје, дела...). 

- оригиналност (оригиналан је у односу на туђе радове; оригиналан је у односу на своје 

претходне радове...). 

- организација композиције (примењује одговарајуће принципе компоновања, знања о 

простору, перспективи, пропорцијама, правцу, смеру...). 

- вербално изражавање (учтиво комуницира; аргументовано, кратко и јасно образлаже свој 

рад, идеју, доживљај, опажање, емоције...). 

- употреба техника и средстава (бира одговарајућу технику у односу на идеју; примењује 

одговарајући процес; бира одговарајући материјал/подлогу; истражује могућности 

технике и материјала; користи дигиталну технологију као помоћно средство у раду; 

обликује рад у одабраном апликативном програму) 

 

Оразовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет Ликовна 

култура су:   

Напредни ниво 

ЛК.3.1.1. познаје и користи различите изражајне могућности класичних и савремених 

медија, техника и материјала визуелне уметности; ЛК.3.1.2. одабира адекватна средства 

(медиј, материјал, технику, поступак) помоћу којих ће на најбољи начин реализовати своју 

(одабрану) идеју; ЛК.3.2.1. одабира адекватна средства (медиј, материјал, технику, 

поступак) помоћу којих ће на најбољи начин реализовати своју (одабрану) идеју; ЛК.3.2.2. 

изводи радове са одређеном намером, користећи основне визуелне елементе и принципе 

да би постигао одређени ефекат; ЛК.3.2.3. користи тачне термине (нпр. текстура, ритам, 

облик...) из визуелних уметности (примерене узрасту и садржају) када образлаже свој рад 

и радове других; ЛК.3.2.4. уочава међусобну повезаност елемената, принципа и садржаја 

на свом раду и на радовима других; ЛК.3.3.1. анализира одабрана уметничка дела у односу 

на време настанка и према културној припадности (описује основне карактеристике, 

намеру уметника...); ЛК.3.3.2. описује потребна знања и вештине који су неопходни у 

занимањима везаним за визуелне уметности; ЛК.3.3.3. користи друга места и изворе (нпр. 

библиотека, интернет...) да би проширио своја знања из визуелних уметности; ЛК.3.3.4. 

разуме међусобну повезаност и утицај уметности и других области живота. 

Средњи ниво 

ЛК.2.3.1. лоцира одабрана уметничка дела у историјски и друштвени контекст; ЛК.2.2.1. 

одабира адекватан садржај да би представио неку идеју или концепт; ЛК.2.2.2. образлаже 

свој рад и радове других (нпр. наводи садржај, тему, карактеристике технике...); ЛК.2.1.1. 

познаје и користи (у свом раду) основне изражајне могућности класичних и савремених 

медија, техника и материјала визуелних уметности; ЛК.2.1.2. образлаже свој рад и радове 

других (нпр. наводи садржај, тему, карактеристике технике...). 

Основни ниво 

ЛК.1.1.1. разликује и користи (у свом раду) основне медије, материјале и технике (цртање, 

сликање, вајање) визуелних уметности, ЛК.1.1.2. изводи дводимензионалне и 

тродимензионалне радове; ЛК.1.1.3. описује свој рад и радове других (нпр. исказује 

утисак); ЛК.1.2.1. описује свој рад и радове других (нпр. исказује утисак); ЛК.1.3.1. 

описује разлике које уочава на уметничким радовима из различитих земаља, култура и 
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периода; ЛК.1.3.2. зна да наведе различита занимања за која су потребна знања и вештине 

стечени учењем у визуелним уметностима (нпр. костимограф, дизајнер, архитекта...); 

ЛК.1.3.3. познаје места и изворе где може да прошири своја знања везана за визуелне 

уметности (нпр. музеј, галерија, атеље, уметничка радионица...); ЛК.1.3.4. зна неколико 

примера примене визуелних уметности у свакодневном животу. 

 

                                       ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ 

                                                             Слободне активности 

   

Слободне наставне активности су одржане у складу са расподелом утврђеном почетком 

школске године.  

Часови предмета Цртање, сликање, вајање реализовани су према плану и програму 

предвиђеном Правилником о наставном плану и програму.  

 

Одржано је планираних 102 часа (34 по одељењу),  редовно по динамици недељног 

распореда часова.  

 

Наставне теме су обрађене  према утврђеном плану и програму рада, који је у 

електронској форми, на месечном нивоу достављан стручној служби школе.  

 

Наставу је слушало укупно 102 ученика. 

Свих 102 ученика је оцењено описном оценом истиче се. 

 

Процењивање је вршено полазећи од ученикових способности, степена 

спретности и умешности, а на основу редовног праћења и процена напредовања у 

остваривању прописаних исхода и ангажовања у оквиру предмета. Праћење и оцењивање 

ученика је подразумевало и формативни приступ кроз евиденцију о појединачним 

постигнућима ученика, у педагошкој документацији наставника. Оцењивање је 

остваривано применом различитих метода и техника, које су биране у складу са 

критеријумима оцењивања и прилагођаване потребама и развојним специфичностима 

ученика. 

 

                                                       МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Планирано часова: 136 Одржано часова: 136 

У свим одељењима осмог разреда часови су одржани према предвиђеном плану и 

програму. Ученици су савладали прописане исходе. Сви ученици су позитивно оцењени. 

Оствареност стандарда предвиђених за крај осмог разреда: основни ниво су савладали 

сви  ученици, а мањи број ученика је савладао средњи ниво. 
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Успех ученика на крају школске године: 

 

 

Одељење 8/1 8/2 8/3 8/4 

Средња оцена 4.54 4.14 4.28 4.57 

 

                                                                        И С Т О Р И Ј А 

                                                   ОДЕЉЕЊА :  8/1, 8/2, 8/3, 8/4 

                                                  НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 2  

 

Према наставном плану и програму прописаном од стране Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја и Завода за унапређивање образовања и васпитања за историју у 

седмом  разреду је предвиђено 68. часа у току школске године.    

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА:    

 

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

67. ЧАСОВА 68. ЧАСОВА 67. ЧАСОВА 67. ЧАСОВА 

   

Ученицима је предавано из уџбеника: Историја – уџбеник са одабраним историјским 

изворима за осми разред основне школе, аутори Радомир Миликић, Ивона Петровић, 

ЛОГОС 2021. године.  

Настава је углавном одржавана у школи, непосредно осим у случајевима када је у неком 

одељењу било више заражених вирусом Ковид 19, у тим одељењима је држана настава 

онлајн. 
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У данима када су пратили онлајн наставу, ученицима је наставница обезбеђивала 

одговарајући видео материјал и сажетке обрађиваних лекција који су били постављани на 

гугл учионици...  

Све наставне јединице предвиђене наставним планом и програмом су реализоване.  

Током наставног процеса коришћене су различите наставне методе: дијалошко – 

монолошка, текст метода и илустративна... Часови су реализовани кроз различите типове: 

обраде, утврђивања,систематизације... Од наставних средстава коришћени су: историјска 

карта, уџбеник, видео материјали са компјутера... Током реализације часова, ученици су 

одговарали на различите типове задатака усмено, припремали су пројекте и презентације, 

израђивали паное, решавали укрштенице са питањима из градива историје осмог  разреда. 

Од ученика се очекивало размишљање, закључивање, изношење личног става...Одговори 

добијени од ученика кроз овај вид проверавања сабирани су са показаном активношћу на 

часу и уношене у дневник као оцена за активност.   

Сходно постигнутом успеху и напредовању ученика, за ученике који су имали потешкоћа 

у разумевању и савладавању градива, или су више пута добијали негативну оцену 

организована је допунска настава, понедељком , седми час. Трајање допунског рада је 

зависило од пропуста у знању, нивоа усвојености градива и оптерећености ученика. 

Одржано је 31. час допунске наставе и 28. часова припремне наставе везане за полагање 

завршног испита. 

 

 

 

 

             ПОСТИГНУТ УСПЕХ И ОЦЕНЕ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ  

 

 Број ученика у одељењу Просечна оцена 

одељења 

8/1 26 3,85 

8/2 28 3,50 

8/3 26 3,68 

8/4 24 4,17 
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ОПШТИ УТИСАК:  

Ученици су углавном били заинтересовани за рад на часу, усмерени на излагање 

наставника, често су износили своје примедбе и коментаре на наставно градиво...Ученици 

8/1 и 8/4 су били радозналији, активнији на часу, успешније су самостално радили задатке 

и показивали већу спремност да међусобно процењују тачност одговора или решења 

задатака у односу на друга два одељења.  

Отежавајућа околност за реализацију наставе у осмом  разреду је била чињеница да је 

историја  предмет са градивом понекад доста тешким и апстрактним за један број ученика. 

Сматрам да постигнутим знањем и оценама ученика осмог  разреда из предмета историја 

могу бити задовољна.  

 

                                                   Г Е О Г Р А Ф И Ј А 

 

Редовна настава 

 

 Планирано Одржано Није одржано Средња оцена 

8-1 68 67 1 3, 92 

8-2 68 67 1 4,04 

8-3 68 67 1 3,92 

8-4 68 67 1 4,17 

укупно 272 268 4 4,01 

 

Један час по одељењу није одржан због одласка ученика на екскурзију. 

У току школске 2021/2022. године обрађени су садржаји из следећих наставних тема: 

1. Географски положај, величина и границе Србије 

2. Физичко-географске одлике Србије 

3. Друштвено-географске одлике Србије 

4. Природна и културна баштина Србије 

5. Географија завичаја 
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6. Срби у региону и дијаспори. 

Ученицима је градиво било занимљиво јер су сви садржаји били везани за националну 

географију. Усвојени су географски појмови (планине, реке, језера, бање…), а у томе им је 

помогла израда домаћих задатака у Немој карти Србије. Сви ученици су успешно 

савладали исходе предвиђене за овај разред. У погледу стандарда највише су остварени 

основни и средњи ниво. 

Допунска и додатна настава није планирана за ученике 8. разреда. Није било 

заинтересованих ученика за такмичење из географије. 

Припремна настава за полагање завршног испита 

 планирано одржано 

8. разред 36 56 

 

У сваком одељењу је одржано по 14 часова припремне наставе. Том приликом обновљене 

су следеће наставне теме из 5., 6., 7. и 8. разреда: 

1. Васиона и  васионска тела; Облик и величина Земље 

2. Кретања Земље – ротација и револуција и њихове последице 

3. Постанак и унутрашња грађа Земље; Стене и литосферне плоче 

4. Унутрашње силе Земље; Вулкани и земљотреси 

5. Спољашње силе, ерозија и акумулација 

6. Атмосфера – састав и структура; Време и временски елементи 

7. Клима и климатски фактори 

8. Хидросфера 

9. Биосфера 

10. Географска карта – појам, елементи и подела према размеру и садржини 

11. Становништво и насеља – основна обележја 

12. Привреда, привредне делатности и сектори привреде 

13. Географија Европе и ваневропских континената 

14. Географија Србије. 

 

Са ученицима су урађени и сви задаци основног, средњег и напредног нивоа у Збиркама 

задатака, издавачких кућа Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и 

Школа плус. 

 

М А Т Е М А Т И К А 

МАТЕМАТИКА(VIII1 ,VIII4) 
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Одржано је  268 часова (планирано 272 часа) редовне наставе, 14 часова допунске наставе-

планирано 17, 8 часова додатне наставе на коју су долазила 2 ученика, 34 часа припремне 

наставе (од планирана 34 часа) за полагање завршног испита. Ученици нису редовно 

похађали часове допунске наставе, а за додатну наставу је било  заинтересовано 2 

ученика. Мали број ученика је редовно долазио на припремну наставу. 

Успех ученика 

 

Одељење VIII1 VIII4 

5 4 3 

4 5 4 

3 3 6 

2 14 10 

1 0 0 

просек 2,96 3,00 

 

 

Посебна пажња је посвећена решавању линеарних  једначина и неједначина , 

израчунавању површине и запремине геометријских тела,  цртању графика линеарне 

функције и њеном испитивању, областима које су од значаја за даље изучавање 

математике. 

Највише проблема су имали ученици који у претходним разредима нису добро савладали 

операције са разломцима, целим бројевима и полиномима. 

Основни ниво је постигло 90% ученика,  средњи ниво 55%  ученика, а напредни ниво је 

постигло око 15% ученика. 

Поред  контролних вежби, усменог испитивања , ученици су имали 4 писмена задатка.  

Практичну примену знања ученици су показали правећи паное и презентације. 
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МАТЕМАТИКА(VIII2 ,VIII3) 

Одржано је 256 часова (планирано 272 часа) редовне наставе, 31 час допунске наставе 

(планирано 34), 33 часа припремне наставе (од планирана 34 часа) за полагање завршног 

испита. Ученици нису редовно похађали часове допунске наставе, а за додатну наставу 

није било заинтересованих ученика. Мали број ученика је редовно долазио на припремну 

наставу. 

Успех ученика 

Одељење VIII2 VIII3 

просек 3,25 3,16 

 

Посебна пажња је посвећена решавању линеарних  једначина и неједначина, 

израчунавању површине и запремине геометријских тела,  цртању графика линеарне 

функције и њеном испитивању, областима које су од значаја за даље изучавање 

математике. 

Највише проблема су имали ученици који у претходним разредима нису добро савладали 

операције са разломцима, целим бројевима и полиномима. 

Основни ниво је постигло 90% ученика,  средњи ниво 55%  ученика, а напредни ниво је 

постигло око 15% ученика. 

Поред  контролних вежби, усменог испитивања, ученици су имали 4 писмена задатка и 

кратке писане провере знања. 

На припремној настави највише пажње је посвећено основном и средњем нивоу задатака 

из збирк за завршни испит. 

 

Ф И З И КА 

Број часова редовне наставе: 

Одељење 81 82 83 84 Укупно 

Планирано 68 68 68 68 272 

Одржано 67 67 67 67 268 

 

Број часова допунске, додатне и припремне наставе: 
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 Допунска Додатна Припремна Укупно 

Планирано 12 17 26 55 

Одржано 9 19 30 58 

 

Успех ученика на крају II полугодишта: 

 
Одељење 81 82 83 84 Укупно 

Средња оцена 3,31 3,07 3,12 3,17 3,17 

 

Такмичења из физике: 

 Датум Број ученика Награде 

Школско 1.2.2022. 3  

Општинско- 

ОШ “Стефан 

Дечански“ 

5.2.2022. 1 Живановић Лука VIII1 - III место 

 

Окружно- ОШ 

"Бранко 

Радичевић", 

Нови Београд 

5.3.2022. 1 Живановић Лука VIII1 - 

 

Настава физике је у школској 2021/2022. години осмом разреду у потпуности  изведена у 

складу са наставним планом и програмом, одговарајућим образовним стандардима и 

планираним исходима.  

Ученицима су пре закључивања оцене за крај првог и другог полугодишта благовремено 

предочене средње оцене из предмета и пружена прилика да поправе оцену.  

Сви ученици су успешно савладали основни ниво стандарда постигнућа. На крају школске 

године нема ученика са недовољном оценом из физике.  

                                                       Б И О Л О Г И Ј А 

 У осмом разреду у школској 2021 – 2022. години биологију су предавале две 

наставнице. Одељењима 8-1 и 8-2 предавала је наставница Беба Угреновић, а одељењима 

8-3 и 8-4 наставница Весна Срећковић. 



168 
 

 Планирано је да се одржи 272 часа, а одржано је 262 часа. До разлике у броју 

планираних и одржаних часова долази из разлога што је наставница Беба Угреновић била 

на боловању, а за време трајања боловања није у потпуности обезбеђена замена. Такође 

наставница Беба Угреновић је била на семинару мобилности у оквиру пројекта Еразмус+. 

Такође на број одржаних часова утицала је и екскурзија ученика осмог разреда. 

 У осмом разреду ученици су остварили следећи успех из биологије 

одељење 5 4 3 2 1 неоцењен просек 

8-1 14 6 4 2 0 0 4,23 

8-2 9 11 4 4 0 0 3,89 

8-3 17 6 2 0 0 0 4,60 

8-4 14 9 0 0 0 0 4,61 

 

 Током осмог разреда ученици су пратили градиво и у већем делу савладали 

предвиђене исходе. Током ове школске године одређен део наставе одвијао се онлајн и 

стиче се утисак да током оваквог начина извођења наставе ученици нису пажљиво радили 

нити пратили упутства наставника. Током непосредне наставе однос ученика према раду 

је био много бољи. Нису урађене све планиране писмене провере знања, због горе 

наведених околности па су ученици више оцењивани на усменим проверама и практичним 

радовима.  

 Ученици нису били заинтересовани за такмичење из биологије. Само једна ученица 

Маја Пантелић – одељење 8-3, се пријавила за такмичење. На општинском такмичењу 

ученица је освојила треће место. Детљан извештај са такмичења налази се у свесци 

Стручног већа наставника биологије и хемије. 

 Часови додатне наставе реализовани су у склопу припрема за такмичење. Одржано 

је 29 часова додатне наставе. Због ситуације изазване вирусом КОВИД 19 ученици нису 

вођени ван школе на манифестације.  

 Реализовани су и часови припремне наставе за полагање завршног испита укупно 

40 часова. Ученици су у мањој мери присуствовали часовима припремне наставе и нису за 

њу били заинтересовани. 

                                                                        Х Е М И Ј А 

 У осмом разреду у школској 2021 – 2022 години хемију је у свим одељењима 

предавала наставница Беба Угреновић. 
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 Планирано је да се одржи 272 часа, а одржано је 256 часова. До разлике у броју 

планираних и одржаних часова долази из разлога што је наставница била на боловању, а 

за време трајања боловања није у потпуности обезбеђена замена. Такође наставница је 

била на семинару мобилности у оквиру пројекта Еразмус+. 

 У осмом разреду ученици су остварили следећи успех из биологије 

одељење 5 4 3 2 1 неоцењен просек 

8-1 11 6 8 1 0 0 4,04 

8-2 7 7 8 6 0 0 3,54 

8-3 9 6 9 1 0 0 3,92 

8-4 8 7 7 1 0 0 3,96 

 

 Током осмог разреда ученици су пратили градиво и у већем делу савладали 

предвиђене исходе. Током ове школске године одређен део наставе одвијао се онлајн и 

стиче се утисак да током оваквог начина извођења наставе ученици нису пажљиво радили 

нити пратили упутства наставника. Током непосредне наставе однос ученика према раду 

је био много бољи. Нису урађене све планиране писмене провере знања, због горе 

наведених околности па су ученици више оцењивани на усменим проверама и практичним 

радовима.  

 Ученици су нису били заинтересовани за такмичење из хемије. Ни један ученик се 

није пријавио за школско такмичење.  

 Часови допунске наставе реализовани су током године. Укупно је одржано 9 часова 

пошто ученици нису били заинтересовани за допунску наставу.  Због ситуације изазване 

вирусом КОВИД 19 ученици нису вођени ван школе на манифестације.  

 Одржани су часови припремне наставе за завршни испит. Укупно је одржано 23 

часа. Део часова је одржан онлајн, а део непосредно у школи. Ученици нису били 

заинтересовани за припремну наставу и на часове су долазили у мањем броју.  

 

                                     Т Е Х Н И К А   И   Т Е Х Н О Л О Г И Ј А 

Предметни наставници : Драгољуб  Веселиновић , Мирослав Радић , 

 Предраг Петровић  

Одељења : VIII1, VIII2 , VIII3 , VIII4  
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Планирано  68 часова , остварено 68 часова по сваком одељењу , укупно  272  

Упркос пандемији ,од почетка школске године , настава се одржавала непосредно  у 

школским учионицама уз стриктно поштовање  прописаних мера . 

Кроз пет наставних тема , употребом школских  рачунара  и одређених практичних радова 

, ученици су у великој мери савладали планирано градиво  

Градиво садржи пет наставних тема :  

1. Животно и радно окружење  

Ученици су учили о примени електичних апарата и урећаја у домаћинству ,штедњи 

енергије , о опасностима и мерама заштите од струјног удара  

2. Саобраћај  

Нова сазнања о саобраћајним средствима на електрични погон  

3. Техничка и дигитална писменост  

Ученици су усвојили садржаје о основним компонентама  ИКТ уређаја , управљању 

процесима и стварима на даљину помоћу ИКТ  

Решавали су тестове на рачунарима и тако лакше  савладали и ову област . 

4. Ресурси и производња  

Област везана за производњу ел. енергије , типовима електрана , трансформацији и 

преносу електричне енергије , материјалима , кућној инсталацији , апаратима и уређајима 

у домаћинству , рециклажи електронских компоненти  

5. Конструкторско моделовање  

Ученици су савладали нове термине из области електронике , коришћење интерфејса за 

управљање помоћу рачунара  

Ситуације са дојавама о постављању експлозивних направа , решавали смо  преласком на 

on- line наставу . 

 

ФИЗИЧКО  И  ЗДРАВСТВЕНО  ВАСПИТАЊЕ 

И  ФУДБАЛ  (СЛОБОДНА НАСТАВНА АКТИВНОСТ) 

У осмом разреду годишњи фонд је 102 часа физичког и здравственог васпитања и 33 часа 

фудбал (слободна наставна активност)  

Број одржаних часова по одељењима у школској 2021 – 2022. год. : 
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8/1 – 96    физичко и здр. васпитање     -6 

8/2 – 98    физичко и здр. васпитање     -4 

8/3 – 95    физичко и здр. васпитање     -7 

8/4 – 94 ; 33 физичко и здр. васпитање  ;  фудбал (сл.нас.активност)  -8  ;  0  

 

Часови су реализовани  углавном  непосреданим радом у школи и  у мањем броју часова 

путем   „online“   наставе     (google classroom, google meet i e-mail).  

 

Организован је рад спортских секција (фудбалске, кошаркашке, рукометне и одбојкашке).. 

На почетку школске године договорено је да се ученици воде на сва такмичења. Међутим, 

због епидемиолошке ситуације на почетку школске године било је потребно да 

кошаркашку екипу за општинско такмичење пријавимо месец дана раније о чему нисмо 

били на време обавештени па на истом нисмо ни учествовали.  

  

Учествовали само на општинским такмичењима из одбојке и футсала и на градском, 

окружном и републичком такмичењу из атлетике.  

Резултати: 

Одбојка (општинско такмичење) :  -          2. место (дечаци 7-8. разред) 

 

Атлетика (општинско, градско, окружно и републичко такмичење):  -  

      -  1. места (Марија Нисић - 8.разред) 

 

Ученица Марија Нисић је изабрана за спортисту генерације. 

 

Сарадња са ученицима је била одлична, постављени задаци су у потпуности реализовани.  

           

       

                                           В Е Р С К А     Н А С Т А В А 

    У 8. разреду има 2 групе ученика за Верску наставу. Планирано је 68 часова, а 

одржанно је 60 јер је наставник био на боловању током 1. полугодишта, а замена није 

организована.      

     Циљ наставе у 8. разреду јесте рекапитулација целокупног градива из претходних 

разреда. Деца заиста, тек у 8. разреду добију једну комплетну слику о најважнијим 

истинама православне вере (наравно у складу са својим узрастом). Тек тада они су кадри 

да на једном мало вишем нивоу, разговарају о егзистенцијалним темама.       

     У 1.полугодишту, у договору са педагогом школе, напривила сам „вишак часова“, јер 

сам неке методске јединице сажела или неколико спојила у једну, тако да сам тај „вишак“ 
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искористила за причу о Сектама. Ова тема, поред тога што је веома занимљива, за децу је 

и јако важна. На жалост о томе се у медијима уопште не прича тако да су они углавном 

неинформасини. На тим часовима доста користим књигу Зорана Луковића, Православље и 

верске секте, која је заиста сјајна и препоручена од СПЦ – е.      

      Сви исходи су углавном остварени. Ученици  су учествовали настави и своје обавезе 

испуњевали на време.  

                                                        ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  

Часови грађанског васпитања 8 су ове школске године, реализовани кроз 

непосредну наставу као и путем гугл учионице.   

Садржај предмете су чиниле четири области: Људска права, Демократско друштво, 

Процеси у савременом свету и Грађански активизам. Програм је оријентисан на достизање 

исхода и развој компетенција, а реализован кроз презентације и едукативне филмове. 

Остварени су следећи исходи: разликују појмове пол и род и препознају родне 

стереотипе; препознају предрасуде, дискриминацију, толеранцију;  прихватају друге 

ученике и уважавају њихову различитост; праве разлике између безбедног и небезбедног 

понашања на друштвеним мрежама; препознају у понашању особе карактеристике 

насилника и жртве; наводе функцију медија; образлажу значај слободе медија; показују 

вештину активног слушања. 

Овај предмет највећи утицај има на развој компетенције: Одговорно учешће у 

демократском друштву. Компетенције се развијају поступно. Исходи који су ученици 

постигли су ослонац за тврдњу да ће ученици применити научено у реалним животним 

ситуацијама. 

У овој школској години на часовима грађанског васпитања реализоване су и радионице 

које су психологи педагог  школе креирале у оквиру обуке за развијање одговорног 

односа према здрављу и безбедности ученика. 

                                                              Н Е М А Ч К И    Ј Е З И К 

                                                        Одељења: 8/1, 8/2, 8/3, 8/4 
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 предвиђено остварено 

редовне наставе 272 (68*4) 8/1 (65), 8/2 (65), 8/3 (65), 8/4 

(67) 

додатне наставе 34 28 

допунске наставе 34 34 

 

 

Литература (уџбеници): Maximal 4, Немачки језик за осми разред основне школе, 

Уџбеник и радна свеска за четврту годину учења, Ђорђо Мота, Елжбијета Крулак – 

Кемписти, Дагмар Глик, Керстин Рајнке, Клетт, 2021.год. 

 

Према наставном плану и програму прописаном од стране Министарства просвете науке и 

технолошког развоја и Завода за унапређивање образовања и васпитања за немачки језик у 

осмом разреду је предвиђено 68 часова. У четири одељења петог разреда одржано је 262 

часа редовне наставе. У току школске 2021/2022.године равномерно су били заступљени 

часови обраде, вежбе, утврђивања и систематизације, као и претходних година. На 

часовима немачког језика у седмом разреду заступљене су биле махом монолошко-

дијалошка и текст метода а облици рада су били веома разнолики у зависности од теме и 

циља часа: фронтални (обично уводних 5-6 минута на часовима обраде), рад у пленуму 

(већина часова, нарочито часови вежбе), индивидуални рад (углавном при проверама 

знања), рад у пару (часови вежбе и систематизације) и рад у групи (пројектна настава).  

Планом и програмом рада за немачки језик у осмом разреду основне школе предвиђено је 

6 тематских области и то: Срећа у несрећи, Велика грешка, Ти си супер баш онакав какав 

јеси, Викторија у потраузи за снегом, Тешка одлука, Божић у августу. Ове области 

покривају теме као и семантичких и граматичких јединица предвиђених за обраду на        

А 2.2. нивоу учења немачког језика као другог страног језика (перфекат глагола са 

раздвојивим префиксом, модални глаголи у претериту, партицип 2 без префикса ге, 

зависне реченице са везником weil, поређење придева, временски предлози, сложенице, 

употреба презента као будућег времена, футур 1, вокабулар о смештају у хотелима, 

временска прогноза, делови тела, код доктора, потенцијал (коњуктив) зависне и независне 

реченице са везницкма: wenn, weil, dass, bevor, obwohl, trotzdem, denn, deshalb, ). Ученици 

су били нарочито заинтересовани за области које се тичу прихватања себе какав јеси, 
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понашања у онлајн свету, планова за будућност и уписивања средњих школа као и 

камповања у планинама. 

Ученици су били оцењивани писаним (контролна вежба, писмени задатак, 

петнаестоминутни тест, превод, диктат, састав), усменим (читање, превод, одговори на 

питања, конверзација, усмено излагање) проверама знања али је такође било вредновано и 

ученичко залагање на часу, редовна израда домаћих задатака, пројекти и презентације, 

разумевање слушаног текста итд. 

Часови допунске наставе одржавани су редовно. Посећеност часова је варирала, углавном 

су часови допунске наставе били најпосећенији непосредно пред неки вид провере знања. 

Часови додатне наставе одржавани су редовно до општинског такмичења 06.марта 2022. 

Ученица Миљана Мндић 8/2 је изашла на општинско такмичење из немачкког језика али 

није остварила пласман на градско такмичење. 

У пар наврата одређена одељења би (махом у првом полугодишту) прелазила на онлајн 

наставу на недељу дана, када би у одељењу било пријављено више од 2 ученика 

заражених вирусом ковид 19. У другом полугодишту тога није било пошто се ситуација са 

пандемијом знатно поправила. Крајем 2. полугодишта, услед пар лажних дојава о 

постављеним бомбама у школи, ученици би на 2 дана прешли на онлајн наставу. 

Општи утисак: Ученици су већином били сарадљиви, нарочит ентузијазам показивали су 

за пројекте и групни рад али и на часовима конверзације. Као и увек, граматичке јединице 

перфекат и сложене реченице представљале су тешкоћу одређеном броју ученика. 

 

Успех ученика осмог разреда из немачког језика на крају школске године изгледао је 

овако: 

 

103 

ученика, 

од тога: 

одличних врло 

добрих 

добрих довољних недовољних неоцењених просечна 

оцена 

одељења 

8/1 9 5 10 2 / / 3,81 

8/2 6 7 9 6 / / 3,46 

8/3 11 3 5 6 / / 3,76 

8/4 7 8 6 2 / / 3,95 
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укупно: 33 23 30 16 / /  

 

И Н Ф О Р М А Т И К А   И   Р А Ч У Н А Р С Т В О 

 

Број часова редовне наставе: 

Одељење 81 82 83 84 Укупно 

Планирано 68 68 68 68 272 

Одржано 66 68 68 68 270 

 

Успех ученика на крају II полугодишта: 

 
Одељење 81 82 83 84 

Средња оцена 4,50 4,50 4,68 4,78 

 

 

Настава информатике и рачунарства је у школској 2021/22. години у осмом разреду у 

потпуности  изведена у складу са наставним планом и програмом, одговарајућим 

образовним стандардима и планираним исходима.  

Сви ученици су успешно савладали основни ниво стандарда постигнућа. На крају школске 

године нема ученика са недовољном оценом из информатике и рачунарства. 
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• ИЗВЕШТАЈИ РАДА СТРУЧНИХ ТИМОВА 

Извештај Тима за самовредновање 

 

       

 

Током другог полугодишта шк. 2021/22. године Тим за самовредновање извршио је 

вредновање области  Етос . Као извори података коришћени су: 

1. Годишњи извештај о раду школе 

2. Документација о увођењу у посао приправника 

3. Интервју са наставницима  

4. Интервју са директором школе председником школског одбора 

5. Анкета за ученике (Ученички парламент) 

6. Анкета за родитеље (Савет родитеља) 

7. Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика 

8. Статут школе 

9. Правилник о стручном усавршавању и напредовању 

10. Извештај Тима за заштиту од насиља и дискриминације 

Током свог рада Тим за самовредновање је извршио анализу документације из угла 

стандарда који дефинишу ову област. У том смислу смо  процењивали и свакодневну 

школску праксу. Ове школске године акценат је стављен на анкете којима смо 

проверавали мишљење ученика и родитеља о различитим стандардима ове области. 

Ученици и родитељи процењивали су испуњеност стандарда на скали од 1 до 4, при чему 

је постојала и опција „Не могу да проценим“ за оне који немају довољно информација да 

би могли да одговоре на дату тврдњу. Након завршеног анкетирања израчунате су 

просечне оцене. Током рада смо процењивали испуњеност сваког стандарда. На тај начин 

дошли смо до следећих закључака: 

 

Стандард 5.1. Успостављени су добри међуљудски односи  

5.1.1. У школи постоји доследно поштовање норми којима је регулисано понашање 

и  одговорност свих.  

За овај стандард ученици дају просечну оцену 2,75, а родитељи 3,13. Сматрамо да 

су ученици дали нешто нижу оцену за овај стандард, будући да су они сведоци да у школи 

постоје појединци који имаји потешкоћа у поштовању правила понашања и који 

повремено крше прописана правила и норме.  
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5.1.2. За дискриминаторско понашање у школи доследно се примењују мере и 

санкције.  

Овај стандард процењивали су само ученици, јер смо мишљења да родитељи 

можда немаји довољан увид у активности школе по овом питању. Просечна оцена за овај 

стандард је 2,18. Увидом у документацију Тима за заштиту ученика од насиља и 

дискриманиције, можемо констатовати да у последњих неколико година није било 

забележених случајева дискриминаторског понашања међу ученицима. Овако ниска оцена 

може значити или да се такви случајеви не пријављују или да ученици нису довољно 

упућени у појам дискриминаторског понашања. Потребно је у непосредном разговору са 

члановима Ученичког парламента ово разјаснити. 

5.1.3. За новопридошле ученике и запослене у школи примењују се разрађени 

поступци  прилагођавања на нову школску средину.  

И овај стандард процењивали су само ученици, јер смо мишљења да родитељи 

можда немаји довољан увид у активности школе по овом питању. Ученици су дали средњу 

оцену 3,70. Постоје процедуре за што бољу и бржу адаптацију ученика на нову школску 

средину. Изражена је сарадња одељенског старешине, пп службе и вршњака у пружању 

подршке новопридошлим ученицима. Новодошли наставници уводе се у посао у складу са  

Правилником о стручном усавршавању и напредовању 

5.1.4. У школи се користе различите технике за превенцију и конструктивно 

решавање  конфликата.  

За овај стандард ученици дају просечну оцену 3,75, а родитељи 3,15. Сматрамо да 

је овако висока оцена (посебно она коју дају ученици), резултат посвећеног рада 

одељенских старешина и ПП службе у саветовању ученика да ненасилно реше међусобне 

сукобе. 

За овај стандард изводимо просечну оцену 3, будући да су показатељи присутни у „већој 

мери“. 

 

Стандард 5.2. Резултати ученика и наставника се подржавју и промовишу 

5.2.1. Успех сваког појединца, групе или одељења прихвата се и промовише као 

лични  успех и успех школе.  

За овај стандард ученици дају просечну оцену 3,40, а родитељи 2,77. Резултати 

ученика и наставника јавно се промовишу, како на седницама Одељенског  и 

Наставничког већа, тако и на сајту школе и зидним паноима постављеним у холовима 

школе. Очигледно је да су ученици који су директни актери школског живота боље 

упућени у резултате успешних појединаца и одељења.  

 

5.2.2. У школи се примењује интерни систем награђивања ученика и запослених 

за  постигнуте резултате.  

Ученици који постижу одличне и изузетне резултате, редовно добијају похвалнице, 

књиге (носиоци Вукове дипломе) као и улазнице за организоване одлазаке на Сајмове и 

Фестивале у Београду. Будућу да су ваншколске активности редуковане због пандемије, 
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овај вид награђивања није био изражен у претходне две године, али се надамо да ће се 

стање променити.  

5.2.3. У школи се организују различите активности за ученике у којима свако има 

прилику  да постигне резултат/успех.  

Овај стандард оцењивали су само ученици и оцена коју су дали је 2,50. Док је за 

стандард  

5.2.4. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом учествују у 

различитим  активностима установе оцена 2,00.  

Неке од активности које је школа ранијих година практиковала биле су: 

• Спортска и хорска међуодељенска такмичења 

• Различити ликовни и литерарни конкурси 

• Ангажовање ученика у организацији и реализацији школског сајма науке 

• Учествовање у различитим хуманитарним акцијама (Најлепше осликано васкршње 

јаје, реализација новогодишње приредбе у Установи за децу и младе “ Сремчица“). 

 

           Међутим, у последње две године, ове активности су биле онемогућене због 

пандемије. Верујемо да је то образложење зашто су ученици овако ниском оценом 

оценили овај стандард и да ће се од следеће школске године оваква ситуација  променити.  

За овај стандард изводимо просечну оцену 3, будући да су показатељи присутни у „већој 

мери“. 

 

  

                   Стандард 5.3 У школи функционише систем заштите од насиља 

5.3.1. У школи је видљиво и јасно изражен негативан став према насиљу.  

За овај стандард ученици дају просечну оцену 3,75, а родитељи 3,45.  

5.3.2. У школи функционише мрежа за решавање проблема насиља у складу 

са  Протоколом о заштити деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања у 

образовно васпитним установама.  

       Овај стандард ученици су дали оцену 3,50, а родитељи 3,23 

У школи је јасно изражен став према насиљу. Ученици и родитељи су  упознати са 

правилима понашања у школи, која укључују и забрану насилног понашања. Увидом у 

документацију Тима за заштиту ученика од насиља, видимо да наставнивици 

благовремено и адекватно реагују на све случајеве насиља.  

Сви случајеви насиља се анализирају, и у зависности од нивоа насиља, у решавање се 

укључују пп служба, Тим, спољне институције (у складу  са Протоколом).  

5.3.3. Школа организује активности за запослене у школи, ученике и родитеље, које 

су  директно усмерене на превенцију насиља.  

Оцена за овај стандард је прилично ниска 2,00 будући да у преходне две године 

(због пандемије) није било редовних предавања припадника МУП – а и различитих 
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организација на тему Превенције насиља. Активности школе у овој области углавном су 

се сводиле на ЧОС.  

5.3.4. Школа организује посебне активности подршке и васпитни рад са ученицима 

који  су укључени у насиље (који испољавају насилничко понашање, трпе га или су 

сведоци).  

Оцене за овај стандард су 2,62 од стране ученика, а 2,84 од стране родитеља. Ови 

резултати нису у складу са претходно датим високим оценама које се тичу реаговања 

школе у случају насиља. Из тога закључујемо да ученици и родитељи нису довољно 

информисани о спровођењу појачаног васпитног рада са ученицима који су укључени у 

насиље, а о чему постоји опсежна документација у коју они немају увид, а коју чува Тим 

за заштиту (поштујући Правилник о заштити података). 

За овај стандард изводимо просечну оцену 3, будући да су показатељи присутни у „већој 

мери“. 

 

Стандард 5.4 У школи је развијена сарадња на свим нивоима 

5.4.1. У школи је организована сарадња стручних и саветодавних органа.  

Увидом у  документацију, можемо закључити да је у школи организована сарадња 

стручних и саветодавних тела. 

5.4.2. Школа пружа подршку раду ученичког парламента и другим ученичким 

тимовима.  

За овај стандард ученици су дали оцену 2,00. Потребно је у непосредном разговору са 

члановима Ученичког парламента утврдити који су разлози за овако ниску оцену и коју 

врсту подршке они очекују како би се ова област унапредила.  

 

5.4.3. У школи се подржавају иницијативе и педагошке аутономије наставника 

и  стручних сарадника.  

У школи се подржава педагошка аутономија наставника како у погледу планирања, 

тако и у погледу реализације наставе. Такође се подржавају идеје и иницијативе стручних 

сарадника у погледу реализације одређених тема или активности.  

5.4.4. Родитељи активно учествују у животу и раду школе.  

           Родитељи овај стандард оцењују оценом 2,95,  

5.4.5. Наставници, ученици и родитељи организују заједничке активности у циљу 

јачања  осећања припадности школи 

           Овај стандард родитељи су оценили оценом 2,66. 

          Школа има одличну сарадњу са члановима Савета родитеља. Осим ове формалне 

сарадње, поједини учитељи негују и различите облике учествовања родитеља у 

активностима који јачају осећај припадности школи (заједничке радионице за децу и 

родитеље, учешће родитеља у ваннаставним и хуманитарним активностима).  
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           Путем школског сајта, огласхих табли, информативних контаката, као и током 

„отворених дана школе“, родитељи су редовно информисани о васпитно – образовним 

активностима школе.  

За овај стандард изводимо просечну оцену 3, будући да су показатељи присутни у „већој 

мери“. 

 

 Стандард 5.5 Школа је центар иновација и васпитно-образовне изузетности 

 

5.5.1. Школа је препознатљива као центар иновација и васпитно-образовне 

изузетности  у широј и ужој локалној и стручној заједници.  

 Претходних неколико година, школа је уложила велике напоре како би 

осавременила наставни процес и опремила учионице дигиталном технологијом. 

Захваљујући одличној опремљености, школа је од стране Градске уписне комисије 

изабрана да 2019.-2020. буде први пункт за дистрибуцију, прегледање и скенирање тестова 

током Завршног испита. 

5.5.2. Наставници континуирано преиспитују сопствену васпитно-образовну 

праксу,  мењају је и унапређују. 

 Увидом у записнике Стручних актива за област предмета, видимо да наставници 

преиспитују свој рад. У складу са могућностима уводе иновативна решења, користе нове 

дигиталне алате и из године у годину унапређују свој рад. 

5.5.3. Наставници нова сазнања и искуства размењују са другим колегама у установи 

и  ван ње.  

 Нова искуства и сазнања, наставници размењују са колегама. Често се ова размена 

одвија неформално, током паузе између часова, а понекад и формално на састанцима 

Стручних тела и органа школе. Ове школске године наше колеге су, у оквиру Erasmus 

пројекта похађале семинар у Утрехту, Холандија. Тема семинара била је Дигитална 

трансформација школе. Том приликом размениле су своја искуства са колегама из 12 

европских земаља, који су учествовали на обуци. Такође су имале прилику да посете 

школу у Амстердаму и упознају се са савременим методама рада које се у тој школи 

практикују.  

5.5.4. Резултати успостављеног система тимског рада и партнерских односа на 

свим  нивоима школе представљају примере добре праксе.  

 У школи су препознатљиви традиционално добри колегијални односи на свим 

нивоима. Потврду за ово добијамо често од колега који различитим поводима гостују у 

школи и веома често коментаришу да се осећа срдачна и позитивна атмосфера и тимски 

дух. 

5.5.5. Школа развија иновативну праксу и нова образовна решења на основу 

акционих  истраживања. 
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 У школи се често спроводе мини истраживања у циљу унапређења образовно – 

васпитне праксе.  Нека од скоријих истраживања која су реализована: Квалитет часа 

одељењског старешине - из угла ученика и наставника (реализовао директор школе), као 

и Боримо се против вршњачког насиља (реализовали ученици 8. разреда у оквиру 

Грађанског васпитања ). 

За овај стандард изводимо просечну оцену 4, будући да су показатељи присутни у 

потпуности. 

 

На основу утврђеног чињеничног стања по областима које дефинишу стандарди 

квалитета, Тим за самовредновање оцењује област Етос оценом 3 због чињенице да је 75% 

стандарда остварено „ у потпуности“ или „ већој мери“. 

 

На основу извршеног самовредновања, Тим предлаже следеће мере:  

 

Мера Носиоци 

активности 

Начин праћења 

реализације 

 

Спровести анкетирање ученика на 

одабраном узорку, са циљем да се 

утврди учесталост дискриминаторног 

понашања у школи 

Тим за 

самовредновање 

Извештај о 

извршеном 

истраживању 

Омогућити боље информисање 

родитеља о успесима кје остварују 

ученици школе (родитељски сатанци, 

сајт школе, панои...) 

Одељенске 

старешине и 

директор школе 

Записници у Е- 

дневнику, сајт 

школе  

Уколико епидемиолошка ситуација 

буде повољна, организовати различте 

активности како би сви ученици добили 

прилику да постигну успех. 

Стручни активи Извештаји 

стручних актива 

Уколико епидемиолошка ситуација 

буде повољна, организовати различте 

предавања од стране припадника МУП 

– а на тему „Превенције насиља“. 

Директор школе 

и одељенске 

старешине 

Евиденција у Е – 

дневнику, извештај 

о раду школе.  

Анкетирање чланова Ученичког 

парламента са циљем утврђивања 

мишљења ученика о врстама подршке 

Наставник 

задижен за 

координацију 

рада парламента 

Извештај о 

извршеном 

истраживању 
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које бу школа могла да пружи раду 

парламента. 

 

            

 

                                                                                                                                        

 

Извештај Тима за развојно планирање 

 

Акциони план за 2021-2022. шк. год. је био саставни део Годишњег плана рада школе, a 

приоритети развоја и активности су предвиђени  на основу:  

- епидемиолошке ситуације  у нашој земљи,  

- резултата извештаја  и мера Тима за саморедновање, а вреднована је  област  

“ Етос“ , 

- резултата ЗИ  у претходној школској години ,  

- записника Тима за заштиту од насиља,  

- Извештају о раду педагога и психолога,  

- Извештају о раду директора школе. 

- као и активности које су произашле из искуства и резултата рада школе. 

Приоритети  у остваривању активности  ШРП 2021-22. су  

1. Јачање педагошке компентенције наставника за извођење савремене и квалитетне 

наставе 

2. Применa  савремене технологије у наставном процесу 

3. Организација  припремне наставе  за предмете обухваћене ЗИ 

4. Педагошко инструктивни рад 

5. Подршка учењу 

6. Превенција насиља 

 

1. Јачање педагошке компентенције наставника за извођење савремене и квалитетне 

наставе 

Стручно усавршавање у вези са развојем дигиталних компетенција и развоја 

информатичке писмености наставника се одвијало путем вебинара и семинара. 

Наставници школе су својим Годишњим личним планом професионалног развоја за ову 

школску годину предвидели низ семинара за област К1 ( област предмета и методика),  К2 

( област поучавање и учење), К3 ( за подршку развоја личности ) и К4 ( за комуникацију и 

сарадњу), а детаљан извештај о реализацији се налази у делу Извештаја о стручном 

усавршавању.  
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Наставници су имали интерактивни пристип у настави. Настава се одвијала  кроз сталну 

интеракцију ученика и наставника, ученика и ученика, ученика и наставних материјала. 

Ученици оба циклуса су користили Е-уџбенике, осим у настави биологије. 

У оквиру Еразмус + пројекта, два наставника наше школе похађала су семинар „Digital 

TurnHow to make your school more digital“,  Холандија –Утрехт од 29.5.2022.до 4.6.2022. 

 

2. Применa  савремене технологије у наставном процесу 

Директор школе је омогућила дигитално усавршавање наставника и јачање дигиталних 

компетенција наставника, укључујући и техничку опремљеност учионица. 

Континуирано опремање школе ИТ опремом: 14 рачунара и бим пројектора. Свака 

учионица за ученике од првог до четвртог разреда је опремљена рачунаром, бим 

пројектором, паметном/интерактивном  таблом и пропратном опремом која иде уз то ( 

звучници, даљински управљачи, специјалне оловке за писање по интерактивним таблама). 

Све учионице, као и све службене просторије у школи имају доступан  интернет 

везу  Amres, мрежни и wifi нет.  

 

3. Организација  припремне наставе  за предмете обухваћене ЗИ 

Током септембра месеца је одржано иницијално тестирање по предметима који су 

обухваћени завршним испитом ( српски језик, математика, физика, хемија, биологија, 

историја и географија), за ученике осмог разреда . Сви ученици осмог разреда су били 

обухваћени иницијалним тестовима.  

На основу анализе теста, а у оквиру Стручних већа за област предмета, рад наставника је 

прилагођен  циљу отклањања недостатака у знању, а коришћењем различитих метода 

рада.  

Стандарди постигнућа за крај другог циклуса су били основа за образовни рад и 

припрему. Рад за припрему ученика за завршни испит био је појачан у току додатне и 

допунске наставе која се одвијала и у реалном времену и путем гугл учионице. Одржани 

су и часовима припреме за завршни испит у реалном времену. 

Урађен распоред часова припремне наставе, тако да су сви ученици имали могућност 

похађања, а ученици су се се одазивали у очекиваном броју.  

Пробни завршни испит обављен 25. и 26. марта 2022. и сви ученици осмог разреда су били 

присутни. 

Разговори са родитељима ученика осмог разреда у циљу упознавања активности везаних 

за завршни испит, реализовани од стране разредних старешина путем родитељских 

састанака, отворених врата, вибер група. Директор школе и координатор уписа израдили  

Информатор на основу Конкурса за упис у средње школе, а свим родитељима подељен  

материјал путем мејла и у штампаној форми. 

Стручни сарадници, психолог и педагог, користили Тест професионалних интересовања и 

њиме обухватили све ученике осмог разреда (104 ученика). Професионално саветовање 

обављено и кроз индивидуалне разговоре ученика са педагогом и психологом. 

Преко огласне табле и сајта школе, све информације везане за активности за завршни 

испит  биле објављење. Детаљније о реализацији и току Завршног испита у Извештају о 

реализацији Завршног испита. 

 

4.Педагошко инструктивни рад 
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Педагог и психолог школе су током првог тромесечја обавиле индивидуално – 

саветодавне  разговоре са наставницима, у циљу  пружања подршке за израду оперативних 

планова и пружања подршке ученицима под ИОП-и. Током ове школске године директор, 

педагог  и психолог   школе су посетиле часове свих колега, а сама посета је била 

најављена и одвијала се по листи Протокол за посматрање школског часа. Обухваћени су 

часови и обраде и утврђивања градива, часови одељењске заједнице, као и огледни часови. 

Извештај о посети часова, детаљно израђен у Запажањима о посећеним часовима.  

О ефикасним техникама учења је припремљен материјал за наставнике од стране пп-

службе, а наставници обучавали  ученике како да уче и буду ефикаснији у савладавању 

садржаја градива и више се инсистирало на примени наученог. 

5.Подршка учењу 

Програм подршке учењу, реализовао се кроз индивидуализацију наставног процеса, 

(оцењивањем се  узимају у обзир индивидуалне карактеристике ученика); примењивале се 

активне методе те је у благој мери и повећана мотивација ученика; израђивали се ИОП-и; 

о ефикасним техникама учења је припремљен материјал за наставнике од стране пп-

службе, који је већ неко време у употреби. Наставници су обучавали  ученике и путем 

наставе на даљину, како да уче и буду ефикаснији у савладавању и усвајању садржаја. 

Опет се инсистирало на примени наученог.  

Програм подршке учењу се реализовао и посредством наставе на даљину ( наставници су 

појединачно одговарали ученицима на упућене захтеве и читав процес је добио изражену 

дозу индивидуализације рада). Часови допунске и додатне наставе су организовани и у 

реалном времеу када је то омогућавала епидемиолошка ситуација, а и преко наставе на 

даљину. Сви изборни предмети ( верска настава и грађанско васпитање ) и слободне 

наставне активности су реализоване наставом на даљину. 

На основу анализе записника (статистичких резултата) одељењских већа, увидели смо 

виши просек успеха ученика на крају године. Оцењиваање је било у скалду са важећим 

Правилником о оцењивању постигнућа ученика (оцењиване су активности ученика на 

часу у складу са њиховим индивидуалним карактеристика као и мерена постигнућа у 

складу са особеностима ученика 

Констатујемо на основу искуства и размене информација са родитељима да ученици радо 

учествују у тимском раду на часу као и на онлајн часу, помажу једни другима и не 

одбијају пружање или примање помоћи другог. Ван школе ученици радо помажу једни 

другима, радо посећују једни друге ( ради израде паноа и припрема презентације и израде 

домаћих задатака) и радо размењују своје знање и искуство школског живота на 

социјалним мрежама.  

Комуникација са родитељима у оквиру подршке ученицима је остваривана и у реалном 

времену и путем мејлова, вибер група, смс порука. 

 

6.Превенција насиља 

Реализација превентивних активности предвиђена планом Тима за заштиту од насиљаи 

дискриминације  је детаљна у извештају Тима. 

Структуром 40-сатне радне недеље су планирана дежурства наставника. Наставници 

разредне наставе су били ангажовани за учионице и ходнике где бораве ученици од првог 

до четвртог разреда, а наставници предметне наставе за ходнике где бораве ученици од 

петог до осмог разреда, време  великог одмора сви дежурни наставници су били 

ангажовани за хол школе као и школско двориште, у времемену кад су ученици долазили 
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на непосредну наставу. На видном месту је био истакнут број тел. школског полицајца као 

и имена чланова Тима за заштиту од насиља, како би се на време реаговалао. 

Као и сваке године, констатујемо да је сарадња са школским полицајцем и са хитном 

помоћи била успешна, као и да сматрамо да су нам ученици безбедни у школском 

простору. Примењује се  Кодекс понашања наставника, ученика и родитеља, а школа има  

Правилник понашања  који је  изложен и доступан свим учесницима у животу школе. 

На путу смо да имамао отворену школу са савременом наставном технологијом, са 

савременим облицима и методама рада, школу у којој се негују односи разумевања, 

подршке и толеранције.  

 

 

 

 

Извештај Тима за инклузивно образовање 

Годишњим  планом  рада СТИО предвиђене су активности у следећим областима: 

• Индивидуализација наставног процеса 

• Подршка образовању деце из маргинализованих друштвених група 

• Стручно усавршавање наставника 

• Индивидуализација наставног процеса 

За све ученике који имају  израђене педагошке профиле   врши се адекватна   

индивидуализација наставе , уз прилагођавање метода, материјала и услова у којима се 

одвија учење.  

За ученике са тешкоћама у учењу и сметњама у развоју израђено је   30 ИОП-а  (22  

ИОП-а 1 и  8  ИОП-а 2, са измењеним стандардима ). Сви ученици који наставу похађају 

по ИОП-у 2 упућени су на Интерресорну комисију која је дала одобрење на овај тип ИОП-

а. 

Ове школске године ученик Л.М. 6-4 је  похађао  наставу  у пратњи личног 

асистента. Сарадња са родитељем овог ученика била је  изузетно успешна, као и сарадња 

са личним пратиоцем.  

Током школске године у којој је део наставног процеса реализован непосредно,а 

део онлајн, сви ученици са којима се спроводи индивидуализација били су укључени у 

наставни процес, у складу са техничким и материјалним могућностима породице.Већина 

ученика поседовала је рачунар, што је знатно олакшало доставу материјала за учење. Са 

мањим бројем ученика комуникација је остварена путем вибер порука . 
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Подршка образовању деце из маргинализованих друштвених група 

Израђени су  педагошки профили за поједине ученике и, у складу са тим, спроводи 

се мања или већа индивидуализација наставе. 

Педагошки асистент свакодневно је  пружао помоћ и подршку деци из 

маргинализованих друштвених група, а посебно расељеним ученицима. Рад асистента  

одвија се у области пружања помоћи у учењу и изради домаћих задатака, као и у области 

стицања хигијенских навика и здравствене едукације. 

Педагошки асистент једном недељно посећује породице деце која често изостају и  

покушава да мотивише родитеље да редовније долазе у школу и интересују се за успех и 

понашање свог детета.  

У покушају решавања проблема нередовног похађања наставе школа је сарађивала 

са свим релевантним институцијама, а пре свега са  Центром за социјални рад.   

• Стручно усавршавање наставника  

Школа је континуирано пружала подршку стручном усавршавању наставника, тако 

да је велики број наставника у протеклој школској години  похађало семинаре. Имајући у 

виду да је инклузивно образовање пре свега- квалитетно образовање за све , сматрамо да 

се развијањем својих компетенција наставници све успешније носе са проблемима које 

инклузивна школа намеће.Због потребе да се испоштују епидемиолошке мере, неки 

семинари су реализовани непосредно, а неки он лајн. 

Од бројних обука које су наставници и стручни сарадници похађали у школској 

2021/22. издвајамо следеће: 

• Акредитовани вебинар - Природне науке кроз НТЦ методологију 

Предавач: Вук Рајовић, Клетт група, присуство 

• Акредитовнаи вебинар – Мапе ума – Начин да учење буде игра – Клетт група – 

предавач Марина Панић - присуство 

•  Вебинар – Авантура ума на школском часу – Клетт група Србија - присуство 

• Онлајн 35. Сабор учитеља Србије „Унапређивање наставне праксе кроз размену 

професионалних искустава“ - СУРС - присуство 

• Вебинар - Образовне неуронауке у школи – пут од науке до праксе – Клетт група 

Србије - присуство 

• .Акредитован вебинар -  Педагошка документација: свеска праћења развоја и 

напредовања ученика – Клетт група - присуство 

• Вебинар - Примена едукативне платформе у раду са ученицима у школи и настави 

на даљину , Жолт Коња, Клетт група – присуство  

• Акредитовани Вебинар - Формативно оцењивање – методе, технике и инструменти, 

Јасмина Ђелић, Клетт група - присуство 
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• Акредитовани вебинар - ''Комуникацијске вештине у школској арени'', Клетт група 

(Марко Стојановић за вас) - присуство 

• Акредитовани вебинар – трибина- ''Настава природе и друштва – подршка 

реализацији и практични примери'' – СУРС - присуство 

• Акредитовани вебинар – трибина- ''Настава музичке културе – подршка 

реализацији и практични примери'' – СУРС - присуство 

• Акредитовани вебинар – ''Дигитална настава – корак напред или назад?''- Клетт 

група, присуство 

• Акредитовани вебинар – трибина – ''Из наше учионице – Интердисциплинарна 

настава'' – СУРС – присуство 

 

 

 

 

Представници СТИО тима редовно су сарађивали са специјалном школом   „ 

Милоје Павловић“, у смислу размене искуства и додатних консултација . 

Осим поменутих обука, представници СТИО тима сарађивали су са институцијама 

које имају за циљ пружање подршке инклузивном образовању Рома и на тај начин се 

стручно усавршавали.  

Имајући у виду специфичност наше школе - а то је чињеница да смо школа са 

већим бројем деце из осетљивих друштвених група, сматрамо да смо у претходном 

периоду били суочени са великим изазовима на које смо релативно успешно одговорили. 

 

 

 

Извештај рада Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања  

 

У току школске 2021/2022. године Тим се састао укупно 5 пута, радио је по утврђеном 

плану и Протоколу који је донет Законом о основама система образовања и васпитања. 

Током првог полугодишта  школске 2021/2022. године Тим је одржао три састанка, 

радећи  по утврђеном Годишњем плану и програму рада.  
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Тим је на одржаним састанцима благовремено разматрао сва питања из 

своје  надлежности , предузимао мере, бавио се проблематиком насиља и осталим 

инцидентима у школи. 

 

Сви ученици који су показивали ризична понашања били су под надзором ПП службе, 

разредних старешина и родитеља.  Одељењске старешине су водиле појачан васпитни 

рад  и организовале спровођење друштвено корисног рада. Сви поступци који 

укључују  васпитни рад и друштвено-корисни рад, били су спроведени према прописима и 

протоколу. 

У другом полугодишту Тим се састао два пута. 

Ученик петог разреда који је шутнуо клупу, повредио је руку том приликом другарици из 

одељења. Одељењски старешина је предузео све потребне мере, појачан васпитни рад, 

изрицање укора и спровођење друштврно – корисног рада. 

Детаљно је размотрен случај туче ученика петог разреда у парку након наставе где је један 

ученик повредио руку. Позвана је полиција, обавештени су родитељи, директор, чланови 

Тима и организован је састанак. Спроведен је појачан васпитни рад са свим учесницима у 

инциденту. Сачињен је план заштите одељења 5/1 и 5/5, одржани су родитељски састанци 

у тим одељењима. На часовима одељењске заједнице реализована  је тема која се односи 

на превенцију насиља. У сарадњи са управом Криминалистичке полиције организована су 

предавања на тему вршњачког насиља за све ученике. 

Ученици осмог разреда који су другарици из одељења писали непримерене црнохуморне 

шале укључени су у појачан васпитни рад и обавештени су родитељи о свему. 

Два ученика седмог разреда су се потукла у холу школе након вербалних размирица. Са 

ученицима се током појачаног васпитног рада радило на развијању вештина за мирно 

решавање конфликата. Ученици су се након инцидента извинили један другом. Један од 

ученика седмог разреда је био чест иницијатор вербалних и физичких конфликата те се 

над тим учеником, поред појачаног васпитног рада, саветовало и укључивање 

здравственог система као вид подршке. Од стране родитеља истог ученика, вербално је 

била нападнута разредна која је стално била на вези са родитељима због понашања 

поменутог ученика. На једном од састанака Тим је разматрао и случај вербалног 

насиља   родитеља над одељењским старешином и директором школе. Тим поводом 

успостављена је сарадња са полицијом  и предузете су све даље мере спречавања даљег 

насиља родитеља према запосленима у школи.  

 

Због учесталих инцидената у одељењу 7/5, спроведене су све мере предвиђене Планом 

заштите ученика одељења 7/5, како би се број инцидената смањио. Дежурни наставници 

вршили су појачан надзор над ученицима овог одељења на сваком малом и великом 

одмору, до краја школске године. 

Чланови Тима свакодневно подсећају колеге и ученике како да се превентивно делује на 

спречавању  било ког облика насиља, а у случају да до насиља ипак дође- коме да се 

обрате и како да најбрже реагују.  
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Све инцидентне ситуације током школске године су детаљно описане у документацији  

Тима за заштиту од насиља. 

Наставници верске наставе и грађанског васпитања у оквиру реализације својих планова 

рада у многоме доприносе верској и свакој другој толеранцији што се одражава на 

понашање ученика. 

 

Програм за наредну школску годину ће бити саставни део годишњег плана и свих 

школских програма. 

 

 

 

 

 

Извештај Тима за развој школских програма 

             Током школске године 2021/22. Тим за развој школских програма је радио у 

следећем саставу :  

Први разред: Сања Ромчевић, други разред:  Жељка Борјан, трећи разред:   Душица 

Павловић,   четврти разред: Тања Цветановић,  пети разред:   Марија Зорић,  шести разред: 

Лидија Стефановић, седми разред:  Драгана Пешић Крстћ,  осми разред:    Тамара 

Станковић, Снежана Јојић ( педагог школе) и представник Савета родитеља Ана 

Раденковић. 

Чланови тима су пратили реализацију програма у оба циклуса. Одржана су четири 

састанка Тима. Сарадња на праћењу реализације задатака тима и израда новог школског 

програма се одвија и у реалном времену и онлајн   (прекко гугл диска и електронске 

поште) 

             

            Школски програми су реализовани на основу Стручног упутства за организацију и 

реализацију образовно-васпитног рада у основној школи за школску 2021-2022.годину. 

израђеног од стране ЗУОВ-а. Настава за ученике оба циклуса је била свакодневна. 

Сарадња наставника у оквиру разредних већа била је задовољавајућа, уз напомену да и 

даље треба радити на усавршавању и унапређењу исте.  

У септембру 2021. године је почео да се реализује  измењен наставни програм за 

први циклусу у другом  разреду и други циклус у осмом разреду.   

Израђене су су и измене за први циклус за  четврти разред  и за други циклус за 

осми  разред. Школски програм за други  разред је богатији за нови предмет :Дигитални 

свет. Четврти разред као и осми разред је измењен и допуњен у скалду са важећим 

правилницима. Предвиђена су два изборна предмета: верска настава и грађанско 

васпитање, а пројектна настава је нови наставни предмет у четвртом разреду. Понуђене су 
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биле следеће слободне наставне активности: играоница радионица за први и други разред, 

чувари природе за трећи разред и народна традиција за четврти разред, а за ученике 

другог циклуса хор, свакодневни живот у прошлости и спорт. Урађене су и измене за 

програм Грађанско васпитање за оба циклуса основног образовања. Тим је у сарадњи са 

педагогом школе одлучио да преузме образац за оператини план који је већ израђен пре 

четири године када су и уведени исходи. 

Израђен је нови школски програм, Школски програм 2022-2024.година. 

Овај Тим је имао добру сарадњу са Тимом за професинални развој запослених, као 

и директором школе. У оквиру ове сардање је реализовано низ семинара, вебинара и 

стручног усавршавања у оквиру школе. 

 

 

 

Извештај Тима за координацију Завршног испита и уписа у средњу школу 

И З В Е Ш Т А J 

о реализацији завршног испита у ОШ „Браћа Јерковић“ у школској 2021/20222. години 

 

Припреме за завршни испит 

У складу са Стручним упутством за спровођење завршног испита на крају основног 

образовања и васпитања за школску 2021/2022. годину директор школе формирао је 

Школску комисије за завршни испит и упис ученика у средњу школу у следећем саставу: 

• Виолета Марковић, директор школе - председник комисије 

• Александра Хрехоровић, секретар школе 

• Саша Пеневски, наставник физике и информатике – координатор и  

• Надица Стаменковић, наставник математике и информатике – лице задужено за 

информатичке послове 

У оквиру припреме за реализацију завршног испита, Школска комисија је у сарадњи са 

одељенским старешинама ученика 8. разреда, обавила следеће задатке: 

• проверила података о општем успеху ученика, успеху из одређених предмета и 

успеху на такмичењима који су од значаја за упис у средњу школу; 

• припремила података о ученицима којима је потребна додатна образовна подршка; 
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• обезбедила посебне услове за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом за 

које се прилагођава завршни испит; 

• преузела податаке о ученицима осмог разреда из есДневника у централну базу; 

• унела податаке о ученицима осмог разреда у централну базу; 

• обавила контролу тачности унетих података и извршила исправке нетачно унетих 

податка у складу са Календаром и Упутством за прикупљање података  

• у сарадњи са окружном комисијом, кроз стручно усавршавање, обавила 

оспособљаваље свих учесника у спровођењу завршног испита; 

• проверила припремљеност свих учесника за спровођење завршног испита; 

• обавестила ученике и родитеље, односно друге законске заступнике, о 

критеријумима и начину полагања, организацији и спровођењу завршног испита у 

основној школи; 

• израдила јединствени списак ученика осмог разреда према азбучном редоследу; 

• одредила и припремила просторије за полагање завршног испита и извршила 

распоређивање ученика који полажу испит у тим просторијама; 

• организовала комисије за прављење и прегледање тестова за ученике који раде по 

ИОП2; 

• обезбедила идентификационе картице за дежурне наставнике и супервизоре. 

 

У оквиру припреме за завршни испит делегирани су из наше школе: 

• 23 дежурна наставника, по следећем:  

Р.бр. Име Презиме Упућује се у школу Локација 

1 Бојан Ћурувија ОШ "Карађорђе"-Остружница Техничка школа Железник  

2 Весна  Петровић ОШ "Карађорђе"-Остружница Техничка школа Железник  

3 Душица  Павловић ОШ "Карађорђе"-Остружница Техничка школа Железник  

4 Жаклина  Јовановић Ференђан ОШ "Карађорђе"-Остружница Техничка школа Железник  

5 Жељка  Борјан ОШ "Карађорђе"-Остружница Техничка школа Железник  

6 Зорица  Недељковић ОШ "Карађорђе"-Остружница Техничка школа Железник  

7 Јармила  Стевановић ОШ "Карађорђе"-Остружница Техничка школа Железник  

8 Јасенка  Трајковић ОШ "Карађорђе"-Остружница Техничка школа Железник  

9 Јелена  Илић Томић ОШ "Карађорђе"-Остружница Техничка школа Железник  

10 Јована  Шијакинић ОШ "Карађорђе"-Остружница Техничка школа Железник  

11 Марија  Васовић ОШ "Карађорђе"-Остружница Техничка школа Железник  

12 Марко  Михаиловић ОШ "Карађорђе"-Остружница Техничка школа Железник  

13 Стеван  Ференђан Јовановић ОШ "Карађорђе"-Остружница Техничка школа Железник  

14 Наташа  Зубић ОШ "Карађорђе"-Остружница Техничка школа Железник  

15 Предраг  Петровић 

ОШ "Бранко Радичевић"-В. 

Моштаница 

Техничка школа Железник  

16 Предраг  Рађеновић 

ОШ "Бранко Радичевић"-В. 

Моштаница 

Техничка школа Железник  
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17 Сања  Ромчевић 

ОШ "Бранко Радичевић"-В. 

Моштаница 

Техничка школа Железник  

18 Светлана  Којић 

ОШ "Бранко Радичевић"-В. 

Моштаница 

Техничка школа Железник  

19 Славица  Ђачић 

ОШ "Бранко Радичевић"-В. 

Моштаница 

Техничка школа Железник  

20 Слађана  Колунџић 

ОШ "Бранко Радичевић"-В. 

Моштаница 

Техничка школа Железник  

21 Снежана  Јојић  

ОШ "Стефан Дечански"-

Железник 

ОШ "Стефан Дечански"-

Железник 

22 Бранка  Мицковски 

ОШ "Стефан Дечански"-

Железник 

ОШ "Стефан Дечански"-

Железник 

23 Светлана  Маринковић 

ОШ "Стефан Дечански"-

Железник 

ОШ "Стефан Дечански"-

Железник 

 

• 3 супервизора, по следећем: 

Р.бр. Име Презиме Упућује се у школу Локација 

1 Биљана 

Мицковић 

Миловановић ОШ "Милош Црњански" ОШ "Бановић Страхиња" 

2 Данка Радовић ОШ "Милош Црњански" ОШ "Бановић Страхиња" 

3 Јелена Станковић 

ОШ "Доситеј Обрадовић"-

Умка Техничка школа Железник  

 

• 17 наставника прегледача, по следећем: 

Р.бр. Име Презиме Опис 

1 Беба Угреновић Комбиновани тест 

2 Биљана Ковачић Комбиновани тест 

3 Весна Срећковић Комбиновани тест 

4 Драгана Пешић Крстић Тест из математике 

5 Јелена  Павловић Тест из математике 

6 Марина Стефановић Комбиновани тест 

7 Милица Жујовић Тест из математике 

8 Надица Стаменковић Тест из математике 

9 Наташа Љубеновић Комбиновани тест 

10 Невена Антић Тест из матерњег језика 

11 Невена Ђукић Тест из матерњег језика 

12 Рада Димитријевић Комбиновани тест 

13 Саша Пеневски Комбиновани тест 

14 Славица Вићентић Тест из математике 

15 Снежана Калац Комбиновани тест 

16 Сузана Лештанин Тест из матерњег језика 

17 Тамара Станковић Тест из матерњег језика 
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Реализација завршног испита 

Завршни испит за ученике осмог разреда реализован је по следећем распореду: 

Датум Време Тест 

27.6.2022. 9-11 часова Матерњи језик 

28.6.2022. 9-11 часова Математика 

29.6.2022. 9-11 часова Комбиновани 

 

На завршни испит изашло је укупно 102 ученика. Полагање завршног испита 

организовано је у ОШ „Стефан Дечански“ у Железнику. Стандардни тест полагало је 100 

ученика. Тест по ИОП-у 2 полагало је двоје ученика. Ученици су полагали завршни испит 

у четири просторије - у фискултурној сали је било 99 ученика и у три учионице по један 

ученик, по следећем распореду: 

 Редни број/ 

број места 

ученика 

Име и презиме ученика Одељење 
Просторија у којој ученик 

полаже испит 

1 Алекса Миленовић VIII/1 Фискултурна сала 

2 Алекса Мирковић VIII/3 Фискултурна сала 

3 Александар Јовић VIII/4 Фискултурна сала 

4 Александар Стојчевски VIII/3 Фискултурна сала 

5 Александра Недељковић VIII/1 Фискултурна сала 

6 Александра Станковић VIII/2 Фискултурна сала 

7 Анастасија Петронић VIII/1 Фискултурна сала 

8 Андреј Пешић VIII/4 Фискултурна сала 

9 Андријана Ристић VIII/3 Фискултурна сала 

10 Анђела Кувељић VIII/4 Фискултурна сала 

11 Анђелија Дајић VIII/4 Фискултурна сала 

12 Ања Савић VIII/4 Фискултурна сала 

13 Арсеније Ковачевић VIII/1 Фискултурна сала 

14 Богдан Узелац VIII/2 Фискултурна сала 

15 Василије Симеуновић VIII/2 Фискултурна сала 

16 Вишња Лукић VIII/2 Фискултурна сала 

17 Вук Шишовић VIII/1 Фискултурна сала 

18 Данијела Пешић VIII/3 Фискултурна сала 

19 Даница Јокић VIII/4 Фискултурна сала 

20 Дејана Нешић VIII/2 Фискултурна сала 

21 Димитрије Кленковски VIII/1 Фискултурна сала 

22 Дина Дамњановић VIII/1 Фискултурна сала 

23 Драган Миланов VIII/4 Фискултурна сала 

24 Дуња Павловић VIII/1 Фискултурна сала 
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25 Дуња Станојевић VIII/3 Фискултурна сала 

26 Душан Савић VIII/2 Фискултурна сала 

27 Ејми Марковић-Милојковић VIII/1 Фискултурна сала 

28 Елена Богдановић VIII/2 Фискултурна сала 

29 Елена Крстић VIII/3 Фискултурна сала 

30 Елма Малићевић VIII/3 Фискултурна сала 

31 Ивана Стојанчов VIII/3 Фискултурна сала 

32 Ивона Радовић VIII/1 Фискултурна сала 

33 Јана Марковић VIII/3 Фискултурна сала 

34 Јана Радосављевић VIII/2 Фискултурна сала 

35 Јелена Зубић VIII/2 Фискултурна сала 

36 Јелена Младић VIII/4 Фискултурна сала 

37 Јован Денда VIII/3 Фискултурна сала 

38 Јована Савић VIII/3 Фискултурна сала 

39 Карло Петерка VIII/4 Фискултурна сала 

40 Катарина Стјепановић VIII/4 Фискултурна сала 

41 Лазар Добросављев VIII/4 Фискултурна сала 

42 Лазар Живановић VIII/3 Фискултурна сала 

43 Лана Зорић VIII/2 Фискултурна сала 

44 Лана Иванковић VIII/4 Фискултурна сала 

45 Лана Радовић VIII/2 Фискултурна сала 

46 Лена Пејчиновић VIII/4 Фискултурна сала 

47 Лука Вукмирица VIII/4 Фискултурна сала 

48 Лука Живановић VIII/1 Фискултурна сала 

49 Лука Зеленовић VIII/2 Фискултурна сала 

50 Лука Томић VIII/3 Фискултурна сала 

51 Љубица Трнинић VIII/2 Фискултурна сала 

52 Маја Пантелић VIII/3 Фискултурна сала 

53 Максим Вучинић VIII/2 Фискултурна сала 

54 Марија Николић VIII/1 Фискултурна сала 

55 Марија Нисић VIII/4 Фискултурна сала 

56 Марко Јевтић VIII/4 Фискултурна сала 

57 Марко Кандић VIII/2 Фискултурна сала 

58 Матеја Марковић VIII/1 Фискултурна сала 

59 Матеја Миловановић VIII/3 Фискултурна сала 

60 Матија Кикановић VIII/2 Фискултурна сала 

61 Маша Секулић VIII/4 Фискултурна сала 

62 Милица Живанић VIII/3 Фискултурна сала 

63 Милица Николић VIII/3 Фискултурна сала 

64 Милица Тешић VIII/1 Фискултурна сала 

65 Милош Дољанчевић VIII/4 Фискултурна сала 

66 Миљана Мандић VIII/2 Фискултурна сала 

67 Михаило Стошић VIII/1 Фискултурна сала 

68 Михајло Јановић VIII/1 Фискултурна сала 

69 Михајло Петровић VIII/1 Фискултурна сала 
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70 Михајло Ристић VIII/2 Фискултурна сала 

71 Михајло Стојановић VIII/2 Фискултурна сала 

72 Наталија Петровић VIII/2 Фискултурна сала 

73 Наташа Срејић VIII/1 Фискултурна сала 

74 Невена Милановић VIII/3 Фискултурна сала 

75 Немања Игњатовић VIII/2 Фискултурна сала 

76 Никола Благојевић VIII/1 Фискултурна сала 

77 Никола Симеуновић VIII/2 Фискултурна сала 

78 Николина Јовановић VIII/2 Фискултурна сала 

79 Новак Станковић VIII/3 Фискултурна сала 

80 Сања Мартић VIII/1 Фискултурна сала 

81 Сара Ђорђевић VIII/2 Фискултурна сала 

82 Сара Ненадовић VIII/3 Фискултурна сала 

83 Сара Сарајлија VIII/1 Фискултурна сала 

84 Сара Симоновић VIII/3 Фискултурна сала 

85 Селма Шабани VIII/1 Фискултурна сала 

86 Сергеј Михаиловић VIII/3 Фискултурна сала 

87 Срђана Миленић VIII/2 Фискултурна сала 

88 Страхиња Миленковић VIII/1 Фискултурна сала 

89 Теодора Илић VIII/4 Фискултурна сала 

90 Теодора Тешановић VIII/4 Фискултурна сала 

91 Томислав Божовић VIII/3 Фискултурна сала 

92 Трифун Тодоровски VIII/1 Фискултурна сала 

93 Урош Гавриловић VIII/2 Фискултурна сала 

94 Урош Граховац VIII/4 Фискултурна сала 

95 Урош Марковић VIII/2 Фискултурна сала 

96 Урош Пауновић VIII/3 Фискултурна сала 

97 Урош Шимшић VIII/4 Фискултурна сала 

98 Филип Дотлић VIII/2 Фискултурна сала 

99 Филип Марковић VIII/4 Фискултурна сала 

100 Јелена Ристић VIII/1 Учионица 1 

101 Олга Стојаковић VIII/3 Учионица 2 

102 Сара Лукић VIII/1 Учионица 3 

 

На завршном испиту је дежурало 20 наставника из других школа, по следећем:  

Р.бр.  Име и презиме Упућен из школе 

1 Маја Милићевић ОШ "Карађорђе", Остружница 

2 Александар Вучетић ОШ "Карађорђе", Остружница 

3 Снежана Брковић ОШ "Карађорђе", Остружница 

4 Славица Вучковић ОШ "Карађорђе", Остружница 

5 Снежана Ковачевић ОШ "Карађорђе", Остружница 

6 Ивана Огњановић Антонић ОШ "Карађорђе", Остружница 

7 Ирена Живковић ОШ "Карађорђе", Остружница 
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8 Јелена Цветковић ОШ "Карађорђе", Остружница 

9 Љиљана Сушић ОШ "Карађорђе", Остружница 

10 Љиљана Шћекић ОШ "Карађорђе", Остружница 

11 Ненад Салаи ОШ "Карађорђе", Остружница 

12 Миодраг Маринковић ОШ "Карађорђе", Остружница 

13 Никола Прица ОШ "Карађорђе", Остружница 

14 Сузана Николић ОШ "Карађорђе", Остружница 

15 Ирена Динић ОШ "Бранко Радичевић"- В. Моштаница 

16 Милован Ивановић ОШ "Бранко Радичевић"- В. Моштаница 

17 Александра Ђорђевић ОШ "Бранко Радичевић"- В. Моштаница 

18 Миња Јованчић ОШ "Бранко Радичевић"- В. Моштаница 

19 Биљана Раденовић ОШ "Бранко Радичевић"- В. Моштаница 

20 Јелена Јаблановић ОШ "Бранко Радичевић"- В. Моштаница 

 

Супервизори на завршном испиту: 

Р.бр.  Име и презиме Упућен из школе 

1 Јањић Снежана ОШ "Доситеј Обрадовић", Умка 

2 Михаиловић Оља ОШ "Милош Црњански", Чукарица 

3 Станојевић Маја ОШ "Милош Црњански", Чукарица 

 

Сва три дана спровођења завршног испита контролу су вршили и просветни саветници из 

Школске управе. 

На сам ток реализације и извођења завршног испита супервизори и просветни саветници 

нису имали ни једну примедбу. 

Након објављивања прелиминарних резултата завршног испита, приговор првостепеној 

комисији су поднели следећи ученици: 

Р. бр. Име и презиме Тест Р. бр. задатка Исход приговора 

1 Сара Симоновић Матерњи језик 17 Усвојен 

2 Ања Савић Матерњи језик 5 Усвојен 

3 Михајло 

Петровић 

Матерњи језик 8 Одбијен 

4 Лука Вукмирица Матерњи језик 3 Усвојен 

5 Драган Миланов Математика 4 Усвојен 

6 Елена Крстић Комбиновани 4 Усвојен 
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7 Сара Симоновић Комбиновани 13 Усвојен 

 

Приговора ученика другостепеној комисији није било. 

У оквиру реализације завршног испита, Школска комисија обавила је и следеће задатке: 

• објавила привремене резултате постигнутих на завршном испиту у складу са 

Законом о заштити података о личности („Службени гласник РС“, број 87/18); 

• обезбедила услове за остваривање увида у тест за ученике и родитеље, односно 

друге законске заступнике, као и права на приговор, непосредно у школи; 

• саветовала ученике и родитеље у вези са приговорима, слала поднете приговоре 

комисији за приговоре и обавестила ученике и родитеље, односно друге законске 

заступнике о одлуци комисије за приговоре; 

• пружила подршку просветним саветницима и супервизорима у контроли 

спровођења завршног испита; 

• осигурала регуларност завршног испита; 

Резултати завршног испита 

Након истека рока за приговоре другостепеној комисији, 5.7.2022. године објављени су 

коначни резултати завршног испита. Ученици су остварили следећи успех: 
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На нивоу школе, ученици су на завршном испиту остварили следеће резултате: 

Тест Средњи број бодова Републички просек 

Матерњи језик 13,25 12,58 

Математика 13,58 12,37 

Комбиновани 15,67 14,16 

 

На сва три теста ученици су остварили резултате изнад републичког просека. 

 

 

Од 5.7.2022. до 7.7.2022. године ученици су попуњавали листе жеља за упис у средњу 

школу. Укупно 96 ученика је попунило листу жеља.  

• Електронским путем преко портала Моја средња школа 

(https://www.mojasrednjaskola.gov.rs/) листу жеља попунило је 93 ученика. Осим код 

куће, ученици и њихови родитељи су листу жеља електронски попуњавали и у 

информатичком кабинету школе, уз техничку подршку Школске комисије и 

одељенских старешина. 

• Непосредно у школи, листу жеља у папирној форми су попунила и предала 3 

ученика. 

Листу жеља није попунило укупно 6 ученика.  

• Четворо ученика на основу изјаве родитеља, а због уписа у приватну или мизичку 

школу, и то: 

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00

Матерњи језик

Математика

Комбиновани

Успех школе на завршном испиту

Републички просек ОШ "Браћа Јерковић"

https://www.mojasrednjaskola.gov.rs/


205 
 

1. Томислав Божовић, 

2. Трифун Тодоровски, 

3. Наташа Срејић и  

4. Ејми Марковић Милојковић. 

• Одлуком Окружне уписне комисије распоређена је ученица: 

5. Јелена Ристић, 

• а специјалну школу уписала је:  

6. Олга Стојаковић. 

За специјализована одељења пријемни испит је полагало укупно 23 ученика. 

Афирмативне мере за упис у средњу школу остварило је 5 ученика. 

 

Након извођења завршног испита, Школска комисија обавила је и следеће задатке: 

• проверила и објавила тачност коначних резултата завршног испита; 

• дала упутстава ученицима и родитељима, односно другим законским заступницима 

за попуњавање обрасца за унос жеља ученика за упис у средњу школу; 

• дала упутстава за попуњавање обрасца за унос жеља ученика за упис у средњу 

школу и то ученицима и родитељима, односно другим законским заступницима, 

који не попуњавају листу жеља онлајн (Моја средња школа); 

• извршила пријем и контролу обрасца за унос жеља ученика који нису попунили 

онлајн; 

• објавила и проверила тачности унетих жеља ученика; 

• објавила и проверила тачности података о распоређивању ученика у средње школе; 

У првом уписном кругу од 96 ученика који су учествовали у расподели за упис у средње 

школе, распоређено је 95 ученика. 

У другом кругу расподеле распоређен је 1 ученик, Милица Николић VIII/3. Преглед 

расподеле ученика дат је у прилогу. 

 

 

 

 

Извештај о раду Тима за међународну сарадњу у школској 2021/22. године 

У току ове школске године завршен је пројекат из Еразмус + програма „Корак ка 

дигитализацији-ИКТ образовање за све“. Психолог Бранка Мицковски и наставница Беба 



206 
 

Угреновић ишле су у Утрхт у периоду од 29.5.2022. до 5.6.2022. године и похађале су 

семинар „Digital turn-how to make your school more digital”. Тиме су реализоване све 

предвиђене мобилности у оквиру пројекта. 

Наставницу који су похађали обуке треба да напишу извештаје на одговарајућој 

платформи, а рок за ову активност је 1.3.2023. године.Тиме ће се и овај пројекат завршити.  

По завршеној обуци наставници су пренели своја искуства члановима наставничког већа и 

дали препоруке за унапређивање наставног процеса. 

 

  

 

Извештај о раду Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

 

                       

 

          Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе током школске 2021/22. године 

старао се о обезбеђивању  и  унапређивању  квалитета  образовно-васпитног рада  

установе,   пратио остваривање  школског  програма,  разматрао остваривање циљева  и   

стандарда постигнућа, развоја компетенција, вредновао  рад наставника и стручних 

сарадника, пратио и утврђивао резултате  рада  ученика   према  већ  утврђеној динамици. 

Тим је своје активности започео конституисањем и разматрањем плана рада, а затим 

вредновањем  квалитета Школског програма, вредновањем квалитета Годишњег плана 

рада школе, као и процењивањем усклађености Школског програма и Годишњег плана 

рада школе. 

Услед   побољшања    епидемиолошке  ситуације на почетку школске године, настава од 5. 

до 8.разреда  је враћена на кабинетску. 

 Због касније лошије епидемиолошке ситуације, а на препруку Кризног штаба , у другом 

полугодишту дошло је  до промена у  школском календару, додати су нерадни дани, а 

полугодиште је због тога продужено. 

 У два наврата  ученици су  због дојава о бомбама имали  само  наставу на даљину :  

Школска година се завршила 24.6. 2022. са  177  наставних дана. 
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 Тим  је  пратио   остваривање  Оперативног  плана  организације  и  реализације  наставе  

и закључио да се  успешно одвијао   уз   оптимално коришћење  свих расположивих  

ресурса. 

Стручни актив за развој Школског програма развио је нови Школски програм за период од 

4 године, од 2022. до 2026. године. У изради су учествовали наставници, стручни 

сарадници и директорка школе. 

Анализом  васпитно-образовног процеса у  току класификационих периода  утврђена је 

оствареност  стандарда постигнућа.  

Анализа успеха и владања ученика 

Детаљном анализом извештаја руководилаца разредних већа од првог до осмог разреда, 

након другог полугодишта направљен је пресек успеха ученика. 

разред ученика одлични в. 

доб. 

добри довољ недовољ неоцењ oправ неоправ 

8 102 38 50 14 0 0 0 15960 100 

7 117 34 52 29 1 1 0 14280 114 

6 105 45 40 16 2 0 2 11784 381 

5 128 54 51 20 2 1 0 10628 291 

4 123 96 24 2 1 0 0 10147 8 

3 106 76 23 7 0 0 0 9252 40 

2 111 89 19 3 0 0 0 7149 10 

1 132       1678 0 
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Владање ученика 

разред ученика примерно врлодобро добро задовоља- 

вајуће 

незадово- 

љавајуће 

8 102 101 1 0 0 0 

7 117 112 4 1 0 0 

6 105 103 0 1 0 1 

5 128 126 0 1 1 0 

4 123 123 0 0 0 0 

3 106 106 0 0 0 0 

2 111 111 0 0 0 0 

1 132 132 0 0 0 0 
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Тим је такође сагледавао стручно усавршавање наставника и стручних сарадника. 

Закључено је да су наставници и стручни сарадници у великој мери искористили понуђене 

могућности ( вебинаре  и  онлајн  семинаре ) и наставили рад на свом стручном 

усавршавању  и развоју  компетенција, претежно у области дигиталног описмењавања и 

формативног оцењивања. 
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Завршни испит су ученици осмог разреда полагали у суседној школи „Стефан Дечански“. 

Анализирани су резултати  и  постигнућа   ученика  осмог  разреда на завршном   испиту .  

Анкетирањем   чланова  одељењских  већа  утврђена  је  задовољавајућа сарадња   са 

родитељима. 

Крајем августа ће бити израђен Годишњи план рада Тима за наредну школску 2022/23. 

годину.  

Састанци Тима  су се одвијали у просторијама школе или  електронском поштом. Сви 

чланови тима су редовно присуствовали састанцима. 

 Тим  је податке за рад  добијао од  стручних   сарадника, директорке, стручних, 

одељењских  већа и тимова школе. 

 

 

Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништво 

 

 

На предлог директора школе, а на Наставничком већу именовани су следећи 

чланови и руководилац Тима за школску 2021/22. годину: 

-Весна Петровић (наставник разредне наставе) 

-Саша Пеневски (наставник физике) 

-Биљана Ковачић (наставник хемије) 

-Ненад Зорић (представник родитеља) 

-Наташа Љубеновић (наставник географије)  

-Јелена Станковић-руководилац тима 

  У школској 2021/22. години, чланови Тима за развој међупредметних компетенција 

и предузетништво је редовно одржавало састанке. Урађен је и усвојен план за текућу 

школску годину. Чланови тима су се усагласили око циљева и задатака. Основни циљ је 

динамичније ангажовање и комбиновање знања, вештина и ставова релевантних за 

различите реалне контексте који захтевају функционалну примену јер самом применом 

ученици ће лакше схватити значај наученог, те бити мотивисанији и активнији на часу. 

Задаци овог Тима  су да подстиче имплементирање међупредметних компетенција у 

оперативне планове, као и да укаже наставницима на значај укључивања ученика у 

различите пројекте који имају за циљ упознавање са предузетништвом. 

Тим је осмислио и предложио низ активности и тема, које се могу реализовати у 

школи, а у сврху развоја међупредметних компетенција и предузетништва. Предложене 

активности су биле везане за организацију и реализацију Дана школе (новембар), 

Новогодишњег вашара (децембар) и Свети Сава (јануар). Иако су ове активности имале за 

циљ развој различитих аспеката личности ученика (когнитивни, морални, естетски, 

социјални, естетски…), нису реализоване због неповољне епидемиолошке ситуације у 

држави, преласка на он-лајн наставу и померања зимског распуста. 
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Доста наставника је током ове  године савладало програм обуке ”Дигитална 

учионица/Дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и 

дигиталних образовних материјала”. То је послужило као добра основа за даље 

унапређивање дигиталних компетенција наставника. Верификацијом школе као образовне 

институције, омогућен је приступ Гугл апликацијама за образовање. Самим тим, олакшана 

је организација школских активности и сарадња између ученика и наставника. Додатна 

подршка наставницима пружена је у виду обуке за коришћење Гугл учионице тј. како 

комуницирати, делити наставне материјале и линкове, постављати задатке, али и 

оцењивати активност ученика. Електронско учење подржано је употребом ИКТ-а.  

Наставници су у оквиру својих предмета дефинисали одређене пројекте које су 

ученици реализовали сходно захтевима одређене наставне теме или наставне јединице. 

Унапређене су међупредметне компетенције применом Гугл учионице за евиденцију 

ученичких радова. 

Значај кључних компетенција је евидентан и у оперативним плановима наставника, 

али је због комбинованог модела наставе акценат стављен на дигиталну компетенцију. 

Чланови Тима се слажу да стручно усавршавање наставника из области рачунарске 

писмености у образовању треба да буде приоритетно питање Министарства просвете. Тим 

ће и у наредној школској години радити на развоју и унапређењу свих компетенција и 

њиховој практичној примени. 
 

 

 

 

           

 Извештај Тима за професионални развој 

Тим за професионални равој је у току ове школске године прикупљао податке и пратио о 

стручно усавршавање запослених . 

Закључак Тима, након детаљне анализе похађаних семинара, јесте да су семинари које су 

наставници похађали веома шаролики и показују различита интересовања наставника. 

Тим сматра да је наставницима потребно дати   и неке смернице  приликом одабира 

семинара.  

Организовање семинара у самој школи показало се као добра пракса и ове школске 

године, а одзив наставника био је у доста великом броју.  

Тим сматра да је стручно усавршавање наставника на задовољавајућем нивоу и да ову 

тенденцију, са могућношћу још ширег и свеобухватнијег професионалног развоја, треба 

подстицати и у наредном периоду.  

Тим је такође израдио план рада за наредну школску годину који ће бити део Годишњег 

плана рада школе за 2022/2023.годину. 
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Тим за професионалну оријентацију ученика 

        План тима је имао следеће области: професионални развој, професионално 

информисање, реални сусрети са светом рада, професионално саветовање, рад са 

родитељима и припрема ученика осмог разреда за завршни испит. 

       На основу Плана Тима за ПО, задаци професионалне оријентације су остваривани 

кроз: редовну наставу, слободне активности, часове одељењског старешине и рад 

педагошко психолошке службе. 

       На часовима редовне наставе ( у реалном времену и наставом на даљину)   ученици 

свих разреда у складу са развојним могућностима и у складу са предметима су добијали 

ближе информације о различитим делатностима, карактеристикама и захтевима одређених 

занимања.Ученици су обавештени о занимањима у машинству, шумарству, уметности, 

медицини. Обавештени су о здравственим захтевима за поједина занимања. Уложен је 

труд наставника да се превазађиђу заблуде и предрасуде које постоје о појединим 

занимањима. 

        Кроз слободне активности ученицу су могли да се баве одређеним активностима како 

би практично проверили своја интересовања и способности. Ученици су подстицани да 

сами прикупљају податке и информације упоређују са сопственим могућностима. 

       Кроз рад одељењских заједница ученици су упознати са факторима који су битни за 

успешан избор занимања и по потреби су им давана додатне објашњења.Ове године нисмо 

имали  гостовање  родитеља који би презентовали сопствено занимање, због спровођења 

епидемиолошких мера. 

    Ученици 8. разреда су се информисали преко  сајтова средњих школа и гимназија о 

занимањима и условима школовања. 

 Педагошко психолошка служба је извршила тестирање свих ученика 8. разреда 

Тестом професионалних интересовања. Након тога стручни сарадници обавили су 

индивидуалне разговоре са ученицима у циљу пружања подршке приликом избора 

будућег занимања. 
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        За ученике који су имали још недоумица приликом избора средње школе   ППслужба 

је саветовала тестирање у Центру за информисање и професионалну оријентацијуа при 

Националној служби за запошљавање. 

      Родитељи ученика осмог разреда су упознати са образовним профилима и системом 

средњег образовања, а и  подстакнути су да пруже својој деци помоћ у усмеравању 

њиховог професионалног развоја. 

     Урађен је и план припреме ученика осмог разреда за ЗИ по предметима, а као и сваке 

године се инсистирало на редовнијем доласку ученика на часове припреме наставе. 

 

 

 

5. ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ 

ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ 

Извештаји о остваривању посебних програма од првог до четвртог разреда налазе се у 

извештајима разредних већа. 

Све наведене непосредне активности, од септембра месеца, су оствариване уз примену 

мера заштите које су се односиле на заштиту здраља и спречавања ширења инфекције. 

 

Програм подршке у учењу 

Овај програма је оствариван кроз четири области: Технике учења, Индивидуализација 

наставног процес, Мотивација за учење и Подршка ученицима који имају тешкоћа у 

учењу.  

           У оквиру области Технике учења: психолог и педагог су припремиле материјал о 

ефикасним техникама учења, који је подељен  свим разредним старешинама, а у циљу 

презентације истог код родитеља и ученика.  

Такође су обављале индивидуалне разговоре са ученицима и њиховим родитељима ради 

давања подршке у проналажењу ефикаснијих метода за развијање радних навика.  

             Област Индивидуализација наставног процеса се реализовала кроз посете часова 

од стране директора и пп службе, током које је посебно праћена реализација 

индивидуализације наставе, а праћено је и оцењивање ученичких постигнућа преко Е 

дневника, тј. колико се узимају у обзир разлике у индивидуалним постигнућима ученика 
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приликом оцењивања и колико се прати индивидуалан напредак ученика.У све већој мери 

наставници оцењују и саму активност на часу, кроз рубрику активности ученика. 

           Мотивација за учење: школа преко школског сајта  и седница Наставничког већа, 

као и састанака Савета родитеља врши промоцију успеха ученика  Вукове дипломе и 

захвалнице су свечано уручене  ученицима након завршетка другог полугодишта.  За све 

ученике који су освојили награде на такмичењима и носиоце Вукових диплома 

организована је свечана додела књига, као поклон од школе за уложени труд. Наставници 

су током ове школске године у већој мери примењивали  и веб алате током настави на 

даљину, а то је допринело подизању и унутрашње мотивације код ученика. 

            Програм подршке учењу се реализовао и посредством наставе на даљину ( 

наставници су појединачно одговарали ученицима на упућене захтеве и читав процес је 

добио изражену дозу индивидуализације рада), иако се настава одвија у реалном времену. 

Часови допунске наставе су били посећеније током маја месеца, а часови  додатне наставе 

су имали и садржај припреме за такмичења. За све ученике којима је била потребна 

додатна подршка у учењу израђени су ИОП-и под надзором СТИО тима, Педагошког 

колегијума, тима за пружање додатне подршке и педагошког асистента. Организована је и 

вршњачка помоћ за ученике којима је потребана.Спољни ресурси су у мањој мери били 

активни. Родитељи ових ученика и психолог школе су били основни ресусурс за 

реализацију активности. Вршњачка помоћ као и помоћ родитеља је била изражена код 

већег броја ученика. 

 

Програм заштите животне средине 

             Циљеви који су предвиђени овим програмом (разумети улогу и значај личног 

ангажовања у заштити животне средине и стицање знања у вези са последицама 

угрожавања животне средине) су остварени кроз уређење учионица, организованих 

школских изложби за значајне еко датуме ( Дан планете, Светски дан образовања и 

заштите животне средине...).   

            И ове школсе године се фокус са заштиту животне средине померио на заштиту 

здравља и примену свих препоручених мера: држање дистанце, ношење маски, редовна 

дезинфекција, одговорно понашање у школи. На сајту школе је објављена препорука 

Министарства здравља и УНИЦЕФ-ова препорука о мерама заштите живота, као и писмо 

подршке од стране директора школе, и мејл адреса педагошко психолошке службе. 

 

Програм здравствене заштите ученика 
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          Ученици су били  обухваћени здравственом заштитом: вакцинација и  систематски 

прегледи, стоматолошки прегледи. Ученици школе су похваљени од лекара дома здравља 

за понашање током прегледа и за одговорно поступање према здрављу.Током непосредне 

наставе све мере заштите од ширења вируса су биле и даље на снази: дезо средства у 

учионицама и ходницима школе, резрвне маске, сапуни у тоалетима, организација ученика 

за време великог одмора, контролисан улазак у школу.  

        Хигијена школе била је на одговарајућем нивоу. 

        Саставни део овог програма је и План превенције употреба дрога  , са циљем да се 

развије одговорност за сопствено здравље, унапреде родитељске компетенције и унапреди 

превентивни рад. План је реализован углавном кроз часове ( одељењске заједнице, часове 

грађанског васпитања  и верске наставе)  у оквиру којих су развијане личне и социјалне 

вештине ученика и критичко мишљење, подстицана одговорност за своје поступке и 

одлуке. Кроз часове грађанског васпитања 8 разред, ученицима су препоручивани 

филмови едукативног карактер, а у вези са здрављем. 

                    

Програм културних активности 

         У оквиру поштовања мера које су се односиле на заштиту здравља и спречавања 

ширења заразе, због пандемије, овај програм није остварен у потпуности.Остварене су све 

активности које су биле у складу са епидемиолошким мерама. 

          У школи су организоване многобројне изложбе ученичких радова, а током наставе 

на даљину неки од ученичких радова су објавњивани и  на сајту  школе.. 

         Ученици су у великом броју учествовали на ликовним и литерарним конкурсима и 

освојили велики број награда. Већина ових активности обележена је и на сајту школе. 

         Преко гугл учионица појединих предмета ( музичка култура, ликовна култура, 

историја, географија ), ученици су имали прилику да виртуелно посете музеје, слушају 

концерте, отпутују у прошлост.... 

 

Програм сарадње са локалном самоуправом 

         Школа је учествовати у разним активностима локалне заједница које су имале за циљ 

промоцију успеха и знања ( учешће на конкурсима као и активностима везаним за 

добробит ученика и средине у којој живе), а које су биле у складу са прописаним мерама 

за заштиту здравља 
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       Ученици школе су се у великом броју одазвали акцији Црвеног крста Чукарице „Један 

пакетић много љубави“ и припремили преко 60 новогодишњих пакетића за угрожену децу 

на општини. Трка за срећније детињство је имала велики одзив код наших ученика. 

        Сарадња са Ватрогасним савезом Чукарице, сарадња са организацимо Пријатељи 

деце Чукарица се одвијала у измењеном облику, због епидемиолошке ситуације у земљи. 

Спроведени су с предвиђени програми у организацији локалне самоуправе, а сви у складу 

са епидемилошком ситуацијом. 

 

Програм сарадње са породицом 

             Овај програм  подразумева узајамно деловање школе и породице  на унапређивању 

квалитета образоваања и васпитања и обезбеђивању свеобухватности и трајности 

образовно васпитног утицаја. Сви задаци програма ( информисање родитеља о животу и 

раду школе, саветовање  родитеља за остваривање васпитно образовне фунције и 

породице и школе, консултовање са родитељима за доношење и решавање безбедноснох и 

неких финансијских питања школе)  су остварени током ове школске године, на различите 

начине: у реалном времену, смс-ом, вибер групе, телофонским путем, мејлом. 

            Родитељи школе  су били информисани о организацији рада школе преко сајта 

школе, огласних  табли  школе, родитељских састанака, преко Савета родитеља, као и 

путем индивидуалних разговора, писмено, телефонским , телеграмским путем, преко 

мејла или вибер група. На Савету родитеља родитељи су упознати са програмом Тима за 

заштиту ученика од насиља, Правилником о понашању ученика, Правилницима који се 

тичу безбедног боравка у школи. Пано са распоредом дежурства и члановима Тима за 

заштиту од насиља налазио се на више више места у школи, као и на сајту школе 

                   Сви запослени школе се труде да негују културу понашања, да уважавају 

различитости свих актера живота школе. Кроз часове одељењског старешине и часове 

грађанског васпитања у оба циклуса, радионичарски се радило са ученицима на 

уважавању различитости. 

        Пружена је пуна саветодавна подршка ученицима  од стране  одељењских 

старешинама и пп службе, са препорукама за даљи напредак,. Школа је  организовала  

родитељске састанке за родитеље ученика осмог разреда на којима су изложене све 

активности везане за ЗИ. О начину спровођења и реализацији  ЗИ-а  родитељима је дато и 

писано упутство. 

        Током школске године остварена је добра сарадња на релацији родитељ наставника 

кроз информетивне контакте и родитељске састанке. Родитељи су добили информацију о 

наставним и ваннаставним активностима ( распоред часова и распоред ваннаставних 
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активности окачен на огласну таблу). Такође су добијали редовне информације о успеху и 

владању њихове деце, о напредовању. Термини „отворена врата“ са наставницима су били 

изложени на огласној табли, као и термини „отворени дан школе“. Током ове школске 

године ниједан родитељ није био заинтересован да присуствује отвореном дану школе.        

        Сви термини писмених и контролних активности су на време били објављени на сајту 

школе као и на огласној табли. Родитељи су имали прилику и да се електронским путем 

обрате наставницима и ту прилику су искористили. 

 

Програм социјане заштите ученика у школи 

         Школа је имала интензивну сарадњу са Градским центром за социјални рад у циљу 

пружања помоћи ученицима у личном и социјалном функционисању, у оснаживању 

родитеља за обављање родитељске функције.  

        У сарадњи са педагошким асистентом и Центром урађене су све предвиђене 

активности ради бриге о ученицима. 

        Школа је ове школске године обезбедила осигурање ученика са АМСС осигурањем. 

 

Програм спортских активности 

         Ученици су били веома активни у свим ваннаставним спортским активностима и 

учествовали су у свим такмичењима и остварили запажене резулатате. Примећена је 

велика љубав и развијена навика према спортским активностима као и свест о здравим 

стиловима живота. 

        Недеља спорта ове године није обележена , због препорука здравсвених радника а у 

циљу заштите живота од епидемије. 

     Наставници физичког васпитања у сарадњи са одељењским старешинама су 

представили спорт као превенцију од деликвентних облика понашања и болести 

зависности. 

      Кроз часове одељењског старешине ученицима оба циклуса је предочени значај 

правилне исхране за лепоту живљења.  

 

Програм безбедности и здравља на раду 
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      Овај програм је обухватио заједничке активности школе и лица за безбедност и 

здравља на раду ( Салапура д.о.о) како би се развила свест о безбедности и здравља на 

раду.  

      Све активности које су предвиђене од стране лица за безбедност као и активности 

школе су успешно и благовремено реализоване. Обезбеђена средства за рад и личну 

заштиту на раду.   

Набављени сандучићи и средства за прву помоћ, а постављени на сваком спрату школе. 

Прозив пожарна заштита 

Редовно проверавана исправност ПП опреме, хидрантске мреже, противпаничне расвете, 

алармног система за дојаву пожара,  обука ново запослених, као и ознака путева 

евакуације. Клизајуће подне површине су видно обележене.   

       Сви запослени су обучени за ПП заштиту  

 

 

Програм школског маркетинга 

Интерни и екстерни маркетинг 

       У школи се посебна пажња посвећује естетском уређењу школе, организовању 

изложби учениких радова, посебно поводом значајних датума у школи.  

      Школа се промовише остваривањем добрих резултата на општински, градским и 

републичким такмичењима. Резултати се редовно објављују на сајту школе. 

       Школа је организовала преко сајта школе ( због пандемије ковида 19 ) презентације  за 

Дана ослобођења Железника, Дана ослобођења Београда у првом светском рату, Дан 

школе, школску славу Светог Саву. Промоција ученика носиоца Вукових диплома, ђака и 

спортисте генерацијеје обављена у реалном времену, а све информације се налазе на сајту 

школе. Ове школске године је изостала приредба за промоцију Вуковаца и спортисту 

генерације-пригодно је обележен успех ових ученика, као и Свечани пријем првак, због 

поштовања препорука за заштиту здравља у време пандемије. 

     Путем сајта школе, књиге обевештења и огласне табле ученици и родитељи су 

обавештавани о свим питањима значајним за организацију васпитно – образовног рада и 

живота школе. 

     Сви запослени се труде да сва најбоља остварења у школи презентују јавности.  
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      Школа је сарађивала са Филозофским и Учитељским факултетом и омогућила 

њиховим студентима да у нашој школи обаве стручну праксу или истраживања. 

 

 

 

 

Програм „Пријатељи деце“ Чукарица 

 

Школске 2021/2022. руководиоци Пријатеља деце су Сања Ромчевић, учитељица 

одељења I-5  и учитељица одељења IV-5, Слађана Колунџић. 

 

Због епидемиолошке ситуације са вирусом Ковид 19, Пријатељи деце Чукарице су 

обуставили сва такмичења и активности током школске 2020/21. године. Једино 

такмичење које је одржано онлајн је општинско такмичење рецитатора, на којем наша 

школа није учествовала. 

 

СЕПТЕМБАР 

• 01. септембра у 19 h организован јe пријем нове генерације првака наше школе. 

Услед епидемиолошке ситуације, није организована свечана приредба, већ су 

ученици са родитељима, поштујући епидемиолошке мере, прозивани по 

одељењима и након сликања испред школе, са учитељицама одлазили у учионице. 

Сви прваци добили су поклон од општине и од школе. Хол школе пригодно је 

украшен радовима ученика и порукама за прваке. 

• Обављене су припреме за обележавање Дечије недеље. 

 

ОКТОБАР 

• Обележена је Дечија недеља под слоганом  "ДЕТЕ ЈЕ ДЕТЕ, ДА ГА ВОЛИТЕ И 

РАЗУМЕТЕ" од 4. до 10. октобра изложбом ликовних радова ученика у холу 

школе. 
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НОВЕМБАР 

• Сређено је двориште, а унутрашњост школе и свечана сала су украшени због  

предстојећег  Дана школе. 

• У складу са епидмемиолошким мерама Дан школе је обележен онлајн тако што су 

ученици путем презентације упознати са животом Браће Јерковић, као и 

историјатом школе.  

 

ДЕЦЕМБАР  

• Обележено је 60 година Нобелове награде Иви Андрићу тако што је час српског 

језика, 10.12.2021. у свим одељењима, био посвећен Иву Андрићу и свечаној 

церемонији доделе Нобелове награде. У сарадњи са ШУ Београд, која је 

проследила линк, ученицима је приказан снимак доделе Нобелове награде у 

Штокхолму. 

 

 ЈАНУАР    

• Дан Светог Саве обележен је онлајн тако што је ученицима био прослеђен линк са 

презентацијом „Свети Сава- школска слава“, коју је припремила наставница 

српског језика.  

 

АПРИЛ  

• Дечији радови са темом Ускрса изложени су на паноима у холу и ходницима 

школе. 

 

МАЈ 

• Хол школе украшен је поводом уписа првака. 

 

АВГУСТ 

• Програм рада Пријатеља деце за следећу школску годину коригован је у складу са 

календаром  школске 2021/2022. године и актуелном епидемиолошком ситуацијом. 

. 

. 
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Извештај о раду Ученичког парламента 

 

 

Парламент се школске 2021/2022. године састао пет пута. 

Октобар – први састанак, избор председника и потпредседника, договор о даљем раду и 

активностима парламента. 

Децембар - ђачки живот током првог полугодишта; коришћење нових технологија; 

самостално учење. 

Фебруар - март – ученичка постигнућа, како да побољшамо учење; социјални живот. 

Април – пробни пријемни, анкета ученика о раду школе. 

Јун – парламент се састао ради давања мишљења о предложеним ђацима генерације; 

разговор о протеклој школској години; предлози за активности током школског распуста. 

 

 

 

        Извештај о активностима Црвеног крста, школе „ Браћа Јерковић“ 

 

Учешће наше школе у активностима Црвеног крста- Чукарице, започете су хуманитарном 

акцијом, под називом „Трка за срећније детињство“.  Ученици наше школе су још једном 

показали солидарност и хуманост, јер сав прикупљени новац од стартних бројева  трке је 

за  децу која су на лечењу, децу из  социјално угрожених породица и децу са посебним 

потребама. 

Црвени крст Чукарице сваке године организује ликовно-литерарни конкурс   „ За сунчану 

јесен живота“.  Ученици наше школе се радо одазивају и учествују у активностима 

Црвеног крста. Ове школске године, предали  смо велики број  ликовно - литерарних 



222 
 

радова, у којима су ученици показали креативност и хуманост. На основу пристиглих 

резултата Црвеног крста Чукарице, награђени су радови следећих ученика: 

Ликовни радови од првог до четвртог разреда 

Прво место- Анђелија Божић, 2/1 

Друго место- Ива Драгутиновић, 4/3 

Литерарни радови од првог до четвртог разреда 

Прво место- Кристина Шљивић, 3/3 

Литерарни радови од петог до осмог разреда 

Прво место- Данка Думић, 7/3 

Друго место- Андреј Самарџић, 6/3 

Награђеним ученицима су уручене дипломе  на  пријему, одржаном у Свечаној сали 

општине Чукарица.  

Као и сваке године у месецу децембру прикупљамо слаткише, сланише, прибор за рад и 

играчке за хуманитарну акцију Црвеног крста“ Један пакетић, много љубави“. 

Ученици наше школе су показали хуманост и потрудили се да пред новогодишње 

празнике допринесемо Црвеном крсту и обрадујемо социјално угрожену, болесну и децу 

са посебним потребама у виду пакетића које смо заједно прикупили и спаковали а затим 

проследили у Црвени крст- Чукарица. Укупно је било близу стотинак новогодишњих 

пакета. 

На ликовно- литерарном конкурсу“ Крв живот значи“, награђени су радови следећих 

ученика:  

Прво место- литерарни рад ученице Николине Милутиновић, 4/4 

Прво место-ликовни рад ученице Анђелије Божић, 2/1 

Награђене ученице су присуствовале додели диплома у Свечаној сали општине Чукарица. 

Ученици наше школе су  предали са  велики број  маштовитих радова и још једном 

показали мотивисаност и креативност у активностима Црвеног крста. Похваљени су за 

ангажованост и препознавање хуманости.  

У другом полугодишту, одржана је обука“Пружање Прве помоћи“ за ученике шестог и 

седмог разреда. Волонтери Црвеног крста су похвалили заинтересованост великог броја 

ученика наше школе за учешће у обуци. Општинско такмичење у пружању Прве помоћи, 
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одржано је у О.Ш.“ Вук Караџић“ у Сремчици. Ученици наше школе су освојили друго 

место у следећем саставу:  

Марија Гаговић, Јелена Суботић, Лазар Малишић, Дуња Лаптошевић и Маша Манић . 

Захвални смо ученицима наше школе што препознају праве вредности и што су прави 

представници људскости, пожртвованости и хуманости. Трудимо се да пратимо 

активности Црвеног крста Чукарице и да помогнемо реализацију волонтерских и 

хуманитарних акција за добро свих нас. 

 

 

 

 

6.ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНИМ ЕКСКУРЗИЈАМА, ИЗЛЕТИМА И 

 НАСТАВИ У ПРИРОДИ 

Извештај о реализацији екскурзије ученика 3. разреда 

 

   Дводневна екскурзија :Деспотовац 3.6.-4.6.2022. 

       

 

       Дводневну екскурзију је организовала Туристичка агенција „LUI TRAVEL” . 

       На  екскурзију су  ишла одељења  3/1,3/2 и 3/3  са  65  ученика  и 3 наставника . 

       Полазак је био 3.6.2022. испред школе у 8 часова .Пре поласка аутобусе је прегледала 

саобраћајна полиција и дозволила полазак. У Деспотовац смо  стигли у у 15:00 часова. 

Смештени смо били  у коначишту „Ресава“ . 

        Боравак је протекао на задовољавајућем нивоу 

(храна,услуга,гостопримство,хигијена). Водич је у потпуности анимирао децу у свим 

активностима ( спортске, забавне) и упознаo их, на деци одговарајући начин , са 

знаменитостима свих места која смо посетили . 

        Лекарска служба била нам је на располагању 24 часа дневно. Сва деца су била здрава. 
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        Дводневна екскурзија је реализована према плану и програму. Првог дана смо 

посетили  Природњачки  центар у Свилајнцу.У овој научно- образовној институцији деца 

су обишла експонате и сазнала много тога о развоју наше планете и живог света на њој. У 

манастиру Манасија смо се упознали са значајем овог духовног центра у српској 

средњовековној култури. 

          После вечере , у  дискотеци , уз музику и разне активности деца су се веома лепо 

забавила  и  дружила . 

         Другог дана смо после доручка имали  шетњу до парка у центру Деспотовца.Ту смо 

се задржали у игри  до ручка.  

         После ручка смо отишли у Ресавску пећине која има статус заштићеног споменика 

природе.Од водича су деца сазнала пуно тога о историјату ове милионима година старе 

пећине . Обишли смо водопад и излетиште Лисине, затим кренули за Београд.   

        Сви васпитно образовни циљеви и задаци  у потпуности су остварени.  

         У Београд смо се вратили 4.6.2022. у 19.30. часова. 

 

Извештај о реализацији екскурзије ученика 4. разреда 

У организацији агенције “GRAND TOURS” реализована је екскурзија-заменско путовање 

за ученике четвртог разреда наше школе. 

Дестинација: Београд - Сремска Митровица - Тршић - Троноша - Крупањ - Мачков камен - 

Текериш - Мишар - Београд. 

На екскурзији су била 103 ученика и 5 учитељица четвртог разреда: 

1. Тања Цветановић  IV/1 -18 ученика; (ученица-Јана Божић није пошла, јер је два дана 

пре пута поломила кључну кост), 

2. Љиљана Недељковић  IV/2 -23 ученика,  

3. Жаклина Јовановић Ференђан  IV/3 -19 ученика, 

4. Зорица Недељковић  IV/4 - 21 ученик и  

5. Слађана Колунџић  IV/5 - 22 ученика. 

Родитељи су се пре поласка, 27. 5. 2022.године, писмено изјаснили да њихова деца нису у 

претходних седам дана имала симптоме и знаке инфекције, да нису лечена у истом 
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периоду од COVID - 19 и да међу члановима уже породице није било случајева COVID – 

19. 

На окупљање испред школе, у понедељак 30. 05. 2022. у 7 и 30, дошла су сва 103 ученика. 

Учитељица је била изненађена сазнањем да ће се ученици IV/1 делити и путовати 

различитим аутобусима, (девојчице једним, а дечаци другим). Родитељи су такође 

показали дозу незадовољства и забринутости. Обзиром да од почетка првог разреда нису 

ишли на рекреативну наставу, ни на екскурзије, родитељи су, са циљем да деци ово 

путовање буде лепа успомена, пристали и на превисоку цену. Требало је да агенција 

обезбеди одговарајуће аутобусе, како се ово не би десило, јер на оваквим путовањима деца 

пуно времена проводе у аутобусу. 

По плану, требало је да након што саобраћајна полиција прегледа аутобусе, кренемо у 8 

часова.  

Аутобус није био технички исправан и чекали смо да агенција обезбеди нови. 

Туристички водичи нису знали да нам објасне шта ће агенција предузети, а другог 

представника није било.  

Када је, после одређеног времена, стигао други аутобус, саобраћајна полиција је 

установила да је и он технички неисправан. 

За то време, три одељења четвртог разреда и дечаци из IV/1 су били у аутобусу, а остали 

ђаци су са родитељима стајали на тротоару. 

На питање родитеља о томе што се дешава и како ће се проблем решити, радник из 

агенције је био дрзак и са омаловажавањем му се обратио: “Ко си ти, да ја теби 

објашњавам?” 

Око 10 и 20, након прегледа трећег аутобуса и потврде његове техничке исправности, 

кренули смо ка Сремској Митровици, која испод својих улица и кућа крије трагове некада 

раскошног и моћног римског града-Сирмијума и археолошког налазишта-Царске палате у 

којој су одседали римски цареви приликом краћег или дужег боравка и задржавања-

почетком нове ере. 

Око 13 и 20 смо стигли у Тршић, село југоисточно од Лознице, родно место великана 

српске књижевности и културе, српског филолога и реформатора српског језика, Вука 

Стефановића Караџића. Деца су на веома занимљив начин сазнала  поједине детаље о 

животу и раду Вука Караџића. У селу се налази етнографски парк са спомен – кућом и 

више других грађевина народне архитектуре, као и објекти намењени посетиоцима. Од 

1933. године код Вукове куће одржава се традиционални Вуков сабор. 

Посетили смо и обишли Вукову спомен кућу и музеј. 
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Око 16 часова смо стигли у манастир Троноша, који се налази у подножју Троношке 

планине. По народном предању манастир су подигла браћа Југовићи. Обилазили смо и 

разгледали манастир , капелу и чесму - подигнуту у славу Југовића. 

У Крупањ, у “Spa hotel Grand” смо стигли око 18 часова. 

У 19 часова смо вечерали (пљескавицу, помфрит и купус салату). 

Од 21 до 23 часа је трајала журка. Деца су у сали имала организовану игранку. 

2. ДАН: 

У 9 часова је био доручак (шведски сто: прженице, разне врсте сухомеснатих производа, 

сиреви, милерам, зелена салата, виршле, омлет са шунком, роштиљске кобасице, кувана 

јаја, путер и џем, пахуљице... млеко, јогурт, чај). 

У 9 и 30 смо напустили хотелске собе, али смо и даље могли да користимо њихов простор 

и услуге. 

Обилазак локалитета Мачков камен. Битка на Мачковом камену је једна од низа сукоба 

током битке на Дрини. Мачков камен је врх на планини  Јагодња у западној Србији,где су 

вођене тешке борбе између 1. српске и 6. аустроугарске армије у току Првог светског рата, 

у периоду од 19. до 22. септембра 1914. године. 

Повратак у хотел.  

Слободно време, од 11 и 20 до 13 и 45 деца су искористила за шетњу и упознавање града, 

обилазак цркве костурнице, као и за игру и спортске активности. 

Ручак: супа, печена пилетина (батак), пиринач као прилог, купус салата, колач. 

Око 15 и 40 смо стигли у Текериш, село на обронцима планине Цер, на путу Шабац-

Завлака. У њему се налази споменички комплекс посвећен Церској бици , чије су се 

најжешће битке водиле на простору овог села.  Од тада је остала изрека: “Дођи швабо да 

видиш шта је српски Текериш!” 

Деца су са највећом пажњом уживала у дивној презентацији и занимљивим детаљима које 

је, на њима примерен начин изнела госпођа Јелена. 

Око 17 и 40 смо стигли до споменика боја на Мишару. Бој на Мишару је битка вођена 

између српске устаничке војске под командом Карађорђа и турске војске на брду Мишар 

код Шапца 1806.године. Ова битка је једна од највећих победа српских устаника за време 

Првог српског устанка. 

Испред школе смо стигли у 19 часова и 10 минута. Деца су отишла кућама у пратњи 

својих родитеља. 
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*Веома смо задовољни: 

- удобном вожњом и љубазношћу возача и туристичких водича, као и особљем хотела; 

-оброци су били укусни и обилни; 

*Не допада нам се што хотелске собе у којима су деца била смештена нису једнако 

опремљене. Неке су нове и лепо уређене, а у једном делу хотела, где су били ученици IV1 

и IV2, собе су са дотрајалим намештајем који није био у потпуности исправан- врата једне 

собе нису могла да се затворе, пала су са једне стране, неке кваке нису добро 

функционисале, један кревет није могао да се користи, јер се распадао, део штока на 

вратима купатила у једној соби није био добро причвршћен, неке зидне лампе су 

поломљене... 

*Нисмо задовољни сарадњом са представником агенције, ни пре, ни након повратка са 

екскурзије. Пре поласка је био нељубазан и неорганизован, а после ситуације са 

аутобусима се није ни јавио.   

*Избор дестинације је за сваку препоруку, јер је изузетно богата квалитетним и значајним 

садржајима.  

*Нарочито бисмо похвалили ученике наше школе за пристојно и одговорно понашање 

приликом обилазака знаменитости. 

 

 

 

 

                 

 

 

Извештај о реализацији екскурзије ученика 5. разреда 

 

Дводневна екскурзија ученика 

Датум: 19. 06. 2022. - 20. 6. 2022. 
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Место: Суботица, Србија 

Старешине: Невена Антић, Биљана Мицковић Миловановић, Јармила Стевановић, 

Снежана Калац, Јелена Илић Томић 

Агенција: Луи травел д.о.о. 

Планирани и остварени обиласци и посете дводневне екскурзије: 

Активности 1. дана екскурзије: 

Планирани полазак испред школе био је у 8.00 часова, али због кашњења полиције на 

преглед аутобуса, кренули смо тек у 8.30. Ђаци су распоређени у два аутобуса. Одељења 

5/1, 3, 5 била су у аутобусу на спрат, а 5/2, 4 у мини аутобусу од 35 места, који није био 

одговарајућ за такву врсту путовања. Прво одредиште је била Фрушка гора и манастир 

Хопово у који смо стигли у 9. 40. Разгледали смо манастир и околину и саслушали 

предавање монаха. Следеће одредиште било је манастир Крушедол у који смо стигли у 

11.15, задржали смо се око 40 минута у разгледању. У Сремске Карловце стижемо у 12.20. 

Са водичем одлазимо до пешачке зоне, тамо нам прича о грађевинама у околини и деца 

сама разгледају и имају слободно време до 13.30. Након Карловаца стижемо на 

Петроварадин у 14 часова, шетамо до Сата, деца мало одмарају и имају времена да се 

фотографишу. Ка Суботици крећемо у 15 часова и имамо паузу на пумпи да се деца 

освеже и оду до тоалета. У хотел „Патриа“ стижемо у 17 часова и размештамо се по 

собама. Вечеру смо имали у 18. 30, после које смо имали време за одмор до дискотеке у 

коју смо кренулину 21 час. Дискотека је ван хотела, налази се у центру града, тако да су 

деца имала прилику да прошетају Суботицом и у вечерњим часовима. У дискотеци смо се 

задржали до 23 часа. По повратку у хотел деца су могла слободно да се друже, а у своје 

сове су се распоредили између 00 и 00.30 сати. Деца су била добра и послушна, ноћ је 

протекла без проблема. 

 

2. дан 
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Доручак смо имали у 8.30, а у 9 сати је почео обилазак Суботице уз пратњу водича. На 

Палићко језеро стижемо у 11.30 и ту се задржавамо до 13 часова. Деца су имала слободно 

време да уживају и друже се у парку. Ручак у хотелу смо имали у 13.30, а након ручка још 

слободног времена по Суботици. Водичи су нам препустили да сами организујемо ово 

слободно време. Провели смо га на главном тргу код фонтане и деца су посећивала Мек 

Доналдс. У 15.30 смо кренули назад за Београд, имали једну паузу на пумпи и стигли у 

Железник око 18.30. Пут је протекао без проблема. 

Путовање је било заменско, нисмо могли да утичемо на одредишта која се обилазе. Имали 

смо много празног хода, нисмо обишли ни један објекат осим манастира, а наглашено је 

да у цену екскурзије улазе све улазнице.  Водич већег аутобуса Ива Бисић је била 

коректна и за време пута говорила деци о знаменитостима које обилазе. Водич из мањег 

аутобуса није проговорио ни реч. 

Храна је била добра, деца се нису жалила, вечера и ручак су били класично послужени, а 

за доручак је био шведски сто. Хотел је имао мањих неправилности по собама, које смо 

пријавили по доласку. Задовољни смо и смештајем. 

Деца су била добра током целе ексурзије, вез већих проблема и испада. 

 

 

 

Извештај о реализацији екскурзије ученика 6. разреда 

           У организацији агенције „ GRAND TOURS”  реализована је екскурзија за ученике 6. 

разреда. 

           Дестинација: Београд – Сремска Митровица – Тршић – Троноша – Крупањ – 

Мачков камен – Текериш  

                                – Мишар - Београд 

На екскурзију 6. разреда је ишло 89 ученика и 4 наставника распоређени у три 

аутобуса. Са ученицима 6. разреда путовали су и ученици 4. разреда заједно са својим 
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учитељицама. Аутобуси су били постављени на време. Приликом прегледа једног 

аутобуса уочени су одређени кварови па је време поласка одложено 2 сата. У једном 

аутобусу су били ученици 6/1 и 6/3 са одељењским старешинама, вођом пута и водичем, а 

у другом су били ученици 6/2, 6/4, 4/3, 4/1 (девојчице) са одељењским старешинама и 

водичем. У трећем аутобусу су били само ученици млађих разреда 4/1, 4/2 (дечаци), 4/4 и 

4/5 са својим учитељицама. Аутобуси су у пратњи имали и једног лекара.  

Око 11:00 часова стигли смо у Сремску Митровицу, где смо обишли Сирмијум – 

Царску палату. Водич нам је испричао причу о античком граду који је био једна од 

четири престонице Римског царства.  

Након посете Сирмијуму кренули смо даље ка Тршићу, родном месту великана 

српске књижевности и културе Вука Караџића. Испред Вукове спомен куће и музеја 

стигли смо око 13.30 часова. Локални водич нам је испичао кратку историју о животу и 

раду нашег великана.  

Око 16.00 стигли смо у манастир Троноша који се налази у подножју Троношке 

планине. Посетили смо и музеј Вуковог раног школовања који се налази у склопу 

манастира.  

           Наставили смо путовање према Крупњу, у хотел „Гранд“ смо стигли око 18:00 

часова. Ученици су распоређиени по собама. Вечера је била у 19:00 часова у ресторану 

хотела. После вечере ученици су имали слободно време до дискотеке у коју су у пратњи 

одељењских старешина отишли у 21.00 час.  

           Други дан почео је доручком у 8.30 часова. Око 10.00 часова кренули смо у 

обилазак локалитета Мачков Камен. На овом месту су вођене борбе у Првом светском 

рату између Србије и Аустроугарске. Водич нам је испричао кратке чињенице о овом 

догађају. Вратили смо се у хотел око 12:00 часова. Деца су имала слободно време за 

спортске активности, шетњу и разгледање Крупња.  

           Након ручка који је био у 14:00 часова и кратког одмора кренули смо на путовање 

до Текериша. Текериш је споменик подигнут јунацима изгинулим у церској битци. 

Стигли смо око 15:30 часова. Локални водич нам је испричао историјске чињенице везане 

за церску битку. Обишли смо и споменик боја на Мишару. Бој на Мишару је битка вођена 

између српске војске под командом Карађорђа и турске војске на брду Мишар код Шапца. 

Након слободног времена кренули смо за Београд. 

           Испред школе смо стигли у 19:10 часова.  

Напомене: Осим непријатности пред полазак, због неисправности аутобуса и чекања 

2 сата испред школе, сарадња са агенцијом била је задовољавајућа. Водичи су били добро 

припремљени и разговорљиви. Аутобуси су били задовољавајући. Храна у хотелу је била 

добра. Хотел је био сасвим солидан. Ученици су се добро забавили и све је протекло без 

икаквих проблема. 

 

 

Вођа пута:   

Бојан Ћурувија   
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Извештај о реализацији екскурзије ученика 8. разреда 

 

Извештај са екскурзије ученика осмог разреда за 2021/22. годину 

Ниш, 23.5 и 24.5 

На екскурзију је кренуло 84 ученика, четворо одељењских старешина и вођа пута. 

Екскурзија ученика почела је у понедељак 23.5.2022. у 8:00 поласком аутобуса који је 

прегледан од старне полиције. Прва посета је била манастир Манасија, затим су ученици 

обишли Ресавску пећину. Након обиласка пећине пут је настављен ка Нишу где је 

посећена Нишка тврђава. Након посете тврђави и доласка у хотел Видиковац, ученици су 

смештени у собе. Послужена је вечера, а након вечере за ученике је организована 

дискотека у хотелу. Забава је завршена у поноћ, након чега су ученици отишли у собе. 

Следећег дана након доручка, ученици су посетили Ћеле кулу, Логор 25. фебруар и 

Археолошки музеј. После посете музеју ученици су имали слободно време у граду. У 

14:00 смо се вратили у хотел где је послужен ручак. Након ручка ученици су се сместили у 

аутобус и настављен је пут за Београд. Испред школе смо стигли око 19:00 часова. 

Ученици су били веома задовољни екскурзијом. Посебно им се допала посета пећини и 

логору. 

Екскурзија је реализована преко агенције Транс – Југ Обреновац.  

Екскурзију су пратила два туристичка водича и један лекар. 

 

Одељењске старешине: Саша Пеневски, Беба Угреновић, Весна Срећковић и Марија 

Павловић 

Вођа пута: Надица Стаменковић 

 

• ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 2021./2022. 
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Име, презиме: СЛАЂАНА КОЛУНЏИЋ 

Радно место ( уговорно ангажовање): НАСТАВНИК РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ У 

4.РАЗРЕДУ 
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Стручно усавршавање у  

установи 

 

датум 

 

бод

ови 

 

   

1. Онлајн „Оснаживање 

запослених у образовању за 

развијање одговорног односа 

према здрављу, очувању 

здравља и безбедности 

ученика“ – психолог школе - 

присуство 

5.10. 

2021. 

3 1.  Вебинар – Дигитални свет – 

Клетт група Србије – 

присуство 

 

 

 

26.8. 

2021. 

 

2 

2. Вебинар - Онлајн 

презентација уџбеничког 

комплета за 4. разред основне 

школе- ИК Нови Логос - 

присуство 

23.11. 

2021. 

1 2.  Обука за водитеља 

акредитованог стручног скупа – 

Дигитални амбасадори - 

Примена едукативне платформе 

Е-учионица у раду са ученицима 

у школи и у раду на даљину- 

Клетт група Србије - присуство 

 

 

28.8. 

2021. 

4 

3. Вебинар – Образовна 

академија за родитеље – Клетт 

група Србија - присуство 

30.11. 

2021. 

2 3.  Вебинар - Лет кроз дигитални 

свет 2 – СУРС – присуство 

 

9.9. 

2021.  

2 

4. Прегледач на школском 

такмичењу из математике 

3.12. 

2021. 

8 4. Вебинар – Седам савета за 

наставнике на почетку школске 

године – Клетт група Србије - 

присуство 

14.9. 

2021. 

1 

 

5. Администрација за 

платформу Е-учионица 

Током 

целе 

шк. год. 

40 5. Примена едукативне 

платформе у раду са ученицима у 

школи – Клетт група Србије- 

ЗУОВ -  реализатор 

18.9. 

2021. 

15 

6. Прегледач на школском 3.12. 8 6.Вебинар - Са стручњацима на 

вези – безбедно током пандемије- 

21.9. 2 
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такмичењу из Математике 2021. СУРС - присуство 

  

2021. 

7. Дежурство на завршном 

испиту 

27-29. 

јун 

2022. 

8 7. Вебинар - Примена 

едукативне платформе у настави 

на даљину – Клет група Србије 

– ЗУОВ - - реализатор 

25.9. 

2021. 

15 

8. Координирање са ДУБ-ом током 

целе 

шк. 

Год. 

40 8. Онлајн обука -Дигитални свет 

у другом разреду основне школе – 

ЗУОВ - присуство 

27.9. – 

11.10. 

2021. 

16 

9. Организација и реализација 

завршне приредбе 

24.6. 

2022. 

15 9. Oнлајн обука школских 

администратора свих основних и 

средњих школа за рад у систему 

за управљање учењем Мудл – 

ЗУОВ - присуство 

25.10. 

– 

25.11. 

2021. 

32 

10. Учешће у изради Школског 

програма - присуство 

Јун 

2022. 

10 10. Вебинар - "TIMSS 2019 за 

учитеље и наставнике: грешке 

ученика као показатељ процеса 

учења“- СУРС - присуство 

4.11. 

2021. 

2 

11.- Улога директора у 

стратегији вођења школе – 

стручна тема - присуство 

5.11. 

2021. 

2 11. Вебинар – Авантура ума на 

школском часу – Клетт група 

Србија - присуство 

18.11. 

2021. 

1 

12. Израда критеријума 

оцењивања 

4-24.1. 

2022. 

10 12. Онлајн 35. Сабор учитеља 

Србије „Унапређивање наставне 

праксе кроз размену 

професионалних искустава“ - 

СУРС - присуство 

27.11. 

2021. 

1 

13. Умрежавање руководиоца 

у образовању – стручна тема - 

присуство 

17.3. 

2022. 

2 13. Вебинар - Образовне 

неуронауке у школи – пут од 

науке до праксе – Клетт група 

Србије - присуство 

2.12. 

2021.  

1 

Стручна тема: “Digital Turn 

:How to make your school 

more digital”- присуство 

 

8.7. 

 

 

14. Онлајн обука  за коришћење 

Windows 10, MS Office 365 и MS 

Intune – Компанија Microsofr - 

3.12. – 

17.12. 

2021. 

10 
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2022. 2 присуство 

 
  15.Акредитован вебинар -  

Педагошка документација: свеска 

праћења развоја и напредовања 

ученика – Клетт група - присуство 

15.12. 

2021. 

2 

   16. Акредитовани  вебинар – 

''Са стручњацима на вези 2 – 

безбедно током пандемије''- 

СУРС -  присуство 

23.12. 

2021. 

1 

   17. Вебинар - Примена 

едукативне платформе у раду са 

ученицима у школи и настави на 

даљину , Жолт Коња, Клетт 

група – присуство  

14.12. 

2021. 

1 

   18. Акредитовани Вебинар - 

Формативно оцењивање – 

методе, технике и инструменти, 

Јасмина Ђелић, Клетт група - 

присуство 

2.2. 

2022. 

1 

   19. Акредитовани Вебинар – 

трибина - ''Настава физичког и 

здравственог васпитања – 

подршка реализацији и 

практични примери'' – СУРС - 

присуство 

9.2. 

2022. 

2 

   20. Вебинар – ''Наставници 

имају реч - са наставником на 

ти'' – Клетт група - присуство 

22.2. 

2022. 

1 

   21.Акредитовани вебинар - 

''Комуникацијске вештине у 

школској арени'', Клетт група 

(Марко Стојановић за вас) - 

присуство 

23.2. 

2022. 

1 
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   22. Акредитовани вебинар – 

трибина- ''Настава природе и 

друштва – подршка 

реализацији и практични 

примери'' – СУРС - присуство 

23.2. 

2022. 

2 

   23.  Акредитовани вебинар – 

трибина- ''Настава музичке 

културе – подршка 

реализацији и практични 

примери'' – СУРС - присуство 

9.3. 

2022. 

2 

   24. Акредитовани вебинар – 

''Дигитална настава – корак 

напред или назад?''- Клетт 

група, присуство 

10.3. 

2022. 

1 

   25.Акредитована онлајн обука 

– ''Имплементација Office 365 у 

организацију рада школе и 

примена у настави'' – ДУБ, 

присуство 

12.3. 

2022. 

8 

   26.Вебинар – ''Дигитални свет 

2, презентација штампаног и 

дигиталног уџбеника'' - Нови 

Логос - присуство 

17.3. 

2022. 

1 

   27.  Акредитовани вебинар – 

трибина- ''Настава ликовне 

културе – подршка 

реализацији и практични 

примери'' – СУРС - присуство 

23.3. 

2022. 

2 

   28. Акредитовани вебинар – 

трибина – ''Из наше учионице – 

Интердисциплинарна настава'' 

– СУРС - присуство 

6.4. 

2022. 

2 

   29. Онлајн конференција – 

''Дигитално образовање 2022'' 

– ЗУОВ - присуство 

8-9.4. 

2022. 

4 
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   30. Акредитовани вебинар – 

трибина – ''Из наше учионице – 

Превенција насиља у 

школама'' – СУРС - присуство 

19.4. 

2022. 

2 

   31. Акредитовани вебинар – 

Знати своје границе је пола 

добре комуникације – Клетт 

група - присуство 

29.3. 

2022. 

1 

   32.Акредитовани вебинар - 

Природне науке кроз НТЦ 

методологију 

Предавач: Вук Рајовић, Клетт 

група, присуство 

13.4. 

2022. 

1 

   33. Акредитовнаи вебинар – 

Мапе ума – Начин да учење 

буде игра – Клетт група – 

предавач Марина Панић - 

присуство 

11.5. 

2022. 

1 

   34. Акредитована трибина – 

''Нека лутка игра као 

чигра''ДУБ - присуство  

18.5. 

2022. 

2 

   35. Акредитовани вебинар -Ко 

се боји медијске писмености 

још... – Клетт група - присуство 

26.5. 

2022. 

1 

   36. Акредитована онлајн обука 

- Упутство за дежурне 

наставнике, ЗУОВ, присуство 

22.6. 

2022. 

8 

      

У К У П Н О  151 У К У П Н О  151 
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Име, презиме: ЖЕЉКА БОРЈАН 

Радно место ( уговорно ангажовање): НАСТАВНИК РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ У 

2.РАЗРЕДУ 
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Стручно усавршавање у  

установи 

 

датум 

 

бод

ови 

 

Стручно усавршавање  

ван установе 

датум 

 

бодо

ви 

 

1. Онлајн „Оснаживање 

запослених у образовању за 

развијање одговорног односа 

према здрављу, очувању 

здравља и безбедности 

ученика“ – психолог школе - 

присуство 

13.9. 

2021. 

3 1.  Вебинар – Дигитални свет – 

Клетт група Србије – 

присуство 

 

 

 

24.8. 

2021. 

 

2 

2. Примена едукативне 

платформе у раду са 

ученицима у школи-

присуство 

18.9. 

2021. 

2 2. Вебинар-Лет кроз дигитални 

свет- СУРС - присуство 

9.9. 

2021. 

2 

3.Примена едукативне 

платформе у раду са 

ученицима на даљину-

присуство 

25.9. 

2021. 

2 3.  Вебинар-7 савета 

наставницима пред школску 

годину-Клетт група Србије- 

присуство 

14.9. 

2021. 

   1 

4. Улога директора у 

стратегији вођења школе-

стручна тема-присуство 

5.11. 

2021. 

2 4.  Вебинар - Са стручњацима на 

вези – безбедно током пандемије- 

СУРС - присуство 

 

21.9. 

2021. 

 

  2 

5.Вебинар-Онлајн 

презентација уџбеничког 

комплета за 4.разред основне 

школе – ИК Нови Логос-

присуство 

23.11. 

2022. 

2 5.. Онлајн обука -Дигитални свет 

у другом разреду основне школе – 

ЗУОВ - присуство 

27.9. 

2021. 

16 

6. Вебинар – Образовна 

академија за родитеље – Клетт 

група Србија - присуство 

30.11. 

2021. 

  2 6.Вебинар – - "TIMSS 2019 за 

учитеље и наставнике: грешке 

ученика као показатељ процеса 

учења“- СУРС - присуство 

4.11. 

2021. 

 2 

7.Израда критеријума 4.1- 10 7. Вебинар- Авантура ума на 18.11.  1 
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оцењивања-учешће 24.1. 

2022. 

школском часу – Клетт група 

Србија - присуство 

2021. 

8.Дежурство на такмичењу из 

српског језика-присуство 

26.2. 

2022. 

  2 8.  Онлајн 35. Сабор учитеља 

Србије „Унапређивање наставне 

праксе кроз размену 

професионалних искустава“ - 

СУРС - присуство 

27.11.

2021. 

  1 

 

 

9.Умрежавање руководиоца у 

образовању-стручна тема-

присуство 

 

 

 

17.3. 

2022. 

 

 

 

2 

 

 

9.  Акредитован вебинар -  

Педагошка документација: свеска 

праћења развоја и напредовања 

ученика – Клетт група - присуство 

 

 

 

 15.12.  

2021. 

  

 

 

 

 1 

10.Дежурство на пробном 

завршном испиту-присуство 

23.3. 

2022. 

8 10.  Акредитовани  вебинар – 

''Са стручњацима на вези 2 – 

безбедно током пандемије''- 

СУРС -  присуство 

23.12.

2021. 

  1 

11. Организација и реализација 

приредбе за завршетак 

школске године-организатор 

17.6. 

2022. 

15 11.  Акредитовани Вебинар - 

Формативно оцењивање – 

методе, технике и инструменти, 

Јасмина Ђелић, Клетт група - 

присуство 

2.2. 

2022. 

  1 

12. Дежурство на завршном 

испиту-присуство 

27-29. 

јун 

8 12.  Акредитовани Вебинар – 

трибина - ''Настава физичког и 

здравственог васпитања – 

подршка реализацији и 

практични примери'' – СУРС - 

присуство 

9.2. 

2022. 

2 

13.Учешће у изради Школског 

програма-учешће 

Јун 

2022. 

10 13. Вебинар- Са наставником 

на ти-присуство 

23.2. 

2022. 

1 

   14. Акредитована онлајн обука-

Концентрацијом и 

5.3. 

2022. 

8 
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мотивацијомдо изузетности 

 
  15. Акредитовани вебинар – 

трибина- ''Настава ликовне 

културе – подршка 

реализацији и практични 

примери'' – СУРС - присуство 

23.3. 

2022. 

2 

   16.Акредитовани вебинар - 

Природне науке кроз НТЦ 

методологију 

Предавач: Вук Рајовић, Клетт 

група, присуство 

13.4. 

2022. 

1 

   17. Акредитовани вебинар – 

трибина – ''Из наше учионице – 

Превенција насиља у 

школама'' – СУРС - присуство 

19.4. 

2022. 

2 

   18. Акредитовнаи вебинар – 

Мапе ума – Начин да учење 

буде игра – Клетт група – 

предавач Марина Панић - 

присуство 

11. 5. 

2022. 

1 

   19.  Акредитовани вебинар -Ко 

се боји медијске писмености 

још... – Клетт група - присуство 

26.5. 

2022. 

   1 

   20.Акредитована онлајн обука - 

Упутство за дежурне 

наставнике, ЗУОВ, присуство 

21.6. 

2022. 

8 

          УКУПНО   68            УКУПНО  56 
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Табела Стручног усавршавања за 2021/2022.школску годину 

Име, презиме: СВЕТЛАНА  КОЈИЋ 

Радно место ( уговорно ангажовање): НАСТАВНИК РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ У 

3.РАЗРЕДУ 
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Стручно усавршавање у  

установи 

 

датум 

 

бод

ови 

 

Стручно усавршавање  

ван установе 

датум 

 

бодо

ви 

 

1. Онлајн „Оснаживање 

запослених у образовању за 

развијање одговорног односа 

према здрављу, очувању 

здравља и безбедности 

ученика“ – психолог школе - 

присуство 

5.10. 

2021. 

3  

1.  Вебинар – Дигитални свет – 

Клетт група Србије – 

присуство 

 

 

 

 

 

26.8. 

2021. 

 

 

 

  2 

 

2. Вебинар - Онлајн 

презентација уџбеничког 

комплета за 3. разред 

основне школе- ИК Нови 

Логос - присуство 

23.11. 

2021. 

1  

 2.Вебинар -Са стручњацима на 

вези – Безбедност током 

пндемије ,Друштво учитеља 

Србије - присуство 

 

 

 

31.8. 

2021. 

 

 

  2 

 

3. Дежурство на школском 

такмичењу из математике 

 

3.12. 

2021. 

 

 

8 

 

3. Вебинар – Седам савета за 

наставнике на почетку 

школске године – Клетт група 

Србије – присуство 

 

 

14.9. 

2021. 

 

 

1 

 

 

4. Дежорство  на 

општинском такмичењу из 

математике 

 

 

 

19.2. 

2022. 

 

 

8 

 

4.  Вебинар – трибина 

„Примена едукативне 

платформе у раду са 

ученицима на даљину“ Клетт 

 

 

25.9. 

2021. 

 

 1 
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5.Дежурство на завршном 

испиту 

 

 

27-29. 

јун 

2022. 

 

 

 

 

 8 

 

5. Вебинар – трибина „Примена 

едукативне платформе у раду 

са ученицима на даљину“ 

Клетт 

 

  

 

 

18.9. 

2021. 

 

 

 

 1 

 

6.Обука за запослене-

породично насиље 

 

  

 

16 

 

6. „Настава музичке културе – 

подршка реализацији и 

практични пример“ трибина – 

СУРС 

 

 

 

9.3. 

2022. 

 

 

  2 

 

7.Обука за запослене-„ 

Стратегија у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању! 

 

  

 

 

16 

 

 

 

7. Вебинар - "TIMSS 2019 за 

учитеље и наставнике: грешке 

ученика као показатељ процеса 

учења“- СУРС – присуство 

 

 

 

 

4.11. 

2021. 

 

 

 

 

2 

 

8.Учешће у изради Школског 

програма 

 

 

Јун 

2022. 

 

 

10 

 

8. Вебинар – Авантура ума на 

школском часу – Клетт група 

Србија – присуство 

 

 

18.11. 

2021. 

 

 

1 

 

9.- Улога директора у 

стратегији вођења школе – 

стручна тема – присуство 

 

 

5.11. 

 

 

 

 

9. Онлајн 35. Сабор учитеља 

Србије „Унапређивање 

наставне праксе кроз размену 

 

 

27.11. 
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 2021.  2 професионалних искустава“ - 

СУРС – присуство 

 

2021. 1 

10.Умрежавање руководиоца 

у образовању-стручна тема- 

 

 

17.3. 

2022. 

 

 

 

 2 

 

10. Вебинар - Образовне 

неуронауке у школи – пут од 

науке до праксе – Клетт група 

Србије – присуство 

 

 

2.12. 

2021.  

 

 

1 

 

11.Вебинар – Образовна 

академија за родитеље – 

Клетт група Србија – 

присуство 

 

 

 

30.11. 

2021. 

 

 

 

 2 

 

11.Акредитован вебинар -  

Педагошка документација: свеска 

праћења развоја и напредовања 

ученика – Клетт група – 

присуство 

 

 

 

15.12. 

2021. 

 

 

2 

 

12.Израда критеријума 

оцењивања-учешће 

 

 

 

4.1.- 

24.1. 

2022. 

 

 

 

10 

 

12. Акредитовани  вебинар – 

''Са стручњацима на вези 2 – 

безбедно током пандемије''- 

СУРС -  присуство 

 

 

 

23.12. 

2021. 

 

 

1 

 

13.Примена едукативне 

платформе у раду са 

ученицима у школи-

присуство 

 

 

 

18.9. 

2021. 

 

 

2 

 

13. Вебинар - Примена 

едукативне платформе у раду 

са ученицима у школи и 

настави на даљину , Жолт 

Коња, Клетт група – присуство  

 

 

 

 

14.12. 

2021. 

 

 

 

1 
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14.Примена едукативне 

платформе у раду са 

ученицима на даљину-

присуство 

 

 

 

 

25.9. 

2021. 

 

 

 

 

 2 

 

14. Акредитовани Вебинар - 

Формативно оцењивање – 

методе, технике и инструменти, 

Јасмина Ђелић, Клетт група – 

присуство 

 

 

 

2.2. 

2022. 

 

 

 

1 

Стручна тема: “Digital Turn 

:How to make your school 

more digital”- присуство 

 

 

 

 

8.7. 

2022. 

 

 

 

2 

 

15. Акредитовани Вебинар – 

трибина - ''Настава физичког и 

здравственог васпитања – 

подршка реализацији и 

практични примери'' – СУРС - 

присуство 

 

 

9.2. 

2022. 

 

 

 

2 

    

16. Вебинар – ''Наставници 

имају реч - са наставником на 

ти'' – Клетт група – присуство 

 

 

22.2. 

2022. 

 

 

1 

    

17.Акредитовани вебинар - 

''Комуникацијске вештине у 

школској арени'', Клетт група 

(Марко Стојановић за вас) – 

присуство 

 

 

 

23.2. 

2022. 

 

 

 

1 

    

18. Акредитовани вебинар – 

трибина- ''Настава природе и 

друштва – подршка 

реализацији и практични 

примери'' – СУРС – присуство 

 

 

 

23.2. 

2022. 

 

 

 

 



247 
 

 2 

    

19.  Акредитовани вебинар – 

трибина- ''Кад је лака 

геометрика и мерење прија'' – 

СУРС – присуство 

 

 

5.3. 

2022. 

 

 

2 

    

20. Акредитовани вебинар – 

''Дигитална настава – корак 

напред или назад?''- Клетт 

група, присуство 

 

 

 

 

 

 

10.3. 

2022. 

 

 

1 

    

 

 

 

21.Вебинар – трибина „“Знати 

своје  границе је пола добре 

комуникације“ Клетт 

 

 

 

 

 

 

29.3. 

 

  

 

 

 

1 

    

22.“Креативне идеје из 

учионице“ ДУБ 

 

 

12.5. 

2022. 

 

 

  2    
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23.  Акредитовани вебинар – 

трибина- ''Настава ликовне 

културе – подршка 

реализацији и практични 

примери'' – СУРС - присуство 

 

 

 

23.3. 

2022. 

 

 

2 

    

24. Акредитовани вебинар – 

трибина – ''Из наше учионице – 

Интердисциплинарна настава'' 

– СУРС – присуство 

 

 

6.4. 

2022. 

 

 

2 

    

25. Онлајн конференција – 

''Дигитално образовање 2022'' 

– ЗУОВ – присуство 

 

 

8-9.4. 

2022. 

 

4 

    

26. Акредитовани вебинар – 

трибина – ''Из наше учионице – 

Превенција насиља у 

школама'' – СУРС – присуство 

 

 

 

19.4. 

2022. 

 

 

 

   2 

    

27. Акредитовани вебинар – 

Знати своје границе је пола 

добре комуникације – Клетт 

група – присуство 

 

 

29.3. 

2022. 

 

1 
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28.Акредитовани вебинар - 

Природне науке кроз НТЦ 

методологију 

Предавач: Вук Рајовић, Клетт 

група, присуство 

 

 

 

 

13.4. 

2022. 

 

 

1 

    

 

 

29. Акредитовнаи вебинар – 

Мапе ума – Начин да учење 

буде игра – Клетт група – 

предавач Марина Панић – 

присуство 

 

 

 

 

 

11.5. 

2022. 

 

 

 

 

 

1 

    

30. Акредитована трибина – 

''Нека лутка игра као 

чигра''ДУБ - присуство  

 

 

 

18.5. 

2022. 

 

 

2 

    

31. Акредитовани вебинар -Ко 

се боји медијске писмености 

још... – Клетт група – 

присуство 

 

 

 

26.5. 

2022. 

 

 

1 
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32. Акредитована онлајн обука 

- Упутство за дежурне 

наставнике, ЗУОВ, присуство 

 

 

22.6. 

2022. 

 

 

8 

    

Акредитовани вебинар –

„Српски језик у млађим 

разредима-примери и подршка 

реализацији" - СУРС 

присуство 

 

 

 

8.6. 

2022. 

 

 

 

 2 

У К У П Н О  92 У К У П Н О  57 

Име, презиме: ЈЕЛЕНА КОЈИЋ ПАВЛОВИЋ 

Радно место ( уговорно ангажовање): НАСТАВНИК РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ У 

2. РАЗРЕДУ 

 

Стручно усавршавање у  

установи 

 

датум 

 

бод

ови 

 

Стручно усавршавање  

ван установе 

датум 

 

бодо

ви 
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1. Онлајн „Оснаживање 

запослених у образовању за 

развијање одговорног односа 

према здрављу, очувању 

здравља и безбедности 

ученика“ – психолог школе - 

присуство 

5.10. 

2021. 

3 1.  Вебинар – Дигитални свет – 

Клетт група Србије – 

присуство 

 

 

 

26.8. 

2021. 

 

2 

2.Учешће у изради Школског 

програма 

Јун 

2022 

10 2.  Вебинар- Програм обуке 

наставника разредне наставе за 

предмет дигитални свет 2- 

присуство 

 

28.8. 

2021. 
16 

3.Обука за запослене-

породично насиље 

 16 3.  Вебинар - Лет кроз 

дигитални свет 2 – СУРС – 

присуство 

9.9. 

2021.  
2 

4.Обука за запослене-„ 

Стратегија у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању! 

  16 4. Примена едукативне 

платформе у раду са 

ученицима у школи – Клетт 

група Србије- ЗУОВ -  

присуство 

18.9. 

2021. 
1 

5.- Улога директора у 

стратегији вођења школе – 

стручна тема – присуство 

 

 

25.11. 

2021. 

 

  2   

5. Вебинар - Примена 

едукативне платформе у 

настави на даљину – Клет 

група Србије – ЗУОВ - - 

присуство 

25.9. 

2021. 
1 

6.Умрежавање руководиоца 

у образовању-стручна тема- 

 

 

17.3. 

2022. 

 

 

 2 

6. Онлајн обука -Дигитална 

учионица,дигитално компетентан 

наставник,увођење електронских 

уџбеника и дигиталних 

образовних материјала – ЗУОВ - 

присуство 

Од 

11.5. 

2022. 

19.5 

7.Вебинар – Образовна 

академија за родитеље – 

Клетт група Србија – 

присуство 

 

30.11. 

 

 2 

7. Вебинар - "TIMSS 2019 за 

учитеље и наставнике: грешке 

ученика као показатељ процеса 

учења“- СУРС - присуство 

4.11. 

2021. 
2 
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 2021. 

8.Израда критеријума 

оцењивања-учешће 

 

 

4.1.- 

24.1. 

2022. 

 

 

 

10 

8. Онлајн 35. Сабор учитеља 

Србије „Унапређивање 

наставне праксе кроз размену 

професионалних искустава“ - 

СУРС - присуство 

 

 

27.11. 

2021. 

 

 

 1 

9.Примена едукативне 

платформе у раду са 

ученицима у школи-

присуство 

 

 

 

 

18.9. 

2021. 

 

 

 

 2 

9.Акредитован вебинар -  

Педагошка документација: свеска 

праћења развоја и напредовања 

ученика – Клетт група - присуство 

15.12. 

2021. 
2 

Примена едукативне 

платформе у раду са 

ученицима на даљину-

присуство 

 

 

 

25.9. 

2021. 

 

 

 

2 

10. Вебинар - Примена 

едукативне платформе у раду 

са ученицима у школи и 

настави на даљину , Жолт 

Коња, Клетт група – присуство  

14.12. 

2021. 
1 

   11. Акредитовани Вебинар - 

Формативно оцењивање – 

методе, технике и инструменти, 

Јасмина Ђелић, Клетт група - 

присуство 

2.2. 

2022. 
1 

   12. Акредитовани Вебинар – 

трибина - ''Настава физичког и 

здравственог васпитања – 

подршка реализацији и 

практични примери'' – СУРС - 

присуство 

9.2. 

2022. 
2 
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   13. Акредитовани вебинар – 

трибина- ''Настава природе и 

друштва – подршка 

реализацији и практични 

примери'' – СУРС - присуство 

23.2. 

2022. 
2 

   14.  Акредитовани вебинар – 

трибина- ''Настава ликовне 

културе – подршка 

реализацији и практични 

примери'' – СУРС - присуство 

23.3. 

2022. 
  1 

   15.  Акредитовани вебинар – 

трибина- ''Настава музичке 

културе – подршка 

реализацији и практични 

примери'' – СУРС - присуство 

9.3. 

2022. 
2 

   16. Акредитовани вебинар-Из 

наше учионице-превенција 

насиља 

19.4. 

2022. 
2 

   17. Акредитовани вебинар – 

Како подучавати вештинама 

комуникације КЛЕТТ 

присуство 

28.4. 

2022. 
1 

   18.Акредитовани вебинар –

„Нек лутка игра као чигра, 

присуство 

18.5. 

2022. 
2 

   19. Акредитовнаи вебинар – 

„Креативне идеје из учионице“ 

- присуство 

12.5. 

2022. 
2 

   20. Акредитована трибина – 

„Математика у млађим 

разредима-практични примери 

и подршка рализацији“ - 

присуство  

18.5. 

2022. 
2 

   21. Акредитовани вебинар –

„Српски језик у млађим 

8.6. 2 
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Весна Срећковић 

Наставник предметне наставе - биологија 

 

Стручно усавршавање у установи Стручно усавршавање  ван установе 

Оснаживање запослених у 

образовању и развијање одговорног 

односа према здрављу - стручна тема 

3   

разредима-примери и подршка 

реализацији" - СУРС 

присуство 

2022. 

      

У К У П Н О  65 У К У П Н О  66.5 
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(психолог) 

13.9.2021.  

Улога директора у стратегији вођења 

школе - стручна тема 

5.11.2021. 

2   

Израда критеријума оцењивања 

4.1.2022. - 24.1.2022. 

10   

Умрежавање руководиоца у 

образовању - стручна тема 

17.3.2022. 

2   

Дежурство на ОПШТИНСКОМ 

такмичењу из биологије 

10.4.2022. 

3   

Дежурство на ГРАДСКОМ 

такмичењу из биологије 

7.5.2022. 

3   

Прегледање пробног завршког 

испита 25.3.2022. 

6   

Прегледање пробног завршког 

испита за 7. разред 

 15.6.2022. 

6   

Дежурство на  пробном завршком 

испиту за 7. разред 

 15.6.2022. 

3   

Прегледање завршког испита из 

биологије 

29.6.2022.  

12   
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Укупно сати 50 Укупно сати 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Драгана Пешић Крстић 

Наставник предметне наставе - математика 

 

Стручно усавршавање у установи Стручно усавршавање  ван установе 

Оснаживање запослених у 

образовању и развијање одговорног 

односа према здрављу - стручна тема 

(психолог) 

3 Примена едукативне платформе у раду 

са ученицима на даљину - Klett вебинар 

25.9.2021. 

1 
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13.9.2021.  

Улога директора у стратегији вођења 

школе - стручна тема 

5.11.2021. 

2 Примена едукативне платформе у раду 

са ученицима у школи - Klett вебинар 

18.9.2021. 

1 

Израда критеријума оцењивања 

4.1.2022. - 24.1.2022. 

10   

Умрежавање руководиоца у 

образовању - стручна тема 

17.3.2022. 

2   

Прегледање пробног завршког 

испита 26.3.2022. 

6   

Прегледање завршког испита из 

биологије 

28.6.2022.  

12   

    

    

    

Укупно сати 35 Укупно сати 2 

 

Име, презиме Сузана Лештанин 

Радно место ( уговорно ангажовање) наставник српског језика и књижевности 
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Стручно усавршавање у установи Стручно усавршавање  ван установе 

Стручна тема-Оснаживање 

запослених у образовањуза 

развијање одговорног односа према 

здрављу 

3 сата 

3 бода 

Педагошка документација: свесна 

праћења развоја и напредовања 

ученика 

1 сат 

15 

мин. 

1бод 

Стручна тема-Улога директора у 

стратегији вођења школе 

2 сата ,,Timss 2019 за учитеље и наставнике: 

грешке ученика као показетељ процеса 

учења“ 

2 сата 

2 бода 

Израда критеријума оцењивања 10 

сати 

Образовне неуронауке у школи-пут од 

науке до праксе 

1 сат 

15 

мин. 

1бод 

Стручна тема-Умрежавање 

руководилаца у систему 

2 сата Авантура ума на школском часу 1 

сат30 

мин. 

1бод 

Прегледач на Општинском 

такмичењу из српског језика и 

језичке културе основних школа 

Београда 

4 сата Ка савременој настави српског језика и 

књижевности 2 

8 сати 

8 

бодова 

Организација Општинског 

такмичења 

10 

сати 

10 

бодова 

Презентација уџбеника издавачке куће 

,,Вулкан знање“ 

1бод 

Учешће на завршном испиту-

прегледач 

12 

бодова 

Вебинар ,,Са наставником нна ТИ за 

предмет српски језик и књижевност“ 

1 сат 

1бод 

  Примена едукативне платформе у раду 

са ученицима на даљину 

3 сата 

30 

мин. 

1бод 
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Укупно сати 

 

43  

 

Укупно сати 20  

Име, презиме                                          Снежана Јојић 

Радно место ( уговорно ангажовање):  педагог  

 

Стручно усавршавање у установи Стручно усавршавање  ван установе 

Стратегија у раду са ученицима који 

показују проблеме у понашању-

Платформа Чувам те 

16 Програм обуке за дежурне наставнике на 

ЗИ 

8 

Улога директора у стратигији вођења 

школе-директор 

2 Дигиотална учионица/дигитално 

компетентан наставник 

19,5 

Оснаживање запослених у образовању 

за развијање одговорног односа према 

здрављу, очувању здравља и 

3   
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безбедности ученика-психолог 

Дежурство на ЗИ 9   

Израда педагошке документације 10   

Учешће у МАТМОТ 5   

Учешће у пробном пројекту ЗУОВ-а 

Годишњи тест за 4. и пробни за 7. 

5   

    

Укупно сати 60 Укупно сати 27,5 
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Име, презиме                                          Бранка Мицковски 

Радно место ( уговорно ангажовање):  психолог 

 

Стручно усавршавање у установи Стручно усавршавање  ван установе 

Стручна тема :  Обука за оснаживање 

запослених у образовању за развијање 

одговорног односа према здрављу, 

очувању здравља и безбедности 

ученика 

 

5 „Обука за оснаживање запослених у 

образовању за развијање одговорног 

односа према здрављу, очувању здравља и 

безбедности ученика“ 

 

 

24 

Улога директора у стратигији вођења 

школе- директор 

2 Програм обуке за дежурне наставнике на 

ЗИ 

8 

Дежурство на ЗИ 9 Дигиотална учионица/дигитално 

компетентан наставник 

19.5 

Израда педагошке документације 10 “Digital Turn :How to make your school more 

digital” 

7 

Стручна тема: “Digital Turn :How to make 

your school more digital” 

5 Конференција ЧУВАМ ТЕ 1 

Учешће у МАТМОТ 7   

Учешће у пробном пројекту ЗУОВ-а 

Годишњи тест за 4. и пробни за 7. 

7   

    

Укупно сати 47 Укупно сати 59,5 
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Име, презиме: Наташа Зубић 

Радно место ( уговорно ангажовање): наставник енглеског језика 

Стручно усавршавање у установи Стручно усавршавање  ван установе 

Оснаживање запослених у 

образовању за развијање одговорног 

односа према здрављу 

3 Обука за рад на E-учионици 2 

Улога директора у стратегији вођења 

школе 

2 Примена едукативне платформе у раду 

са ученицима на даљину 

1 

Обука и тестирање запослених у 

области заштите на раду 

1 Обука за дежурне наставнике на 

завршном испиту 

8 

Израда критеријума оцењивања 10   
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Обука за пробни завршни испит 1   

Умрежавање руководиоца у 

образовању-стручна тема 

2   

Дежурство на завршном испиту 9   

Израда школских програма 5   

Израда годишњих програма 5   

Израда развојног плана 5   

    

    

    

Укупно сати 43 Укупно сати 11 

 

 

Име, презиме Славица Вићентић 

Радно место ( уговорно ангажовање) наставник математике 
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Стручно усавршавање у установи Стручно усавршавање  ван установе 

Стручна тема-Оснаживање 

запослених у образовањуза 

развијање одговорног односа према 

здрављу 

3 сата 

 

Педагошка документација: свесна 

праћења развоја и напредовања 

ученика 

1 сат 

15 

мин. 

1бод 

Стручна тема-Улога директора у 

стратегији вођења школе 

2 сата Авантура ума на школском часу 1 

сат30 

мин. 

1бод 

Израда критеријума оцењивања 10 

сати 

Комуникацијске вештине у школској 

арени 

1 сат 

15 

мин. 

1бод 

Стручна тема-Умрежавање 

руководилаца у систему 

2 сата   

Прегледач на Општинском 

такмичењу из математике 

5 

бодова 

  

Прегледач на школском такмичењу 

из математике 

5 

бодова 

 

  

Учешће на завршном испиту-

прегледач 

12 

бодова 

  

Израда педагошке документације-

Школски програм 

5 

бодова 

  

Дежурство на градском такмичењу 

из математике 

3 бода   

Употреба дигиталних уџбеника у 

настави математике и коришћење 

дигиталних учионица 

2 сата   

“moza Book дигитални час Вулкан  1 сат   
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е -знање“ 

    

    

    

    

    

    

Укупно сати 50 

 

Укупно сати 3 
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У УСТАНОВИ  

школска 2021/22. година 

Биљана Мицковић Миловановић 

Тема Датум Начин 

учествовања 

Бодови/сати 

Оснаживање запослених у образовању за 

развијање одговорног односа према здрављу, 

очувању здравља и безбедности ученика - 

стручна тема, психолог 

13.9.2021. присуство 3 

Улога директора у стратегији вођења школе  

– стручна тема 

5.11.2022. присуство 2 
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Израда критеријума оцењивања од 4.1. до 

24.1.2022. 

израда 10 

Учешће ученика 7. разреда на градском 

конкурсу дечје карикатуре „Мали Пјер“ 

фебруар 

2022. 

учешће 3 

Умрежавање руководиоца у образовању, 

стручна тема 

17.3.2022. присуство 2 

Учествовање на пробном завршном испиту  25. и 

26.3.2022. 

супервизор 9 

Учешће ученика 5. разреда на републичком 

ликовном конкурсу  „Сцена, маска, костим, 

лутка“ 

мај 2022. учешће 3 

Часови одржани у 4. разреду (IV1,2,3,4,5) Мај 2022. изввођење 5 

Дежурство на тесту за ученике 7. разреда  15.6.2022. дежурство 3 

Обука за супервизоре 23.6.2022.  учешће 8 

Учествовање на завршном испиту у ОШ 

„Милош Црњански“ 

27, 28. и 

29.6.2022. 

супервизор 12 

Укупно бодова: 70 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ 

 школска 2021/22. година 

Биљана Мицковић Миловановић 

Тема Датум Начин Бодови/сати 



268 
 

учествовања 

Примена едукативне платформе у раду са 

ученицима у школи 

18.9.2021. присуство 1 

Примена едукативне платформе у настави на 

даљину 

25.09.2021. присуство 1 

Примена едукативне платформе са ученицима 

у раду у школи и на даљину, Klett 

14.12.2021. учешће 2 

Учешће ликовних радова три ученика на 67. 

изложби ликовних радова деце и омладине 

Србије, тема: „Простор у дечјем ликовном 

изразу“, у галерији Новосадског дечјег 

културног центра, у организацији 

Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја 

18.12.2021. учешће 5 

Укупно бодова: 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Име, презиме Јармила Стевановић 

Радно место ( уговорно ангажовање)  Наставник музичке културе 
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Стручно усавршавање у установи Стручно усавршавање  ван установе 

Стручна тема (психолог) - 

"Оснаживање запослених 

у образовању за развијање 

одговорног односа према 

здрављу" 

3 бода, 

13.09.2021.године 

 

Трибина "Клет" - 

"Примена едукативне 

платформе у раду са 

ученицима у школи" 

1 бод, 

18.09.2021.године 

Стручна тема (директор)- 

"Улога директора у 

стратегији вођења школе" 

2 бода, 

05.11.2021.године 

Трибина "Клет" - 

"Примена едукативне 

платформе у раду са 

ученицима на даљину" 

1 бод, 

25.09.2021.године 

Израда критеријума 

оцењивања 

10 бодова, 

04.01.2022-

24.01.2022.године 

Трибина "Клет" - "Са 

наставником на ти" 

1 бод, 

01.03.2022.године 

 

Платформа "Чувам те" - 

"Заштита деце са 

сметњама у развоју у 

случајевима занемаривања 

и дискриминације, 

злостављања и насиља" 

16 бодова, 

19.02.2022.године 

  

Платформа "Чувам те" - 

"Улога установа 

образовања и васпитања у 

борби против трговине 

људима" 

16 бодова, 

19.02.2022.године 

  

Умрежавање руководиоца 

у образовању, стручна 

тема 

2 бода, 

17.03.2022.године 

  

Присуство активима 

музичка / ликовна култура 

3 бода, 

2021/22.година 

  

Дежурство на пробном 

завршном испиту 

3 бода, 

26.03.2022.године 

  

Одржавање  часова у 

одељењима четвртог 

разреда 

5 бодова,  април / 

мај 2022.године 
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Израда педагошке 

документације - школски 

програм 

5 бодова, мај 

2022.године 

  

Обука о дежурству на 

завршном испиту 

8 бодова, од 

21.до 24.јуна 

(ЗУОВ) 

  

Учествовање на завршном 

испиту - дежурство на 

завршном испиту 

9 бодова, од 27. 

до 29.6.2022. 

године  

(Техничка школа 

"Железник") 
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Укупно сати 82 Укупно сати 3 
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ИЗВЕШТАЈ  О  СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ  
Име и презиме  Рада Димитријевић – наставник историје 

Година/период за који се извештај пише 2021-2022. 

С
т
р

у
ч

н
о

 у
са

в
р

ш
а

в
а

њ
е 

у
 у

ст
а

н
о

в
и

 

 
Датум Начин учествовања 

(подвуци) 

Бодови 

 Оснаживање запослених у образовању за развијање 

одговорног односа према здрављу 

здрављз 

 

 

 

 

 

13.9.2021. 

К1 

 

Присуство- Излагање- Остало 

 

 

 

3 

Стручна тема: улога директора у стратегији вођења 

школе 

16.10.2019. Присуство- Излагање- Остало 

 

2 

Израда критеријума оцењивања 

 

 

4.1.2022 – 

24.1.2022. 

Присуство- Излагање- Остало 

 

10 

Стручна тема: умрежавање руководиоца у 

образовању 

 

17.3.2022. Присуство- Излагање- Остало 

 

2 

  Присуство- Излагање - остало 

 

 

  Присуство- Излагање- Остало 

 

 

  Присуство- Излагање- Остало 

 

 

  Присуство- Излагање- Остало 

 

 

  Присуство- Излагање- Остало 

 

 

 

 

 Присуство- Излагање- Остало 

 

 

 

 

 Присуство- Излагање- Остало 

 

 

  Присуство- Излагање- Остало 

 

 

  Присуство- Излагање- Остало 

 

 

  Присуство- Излагање- Остало 

 

 

  Присуство- Излагање- Остало 

 

 

  Присуство- Излагање- Остало 

 

 

  Присуство- Излагање- 

Остало 
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 Назив стручног усавршавања  Начин учествовања 

(подвуци) 

 

Компе- 

тенција 

 

Бодови 

С
т
р

у
ч

н
о

 у
са

в
р

ш
а

в
а

њ
е 

в
а

н
 у

ст
а

н
о

в
е 

ОКЦ Бор: Е-портфолио инструмент за напредовање 

и сарадњу  

1.10.2021. – 

28.10.2021. 

 

Присуство- 

Излагање- Остало 

 

К4 
 

32 

КЛЕТТ, онлајн трибина:  Образовне неуронауке у 

школи – пут од науке до праксе 

 

 

 

 

 

 

 

30.3.2022. Присуство- 

Излагање- Остало 

 

К2 1 

 

 
КЛЕТТ – трибина: Дигитална настава – корак 

напред или назад? 

4.5.2022. Присуство- 

Излагање- Остало 

 

К2 1 

КЛЕТТ, трибина онлајн: Примена едукативне 

платформе у раду са ученицима на даљину 

5.5.2022. Присуство- 

Излагање- Остало 

 

    К2 1 

КЛЕТТ, онлајн трибина: Знати своје границе је пола 

добре комуникације 

24.5.2022. Присуство- 

Излагање- Остало 

 

    К4 1 

КЛЕТТ, онлајн трибина: Ко се боји медијске 

писмености још... 

24.6.2022. Присуство- 

Излагање- Остало 

 

 1 

  Присуство- 

Излагање- Остало 

 

  

  Присуство- 

Излагање- Остало 

 

  

  Присуство- 

Излагање- Остало 

 

  

Облици остварени преко плана (навести облике који нису били планирани, а остварени су) 

 

 

 

Који од планираних облика стручног усавршавања није остварен и због чега 

 

 

 

Звање стечено у току ове године 

Углавном су утврђене дигиталне компетенције наставника и алати који олакшавају наставу на даљину 

 

Напомена: Семинар и трибине  су реализовани онлајн 
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Име, презиме: Жаклина Јовановић Ференђан 

Радно место ( уговорно ангажовање): НАСТАВНИК РАЗРЕДНЕ 

НАСТАВЕ У 4.РАЗРЕДУ 
 

Стручно 

усавршавање 

у  

установи 
 

датум 
 

бодови 
 

Стручно усавршавање  

ван установе 

датум 
 

бодови 
 

1. Онлајн 

,,Оснаживање 

запослених у 

образовању за 

развијање 

одговорног 

односа према 

здрављу,очувању 

здравља и 

безбедности 

ученика" - 

психолог школе-

присуство 

13.09. 

2021. 

3 1. Примена едукативне 

платформе у раду са 

ученицима на даљину 

 

 
 

25.092021. 
 

1 

2.Примена 

едукативне 

платформе у раду 

са ученицима у 

школи - присуство 

18.09. 

2021. 

2 2.Акредитована онлајн 

обука - Упутство за дежурне 

наставнике,ЗУОВ,присуство 

 
 

14.06. 

2022. 

8 

3.Примена 

едукативне 

платформе у раду 

са ученицима на 

даљину - 

присуство 

25.09. 

2021. 

2  
 

   

4.Улога директора 

у стратегији 

вођења школе-

стручна тема - 

присуство 

05.11. 

2021. 

2    
 

5.Израда 

критеријума 

оцењивања - 

учешће 

04.01.-

24.01. 

2022. 

10    

 

 

6.Умрежавање 

руководиоца у 

17.03. 

2022. 

2  
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образовању - 

стручна тема-

присуство 

7.Дежурство на 

пробном 

пријемном испиту 

-присуство 

25.26. 

03. 

2022. 

8    

8.Организација и 

реализација 

приредбе за 

завршетак школске 

године - 

организатор 

17.06. 

2022. 

15    

9.Дежурство на 

завршном испиту - 

присуство 

27.-29. 

06. 

2022. 

 

8    

10.Учешће у 

изради Школског 

програма - учешће 

Јун 

2022. 

10    

      

      

У К У П Н О  62 У К У П Н О  9 
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Име, презиме: Сања Пантелић 

Радно место ( уговорно ангажовање):  Наставник немачког језика 

 

Стручно усавршавање у установи Стручно усавршавање  ван установе 

    

-Октобар 2021. 

Обука  „Оснаживање запослених у 

образовању за развијање одговорног 

односа према здрављу, очувању 

здравља и безбедности ученика“. 3 

сата стручног усавршавања унутар 

установе. 

 

 

 

3 

бода 

-25. септембар 2021. 

ОБУКА - Примена едукативне 

платформе у настави на даљину 

Презентација нових дигиталних издања 

издавачке куће Klett.  

Онлајн трибина  

 

 

 

1 бод 

  -2. фебруар 2022. 

Вебинар:  Формативно оцењивање: 

методе, технике и инструменти 

• Формативно праћење 

напредовања ученика као елемент 

система за осигурање квалитета рада 

школа и наставника – захтеви који 

произилазе из стандарда квалитета, 

стандарда постигнућа и очекиваних 

исхода наставе 

• Развој и примена метода, техника 

и инструмената за формативно праћење 

и оцењивање 

• Повратна информација о 

напредовању ученика  

• Самооцењивање и вршњачко 

оцењивање као могућности у 

формативном праћењу напредовања 

ученика 
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ПРЕДАВАЧ: Јасмина Ђелић, 

дипломирани педагог, у оквиру 

ОБРАЗОВНЕ АКАДЕМИЈЕ намењене 

наставницима који користе уџбенике 

издавачких кућа Klett, Нови Логос или 

Фреска. Акредитовани скуп, развијање 

компетенције за праћење напредовања 

ученика и оцењивање.  

Онлајн трибина  

 

1 бод 

 3  2 

Име, презиме ТањавЦветановић 

Радно место ( уговорно ангажовање) Наставник разредне наставе у 4. разреду 

 

Стручно усавршавање у установи Стручно усавршавање  ван установе 

Оснаживање запослених у 

образовању за развијање одговорног 

односа према здрављу-стручна тема 

(психолог) (13.9.2021.) 

 

 

 

   3 

Примена едукативне платформе у раду 

са ученицима у школи – Клетт - ЗУОВ 

присуство 

 

 

 

   1 

Улога директора у стратегији вођења 

школе-стручна тема (5.11.2021.) 

      

   2                                                                  

Примена едукативне платформе у 

настави на даљину – Клетт - ЗУОВ 

присуство 

 

 

   1 

Дежурство на школском такмичењу 

из математике (3.12.2021.) 

 

   3 

Вебинар – Формативно оцењивање -

ЗУОВ, 2.2.2022. 

 

   1 

Прегледање задатака рађених на 

школском такмичењу из математике 

 

   5 

Вебинар – Знати своје границе је пола 

добре комуникације, 29.3.2022. 

 

   1 

Израда критеријума оцењивања   10 Вебинар – Природне науке кроз НТЦ  
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методологију    1 

Дежурство на општинском 

такмичењу из математике 

(20.2.2022.) 

 

 

   3 

Акредитована онлине обука – Упутство 

за дежурне наставнике – ЗУОВ 

22.6.2022. 

 

 

   8 

Умрежавање руководиоца у 

образовању-стручна тема 

(17.3.2022.) 

 

 

   2 

  

Пројекат „Мат Мот“ (мај 2022.)    8   

Учешће у изради педагошке 

документације 

 

  10 

  

Дежурство и прегледач на тестирању 

ученика 4. разреда (15.6.2022.) 

 

  8 

  

Организација и реализација завршне 

приредбе 

 

  15 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

Укупно сати 69 Укупно сати 13 
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Име, презиме: Јасенка Трајковић 

Радно место ( уговорно ангажовање): НАСТАВНИК ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 
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Стручно усавршавање у  

установи 

 

датум 

 

бод

ови 

 

Стручно усавршавање  

ван установе 

датум 

 

бод

ови 

 

1. Онлајн „Оснаживање 

запослених у образовању за 

развијање одговорног односа 

према здрављу, очувању 

здравља и безбедности 

ученика“ – психолог школе - 

присуство 

13.9. 

2021. 

3 1.  Унапређивање наставне 

праксе кроз размену 

професионалних искустава, 

ЗУОВ – присуство 

 

 

 

27.11. 

2021. 

 

4 

2. Улога директора у 

стратегији вођења школе-

присуство 

5.11. 

2021. 

2 2.  Advancing knowledge and 

learning-Oxford - присуство 

 

 

29.1. 

2021. 

6 

3. Израда критеријума 

оцењивања-присуство 

4.1.-

24.1. 

2022. 

10 3.  Примена едукативне 

платформе у раду са 

ученицима у школи,ЗУОВ – 

присуство 

 

18.9. 

2021.  

4 

4. Умрежавање руководиоца 

у образовању-присуство 

17.3. 

2022. 

2 4.Примена едукативне 

платформе у раду са 

ученицима на даљину,ЗУОВ - 

присуство 

25.9. 

2021. 

4 

 

5.  Организација активности 

Црвеног крста- „Трка за 

срећније детињство“ 

5.10. 

2021. 

5 5. Комуникацијске вештине у 

школској арени, ЗУОВ -

присуство 

23.2. 

2022. 

2 

6.  Организација учешћа 

ученика на ликовно- 

литерарном конкурсу- „За 

сунчану јесен живота“ 

7.12. 

2021. 

5 6. Концентрацијом и 

мотивацијом до изузетности, 

ЗУОВ - присуство 

  

6.3. 

2022. 

8 
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7..Хуманитарна акција-„ Један 

пакетић, много љубави-

организација 

Деце-

мбар, 

2021. 

2 7. Са наставником на ти, 

КЛЕТТ-присуство 

8.3. 

2022. 

1 

8. Дежурство на завршном 

испиту 

27.-

29.јун 

2022. 

9 8. Из наше учионице-

превенција насиља, ЗУОВ-

присуство 

19.4 

2022. 

1 

9. Организација учешћа 

ученика на ликовно-

литерарном конкурсу“ Крв 

живот значи“ 

Март, 

2022. 

5 9.  Акредитована онлајн обука - 

Упутство за дежурне 

наставнике, ЗУОВ, присуство 

 22.6. 

2022. 

8 

10. Учешће у изради 

Школског програма - 

присуство 

Јун 

2022. 

5 10. Дигитално образовање 2022. 29.4. 

2022. 

4 

11.Организација 

обуке“Пружање прве 

помоћи“ у сарадњи са 

Црвеним крстом Чукарице 

Мај, 

2022. 

5    

12. Организација учешћа 

ученика на Општинском 

такмичењу у пружању Прве 

помоћи 

25.5. 

2022. 

10    

У К У П Н О  63 У К У П Н О  42 
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Име и презиме: Санијела Перовић 

Радно место(уговорно ангажовање): Наставник разредне наставе у трећем 

разреду 

 

Стручно усавршавање у  

установи 

 

датум 

 

бод

ови 

 

Стручно усавршавање  

ван установе 

датум 

 

бодо

ви 

 

1. Онлајн „Оснаживање 

запослених у образовању за 

развијање одговорног односа 

према здрављу, очувању 

здравља и безбедности 

ученика“ – психолог школе - 

присуство 

5.10. 

2021. 

3 1.   

Вебинар - Лет кроз дигитални 

свет 2 – СУРС – присуство 

 

 

9.9. 

2021. 

 

2 

2. Вебинар - Онлајн 

презентација уџбеничког 

комплета за 4. разред основне 

школе- ИК Нови Логос - 

присуство 

29.11. 

2021. 

1 2.   Вебинар – Седам савета за 

наставнике на почетку школске 

године – Клетт група Србије - 

присуство 

14.9. 

2021. 

1 

3. Вебинар – Образовна 

академија за родитеље – Клетт 

група Србија - присуство 

30.11. 

2021. 

2 3.   

Вебинар - Са стручњацима на 

вези – безбедно током пандемије- 

СУРС - присуство 

 

21.9. 

2021. 

2 

4. Дежурство на школском 

такмичењу из математике 

3.12. 

2021. 

8 4.  Вебинар - Примена 

едукативне платформе у настави 

на даљину – Клет група Србије 

– ЗУОВ - - реализатор              

25.9. 

2021. 

 

 15 

5 Огледни час-Дигитални свет 

за први разред основне школе 

и Дигитални свет за други 

15.3. 

2022. 

2 5.  Онлајн 35. Сабор учитеља 

Србије „Унапређивање наставне 

праксе кроз размену 

27.11. 

2021. 

1 
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разред основне школе професионалних искустава“ - 

СУРС – присуство        

6. Организација и реализација 

завршне приредбе 

5.7. 

2022. 

15 6.  Вебинар - Примена 

едукативне платформе у раду са 

ученицима у школи и настави на 

даљину , Жолт Коња, Клетт 

група – присуство 

14.12. 

2021. 

1 

7.Учешће у изради Школског 

програма 

Јун 

2022. 

10 7.  Акредитовани Вебинар - 

Формативно оцењивање – 

методе, технике и инструменти, 

Јасмина Ђелић, Клетт група – 

присуство         

2.2. 

2022. 

1 

8..Дежурство на пробном 

пријемном испиту 

 

 25.26. 

03. 

2022. 

 

 

8 

8. . Акредитовани Вебинар – 

трибина - ''Настава физичког и 

здравственог васпитања – 

подршка реализацији и 

практични примери'' – СУРС – 

присуство                

9.2. 

2022. 

2 

9.Учешће у МАТХМОТ – у 

Међународно истраживање о 

развоју математичке 

мотивације 

 

24. и 

25.5. 

2022. 

 

 

4 

9.  Вебинар – ''Наставници 

имају реч - са наставником на 

ти'' – Клетт група – присуство     

22.2. 

2022. 

1 

Стручна тема: “Digital Turn 

:How to make your school 

more digital”- присуство 

 

 

 

 

 

8.7. 

2022. 

 

 

 

2 

10.  Акредитовани вебинар – 

трибина- ''Настава природе и 

друштва – подршка 

реализацији и практични 

примери'' – СУРС – присуство 

23.2. 

2022. 

2 

   11.  Учешће на Општинском 

такмичењу из математике у 

Сремчици 

5.3. 

2022. 

2 

   12Онлајн обука-Учитељи у 6.3. 8 
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свету линија, боја и облика 2022. 

   13.  Акредитовани вебинар – 

трибина- ''Настава музичке 

културе – подршка 

реализацији и практични 

примери'' – СУРС – присуство 

9.3. 

2022. 

2 

   14 ВЕБИНАР-,,ТИМСС 2019 за 

учитеље и наставнике:грешке 

ученика као показатељ процеса 

учења” 

4.11. 

2021. 

2 

 
  15. Акредитована онлајн обука 

– ''Имплементација Office 365 у 

организацију рада школе и 

примена у настави'' – ДУБ, 

присуство 

12.3. 

2022. 

8 

   16 Вебинар – ''Дигитални свет 

2, презентација штампаног и 

дигиталног уџбеника'' – Нови 

Логос-присуство 

17.3. 

2022. 

1 

   17.  Акредитовани вебинар – 

трибина- ''Настава ликовне 

културе – подршка 

реализацији и практични 

примери'' – СУРС - присуство 

23.3. 

2022. 

2 

   18.  Акредитовани вебинар – 

трибина – ''Из наше учионице – 

Превенција насиља у 

школама'' – СУРС - присуство 

19.4. 

2022. 

2 

   19.  Акредитовани вебинар - 

Природне науке кроз НТЦ 

методологију 

Предавач: Вук Рајовић, Клетт 

група, присуство 

13.4. 

2022. 

1 

   20.  Акредитовнаи вебинар – 

Мапе ума – Начин да учење 

11.5. 1 
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Име, презиме: Стеван Ференђан Јовановић 

буде игра – Клетт група – 

предавач Марина Панић – 

присуство                                     

2022. 

   21  Акредитована трибина – 

''Нека лутка игра као 

чигра''ДУБ - присуство          

18.5. 

2022. 

2 

   22.  Акредитовани вебинар -Ко 

се боји медијске писмености 

још... – Клетт група - присуство 

26.5. 

2022. 

1 

       

       

      

У К У П Н О  55 У К У П Н О  60 
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Радно место ( уговорно ангажовање): НАСТАВНИК РАЗРЕДНЕ 

НАСТАВЕ У 2.РАЗРЕДУ 
 

Стручно 

усавршавање у  

установи 
 

датум 
 

бодови 
 

Стручно усавршавање  

ван установе 

датум 
 

бодови 
 

1. Онлајн 

,,Оснаживање 

запослених у 

образовању за 

развијање одговорног 

односа према 

здрављу,очувању 

здравља и безбедности 

ученика" - психолог 

школе-присуство 

13.09. 

2021. 

3 1. Примена едукативне 

платформе у раду са 

ученицима на даљину 

 

 
 

25.9. 

2021. 

1 

2.Примена едукативне 

платформе у раду са 

ученицима у школи - 

присуство 

18.09. 

2021. 

2 2.Онлајн обука - 

Дигитални свет у другом 

разреду основне школе-

ЗУОВ-присуство 

 

 
 

27.09. 

22021. 

16 

3.Примена едукативне 

платформе у раду са 

ученицима на даљину - 

присуство 

25.09. 

2021. 

2 3.Акредитована онлајн 

обука - Упутство за 

дежурне наставнике на 

завршном 

испиту,ЗУОВ,присуство 
 

 21.06. 

2022. 

8 

4.Улога директора у 

стратегији вођења 

школе-стручна тема - 

присуство 

05.11. 

2021. 

2    
 

5.Израда критеријума 

оцењивања - учешће 

04.01.-

24.01. 

2022. 

10    

6.Умрежавање 

руководиоца у 

образовању - стручна 

тема-присуство 

17.03. 

2022. 

2  

  

  

7.Дежурство на пробном 

пријемном испиту -

присуство 

25.26. 

03. 

2022. 

8    

8.Организација и 

реализација приредбе за 

завршетак школске 

17.06. 

2022. 

15    
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године - организатор 

9.Дежурство на 

завршном испиту - 

присуство 

27.-29. 

06. 

2022. 

 

8    

10.Учешће у изради 

Школског програма - 

учешће 

Јун 

2022. 

10    

      

      

      

      

      

У К У П Н О  62 У К У П Н О  25 
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Име, презиме  Бојан  Ћурувија                 Наставник  физичког  и  здравственог  васпитања 

 

Стручно усавршавање у установи Стручно усавршавање  ван установе 

Програм обуке за запослене у 

образовању /Дигитална 

учионица/дигитално компетентан 

наставник – увођење електронских 

уџбеника и дигиталних образовних 

материјала 

 

 

 

  19,5 

„Јавни наступи у школском спорту –

 Fun&Skills Zone“ – Доњи Калемегдан 

(Учешће) 

 

  8 

Руководилац стручног већа физичког 

и здравственог васпитања  (5 

састанака + 2 сата) 

 

 

  10 

Вебинар – „јавни наступ у школском 

спорту“   18.12.2021. год. 

 

 

  8 

Програм обуке за дежурне 

наставнике на завршном испиту  

    

   8 

Члан комисије за полаганје стручног 

испита у ОШ „Стефан Дечански“ 

 

  1 

Израда педагошке документације - 

учешће 

 

   5 

  

Дежурство на завршном испиту    9   

Обука и тестирање запослених у 

области заштите на раду 

 

   1 

  

Учешће на такмичењима (општинско 

из одбојке и футсала и општинско, 

градско, регионално и републичко из 

атлетике).  5+5+5+5+5+5=25 

 

 

   25 
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Укупно сати   77,5 Укупно сати     17 

Име, презиме Зорица Недељковић 

Радно место ( уговорно ангажовање) Наставник разредне наставе у 4. разреду 
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Стручно усавршавање у установи Стручно усавршавање  ван установе 

Улога директора у стратегији вођења 

школе – стручна тема 5.11.2021 

    2 Примена едукативне платформе у раду са 

ученицима у школи – Клетт – ЗУОВ 

присуство 

    1 

Оснаживање запослених у образовању 

за развијање одговорног односа према 

здрављу – стручна тема 

   3 Примена едукативне платформе у настави 

на даљину – Клетт – ЗУОВ присуство 

    1 

Умрежавање руковидиоца у образовању 

– стручна тема 

    2 Вебинар – Формативно оцењивање 2.2.2022 

– ЗУОВ 

    1 

Дежурство на школском такмичењу из 

математике  

   3 Вебинар – Знати своје границе је пола добре 

комуникације 29.3.2022 

    1 

Дежурство на општинском такмичењу 

из математике 

   3 Вебинар – Природне науке кроз НТЦ 

методологију 

    1 

Дежурство и прегледач на тестирању 

ученика 4. разреда 

   8 Вебинар – Мапа ума – Начин да учење буде 

игра 11.5.2022 

    1 

Учешће у изради Школског програма    10 Акредитована онлине обука – Упутство за 

дежурне наставнике – ЗУОВ 22.6.2022 

    8 

Дежурство на завршном испиту     8   

Организација и реализација завршне 

припреме 

  15   

    

    

    

Укупно сати    54 Укупно сати     14 

Име, презиме: Предраг Рађеновић 
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Радно место ( уговорно ангажовање): НАСТАВНИК РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ У 3.РАЗРЕДУ 

 

Стручно усавршавање у  

установи 

 

датум 

 

бод

ови 

 

Стручно усавршавање  ван установе датум 

 

бодов

и 

 

1. Онлајн „Оснаживање 

запослених у образовању за 

развијање одговорног односа 

према здрављу, очувању здравља 

и безбедности ученика“ – 

психолог школе - присуство 

5.10. 

2021. 

3 1.  Вебинар – Дигитални свет – 

Клетт група Србије – присуство 

 

 

 

26.8. 

2021. 

 

2 

2. Вебинар - Онлајн презентација 

уџбеничког комплета за 3. разред 

основне школе- ИК Нови Логос - 

присуство 

23.11. 

2021. 

1 2.   Вебинар – Са срручњацима на 

вези – безбедно током пандемије - 

присуство 

 

 

31.8. 

2021. 

2 

3. Вебинар – Образовна академија 

за родитеље – Клетт група Србија 

- присуство 

30.11. 

2021. 

2 3.  Вебинар - Лет кроз дигитални 

свет 2 – СУРС – присуство 

 

9.9. 

2021.  

2 

4. Прегледач на школском 

такмичењу из математике 

3.12. 

2021. 

8 4. Примена едукативне платформе у 

раду са ученицима у школи – Клетт 

група Србије- ЗУОВ -  присуство 

18.9. 

2021. 

2 

    

5. Администрација за платформу 

Е-учионица 

Током 

целе 

шк. 

год. 

10 5. Вебинар - - Примена едукативне 

платформе у настави на даљину – 

Клет група Србије – ЗУОВ - 

присуство 

25.9. 

2021. 

2 

6. Дежурство на општинском 

такмичењу из Математике 

20.2. 

2022. 

3 6.Тимсс 2019 за учитеље и 

наставнике ,грешке ученика као 

показатељ процеса учења 

4.11.20

21 

 

 

2 

7. Дежурство на завршном испиту 27-29. 9 7.Унапређивање наставне праксе 27.11.2 1 
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јун 

2022. 

кроз размену професионалног 

искуства 

021. 

8. Учешће у изради Школског 

програма 

Јун 

2022. 

10 8.Формативно оцењивање: методе, 

технике и инструменти 

2.2.202

2 

 

1 

9. Учешће у хуманитарним 

акцијама  

Током 

целе 

шк. 

год. 

2 9.Ликовно стваралаштво у школи 7.3.202

2. 

 

8 

   10.Музиком до знања 19.3.20

22. 

8 

    11.Акредитовани вебинар – 

трибина – ''Из наше учионице – 

Превенција насиља у школама'' – 

СУРС - присуство 

19.4. 

2022. 

2 

   12.Mapa uma – Način da učenje bude 

igra 

11.5.20

22 

1 

   13.Акредитована трибина – ''Нека 

лутка игра као чигра''ДУБ - 

присуство  

18.5. 

2022. 

2 

   14. Акредитовани вебинар -Ко се 

боји медијске писмености још... – 

Клетт група - присуство 

26.5. 

2022. 

1 

    15.Акредитована онлајн обука - 

Упутство за дежурне наставнике, 

ЗУОВ, присуство 

22.6. 

2022. 

8 

У К У П Н О  48 У К У П Н О  44 
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Име, презиме   Вера Ћирић 

Радно место ( уговорно ангажовање) наставник Технике и технологије 

 

Стручно усавршавање у установи Стручно усавршавање  ван установе 

  Онлајн   

Оснаживање запослених у 

образовању за развијање 

одговорног односа према 

здрављу – стручна тема 

(психолог) 

13.9.2021. (3 

сата) 

Стручни скуп – трибина 

Примена едукативне платформе у раду 

са ученицима у школи 

18.9.2021. 

(3,5 сати) 

Улога директора у стратегији  

вођења школе 

5.11. 2021. 

(2 сата) 

Онлајн   

Израда критеријума оцењивања 4.1. -24. 1. 

2022.  (10 

сати) 

Стручни скуп – трибина 

Примена едукативне платформе у раду 

са ученицима на даљину 

25.9.2021. 

 (3,5 сати) 

  Онлајн  

Умрежавање руководиоца у 

образовању – стручна тема 

17.3.2022. (2 

сата) 

Стручни скуп – трибина 

Комуникацијске вештине у школској 

арени 

23.2.2022 

( 1 сат и 15 

мин) 

Рецензија уџбеника Техника и 

технологија за 5. разред, Нови 

Логос 

(евалуација уџбеника) 

18. 12. 2021 – 

22. 2. 2022 

( 15 сати) 

  

 

 

Обука и тестирање запослених 

у области Заштите на раду 

8.2. 2022. ( 1 

сат) 

  

  Семинар у школи „Филип Кљајић“  
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Израда школских програма  Јун 2022 

(5 сати) 

 

Интерфејс, роботика и предузетништво 

у настави 

18.6.2022 ( 

8 сати) 

Израда годишњих програма Јун 2022 

(5 сати) 

  

    

  Oбука за дежурство 

Obuke.zuov.gov.rs.dežurni 

22.6.2022. 

( 8сати) 

    

    

    

    

    

    

Укупно сати 43 Укупно сати 24 
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Име, презиме Беба Угреновић 

Радно место ( професор биологије и хемије) 

 

Стручно усавршавање у установи Стручно усавршавање  ван установе 

Писање школског програма из 

билогије и хемије 

5 Присуство четвртом састанку 

републичког актива наставника 

биологије Србије - 31. 1. 2022. 

1 

Оснаживање запослених у 

образовању за развијање одговорног 

односа према здрављу, очувању 

здравља и безбедности ученика 

3 Digital turn, how to make your school 

more digital – 28. 5. – 4. 6. 2022 

50 

Завршни испит - спровођење 12   

Радионица Учеимо од природе 5   

Обука за прегледање завршног 

испита 

1   

Рецензија дигиталних уџбеника за 

хемију 

6   

Стручна тема – излагање са 

посећених стручних усавршавања 

5   

Оптинско и окружно такмичење из 

биологије 

2   
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Укупно сати 39 Укупно сати 51 

Име, презиме: ДУШИЦА  ПАВЛОВИЋ 

Радно место ( уговорно ангажовање): НАСТАВНИК РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ У 

3.РАЗРЕДУ 

 



299 
 

Стручно усавршавање у  

установи 
 

датум 

 

бод

ови 

 

Стручно усавршавање  

ван установе 

датум 

 

бодо

ви 

 

1. Онлајн „Оснаживање 

запослених у образовању за 

развијање одговорног односа 

према здрављу, очувању 

здравља и безбедности 

ученика“ – психолог школе - 

присуство 

13.9. 

2021. 

3 1.  Вебинар – Дигитални свет – 

Клетт група Србије – 

присуство 

 

 

 

26.8. 

2021. 

 

2 

2.Улога директора у стратегији 

вођења школе – стручна тема  

5.11. 

2021. 

 

 

2 2.   Вебинар – Са срручњацима на 

вези – безбедно током пандемије 

- присуство 

 

 

31.8. 

2021. 

2 

3. Вебинар - Онлајн 

презентација уџбеничког 

комплета за 3. разред 

основне школе- ИК Нови 

Логос - присуство  Вебинар –  

23.11. 

2021. 

 

30.11. 

2021. 

1 3.  Вебинар - Лет кроз дигитални 

свет 2 – СУРС – присуство 

 

9.9. 

2021.  

2 

4.  Вебинар – Образовна 

академија за родитеље – Клетт 

група Србија - присуство  

30.11. 

2021. 

 

 

 

2 4. Примена едукативне 

платформе у раду са 

ученицима у школи – Клетт 

група Србије- ЗУОВ -  

присуство 

18.9. 

2021. 

2 

    

5. Прегледач на школском 

такмичењу из математике  

3.12. 

2021 

 

 

8 5. Вебинар - - Примена 

едукативне платформе у 

настави на даљину – Клет 

група Србије – ЗУОВ - 

присуство 

25.9. 

2021. 

2 

6. Израда критеријума 

оцењивања 
4.1. – 

24.1. 

2022. 

 

 

10 6.Вебинар -  TIMSS 2019 за 

учитеље и наставнике: грешке 

ученика као показатељ процеса 

учења“- СУРС - присуство 

  

4.11. 

2021. 

2 

7.  Учешће на Општинском 

такмичењу из Математике 

20.2. 

2022. 

2 7.  Онлајн 35. Сабор учитеља 

Србије „Унапређивање наставне 

праксе кроз размену 

професионалних искустава“ - 

СУРС - присуство 

27.11. 

2021. 

1 

8.Умрежавање руководиоца у 

образовању – стручна тема  

17.3. 

2022. 

2 8.  Акредитован вебинар -  

Педагошка документација: 

свеска праћења развоја и 

напредовања ученика – Клетт 

група - присуство 

15.12. 

2021. 

2 

9. Дежурство на завршном 27-29. 8 9. . Акредитовани  вебинар – 23.12. 1 
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испиту јун 

2022. 

''Са стручњацима на вези 2 – 

безбедно током пандемије''- 

СУРС -  присуство 

2021. 

10.Учешће у изради Школског 

програма 

Јун 

2022. 

10 10.  Вебинар - Примена 

едукативне платформе у раду 

са ученицима у школи и 

настави на даљину , Жолт 

Коња, Клетт група – присуство 

14.12. 

2021. 

1 

11. Администрација за 

платформу Е-учионица 

Токо

м 

целе 

шк. 

год. 

10 11. Акредитовани Вебинар - 

Формативно оцењивање – 

методе, технике и инструменти, 

Јасмина Ђелић, Клетт група - 

присуство 

2.2. 

2022. 

1 

12.. Учешће у хуманитарним 

акцијама 

Токо

м 

целе 

шк. 

год. 

2 12 . Акредитовани Вебинар – 

трибина - ''Настава физичког и 

здравственог васпитања – 

подршка реализацији и 

практични примери'' – СУРС - 

присуство 

9.2. 

2022. 

2 

   13. Акредитовани вебинар – 

трибина- ''Настава природе и 

друштва – подршка реализацији 

и практични примери'' – СУРС - 

присуство 

23.2. 

2022. 

2 

   14. Акредитовани вебинар – 

трибина- ''Настава музичке 

културе – подршка реализацији и 

практични примери'' – СУРС - 

присуство 

9.3. 

2022. 

2 

 
  15. Акредитовани вебинар – 

трибина- ''Настава ликовне 

културе – подршка реализацији и 

практични примери'' – СУРС - 

присуство 

23.3. 

2022. 

2 

   16. Акредитовани вебинар – 

трибина – ''Из наше учионице – 

Интердисциплинарна настава'' 

– СУРС - присуство 

6.4. 

2022. 

2 

   17. Акредитовани вебинар – 

трибина – ''Из наше учионице – 

Превенција насиља у школама'' – 

СУРС - присуство 

19.4. 

2022. 

2 

   18. Акредитована трибина – 

''Нека лутка игра као 

чигра''ДУБ - присуство 

18.5. 

2022. 

2 

   19. Акредитовани вебинар -Ко 26.5. 1 
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се боји медијске писмености 

још... – Клетт група - присуство 

2022. 

   20. Акредитована онлајн обука 

- Упутство за дежурне 

наставнике, ЗУОВ, присуство 

22.6. 

2022. 

8 

      

          У К У П Н О  60        У К У П Н О  41 

Лидија Стефановић 

Предметни наставник - немачки језик; грађанско васпитање 

 

Стручно усавршавање у установи Стручно усавршавање  ван установе 
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Израда критеријума оцењивања  10 
Сгтручни семинар ЗУОВ-а „дигитална 

учионица“, мај-јун 2022.године 

 

24 

Интерно истраживање - медијатор 

истраживачког пројекта одељења 8/1 

на тему „Вршњачко насиље у мојој 

школи“ 

9 Обука за дежурне наставнике на 

завршном испиту 

8 

Дежурство и прегледач на 

општинском такмичењу из немачког 

језика 06.марта 2022.године у ОШ 

„Милош Црњански“ 

8 Примена едукативне платформе у раду 

са ученицима на даљину 

1 

Израда педагошке документација – 

годишњи програм 

5   

Оснаживање запослених у 

образовању за развијање одговорног 

односа према здрављу – стручна 

тема 

3   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Укупно сати 35 Укупно сати 33 

Марина Стефановић 

Предметни наставник - историја 

 

Стручно усавршавање у установи Стручно усавршавање  ван установе 
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Израда критеријума оцењивања  10 
Сгтручни семинар ЗУОВ-а „дигитална 

учионица“, мај-јун 2022.године 

 

24 

Учествовање на завршном испиту -  

прегледач  

12 Обука за прегледаче на завршном 

испиту 

8 

Оснаживање запослених у 

образовању за развијање одговорног 

односа према здрављу – стручна 

тема 

3 Примена едукативне платформе у раду 

са ученицима на даљину 

1 

Израда педагошке документација – 

годишњи програм 

5   

    

    

    

    

    

Укупно сати 30 Укупно сати 33 

Име и презиме: Наташа Љубеновић 

Радно место (уговорно ангажовање): наставник географије 

 

Стручно усавршавање у установи Стручно усавршавање  ван установе 
Оснаживање запослених у образовању 

за развијање одговорног односа према 
3   
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здрављу 

Примена едукативне платформе у раду 

са ученицима у школи 
3,5   

Примена едукативне платформе у 

настави на даљину 
3,5   

Израда критеријума оцењивања 10   

Израда педагошке документације – 

Школски програм 

5   

Пробни завршни испит - прегледање   12   

Обука за прегледаче за Завршни 

испит (коришћење двофакторске 

аутентикације на еУправи и порталу 

Моја средња школа) 

4   

Учествовање на завршном испиту - 

прегледање 

12   

Укупно сати 53 Укупно сати  

Име, презиме: СЛАВИЦА   ЂАЧИЋ 

Радно место ( уговорно ангажовање): НАСТАВНИК РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ У 
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1.РАЗРЕДУ 

 

Стручно усавршавање у  

установи 

 

датум 

 

бод

ови 

 

Стручно усавршавање  

ван установе 

датум 

 

бодо

ви 

 

1. Онлајн „Оснаживање 

запослених у образовању за 

развијање одговорног односа 

према здрављу, очувању 

здравља и безбедности 

ученика“ – психолог школе - 

присуство 

13.9. 

2021. 

3 1.  Вебинар – Дигитални свет – 

Клетт група Србије – присуство 

 

 

 

26.8. 

2021. 

 

2 

2.Улога директора у стратегији 

вођења школе – стручна тема  

5.11. 

2021. 

 

 

2 2.   Вебинар – Са срручњацима на 

вези – безбедно током пандемије 

- присуство 

 

 

31.8. 

2021. 

2 

3. Вебинар - Онлајн 

презентација уџбеничког 

комплета за 1. разред основне 

школе- ИК Нови Логос - 

присуство  Вебинар –  

23.11. 

2021. 

 

30.11. 

2021. 

1 3.  Вебинар - Лет кроз дигитални 

свет 2 – СУРС – присуство 

 

9.9. 

2021.  

2 

4.  Вебинар – Образовна 

академија за родитеље – Клетт 

група Србија - присуство  

30.11. 

2021. 

 

 

 

2 4. Примена едукативне 

платформе у раду са ученицима у 

школи – Клетт група Србије- 

ЗУОВ -  присуство 

18.9. 

2021. 

2 
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5. Израда критеријума 

оцењивања 

 4.1. – 

24.1. 

2022. 

 

10 5. Вебинар - - Примена 

едукативне платформе у настави 

на даљину – Клет група Србије – 

ЗУОВ - присуство 

25.9. 

2021. 

2 

6.Умрежавање руководиоца у 

образовању – стручна тема 

17.3. 

2022. 

2 6.Вебинар -  TIMSS 2019 за 

учитеље и наставнике: грешке 

ученика као показатељ процеса 

учења“- СУРС - присуство 

  

4.11. 

2021. 

2 

7.Дежурство на завршном 

испиту 

27-29. 

јун 

2022. 

8 7.  Онлајн 35. Сабор учитеља 

Србије „Унапређивање наставне 

праксе кроз размену 

професионалних искустава“ - 

СУРС - присуство 

27.11. 

2021. 

1 

8.Учешће у изради Школског 

програма 

Јун 

2022. 

10 8.  Акредитован вебинар -  

Педагошка документација: 

свеска праћења развоја и 

напредовања ученика – Клетт 

група - присуство 

15.12. 

2021. 

2 

9. Администрација за 

платформу Е-учионица 

Током 

целе 

шк. 

год. 

10 9. . Акредитовани  вебинар – ''Са 

стручњацима на вези 2 – 

безбедно током пандемије''- 

СУРС -  присуство 

23.12. 

2021. 

1 

10. Учешће у хуманитарним 

акцијама 

Током 

целе 

шк. 

год. 

2 10.  Вебинар - Примена 

едукативне платформе у раду са 

ученицима у школи и настави на 

даљину , Жолт Коња, Клетт 

група – присуство 

14.12. 

2021. 

1 

   11. Акредитовани Вебинар - 

Формативно оцењивање – 

методе, технике и инструменти, 

Јасмина Ђелић, Клетт група - 

присуство 

2.2. 

2022. 

1 
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   12 . Акредитовани Вебинар – 

трибина - ''Настава физичког и 

здравственог васпитања – 

подршка реализацији и 

практични примери'' – СУРС - 

присуство 

9.2. 

2022. 

2 

   13. Акредитовани вебинар – 

трибина- ''Настава природе и 

друштва – подршка реализацији 

и практични примери'' – СУРС - 

присуство 

23.2. 

2022. 

2 

   14. Акредитовани вебинар – 

трибина- ''Настава музичке 

културе – подршка реализацији и 

практични примери'' – СУРС - 

присуство 

9.3. 

2022. 

2 

 
  15. Акредитовани вебинар – 

трибина- ''Настава ликовне 

културе – подршка реализацији и 

практични примери'' – СУРС - 

присуство 

23.3. 

2022. 

2 

   16. Акредитовани вебинар – 

трибина – ''Из наше учионице – 

Интердисциплинарна настава'' – 

СУРС - присуство 

6.4. 

2022. 

2 

   17. Акредитовани вебинар – 

трибина – ''Из наше учионице – 

Превенција насиља у школама'' – 

СУРС - присуство 

19.4. 

2022. 

2 

   18. Акредитована трибина – 

Креативне идеје из учионице 

- присуство 

12.5. 

2022. 

2 

   19. Акредитована трибина – 

''Нека лутка игра као чигра''ДУБ - 

18.5. 

2022. 

2 
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присуство 

   20.Акредитовани вебинар -Ко се 

боји медијске писмености још... – 

Клетт група - присуство 

26.5. 

2022. 

   1 

   21. Акредитована онлајн обука - 

Упутство за дежурне наставнике, 

ЗУОВ, присуство 

22.6. 

2022. 

   8 

                   

      

      

      

      

            У К У П Н О       50          У К У П Н О  43 
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Име и презиме: БОСА РАДАНИЋ 

Радно место(уговорно ангажовање): Наставник разредне наставе у 1. разреду 

 

Стручно усавршавање у  

установи 

 

датум 

 

бод

ови 

 

Стручно усавршавање  

ван установе 

датум 

 

бодо

ви 

 

1. Онлајн „Оснаживање 

запослених у образовању за 

развијање одговорног односа 

према здрављу, очувању 

здравља и безбедности 

ученика“ – психолог школе - 

присуство 

5.10. 

2021. 

3 1.  Вебинар – Дигитални свет – 

Клетт група Србије – 

присуство 

 

 

 

26.8. 

2021. 

 

2 

2. Дежурни наставник на 

школском такмичењу из 

математике 

3.12. 

2021. 

8 2.   Вебинар - Примена 

едукативне платформе у раду са 

ученицима у школи и настави на 

даљину , Жолт Коња, Клетт 

група – присуство 

14.12. 

2021. 

1 

3. Дежурство на пробном 

завршном испиту 

25. и 

26.3. 

2022. 

8 3.  Акредитован вебинар -  

Педагошка документација: свеска 

праћења развоја и напредовања 

ученика – Клетт група - присуство 

15.12. 

2021. 

2 

4. 5 Огледни час-Дигитални 

свет за први разред основне 

школе и Дигитални свет за 

други разред основне школе 

15.3. 

2022. 

2 4.   Акредитовани Вебинар – 

трибина - ''Настава физичког и 

здравственог васпитања – 

подршка реализацији и 

практични примери'' – СУРС – 

присуство                

9.2. 

2022. 

2 
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5  Организација и реализација 

завршне приредбе 

5.7. 

2022. 

15 5.   Акредитовани вебинар – 

трибина- ''Настава музичке 

културе – подршка 

реализацији и практични 

примери'' – СУРС – присуство 

9.3. 

2022. 

2 

6.  Учешће у изради Школског 

програма 

Јун 

2022. 

10 6. Акредитовани вебинар – 

трибина – ''Из наше учионице – 

Превенција насиља у 

школама'' – СУРС - присуство 

6.4. 

2022. 

1 

У К У П Н О  46 У К У П Н О  10 

Име, презиме: Јелена Павловић 

Радно место ( уговорно ангажовање): наставник математике и информатике 

 

Стручно усавршавање у установи Стручно усавршавање  ван установе 

Школско такмичење из математике – 

организација, дежурство, прегледање 

18 Обука за дигиталне уџбенике 18. 9. 

2021. 

1 

Општинско такмичење из 

математике – прегледање 

5 ПРИМЕНА ЕДУКАТИВНЕ 

ПЛАТФОРМЕ У РАДУ СА 

УЧЕНИЦИМА НА ДАЉИНУ 25. 9. 

2021. 

1 

Пробни завршни испит – прегледање 12 Авантура ума на школском часу 

18.11.2021. 

1 

Завршни испит - прегледање 12 Ротари клуб – МБот роботићи 29. 11. 

2021. 

6 

Обука за прегледаче 16. 6. 2022. 4 Образовне неуронауке у школи – пут од 

науке до праксе 2.12. 2021 

1 

Оснаживање запослених у 

образовању за развијање одговорног 

односа према здрављу – стручна 

тема (психолог) – 13. 9. 2021. 

3 Симпозијум математика и примене 4. 

12.2021. 

1 

Улога директора у стратегији вођења 

школе – стручна тема – 5. 11. 2021. 

2 Педагошка документација: свеска 

праћења развоја и напредовања ученика 

15.12. 2021. 

1 

Изреда критеријума оцењивања 

4. 1. 2022 – 24. 1. 2022. 

10 Пилот програм Scottie go – презентација 

11.2.2022. 

1 

Умрежавање руководилаца у 

образовању – стручна тема – 

17.3.2022. 

2 Дигитална настава - корак напред или 

назад? 10. 3. 2022. 

1 

Тестирање седмака 15. 6. 2022. 2 Знати своје границе је пола добре 

комуникације 29.3.2022. 

1 

Израда школског програма  5 Природне науке кроз НТЦ методологију 

13.4.2022. 

1 

    

Укупно сати 75 Укупно сати 16 

Име, презиме: Милица Жујовић 

Радно место ( уговорно ангажовање): наставник математике и информатике 
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Стручно усавршавање у установи Стручно усавршавање  ван установе 

Школско такмичење из математике – 

организација, дежурство, прегледање 

18 Обука за дигиталне уџбенике 18. 9. 

2021. 

1 

Општинско такмичење из 

математике – прегледање 

5 ПРИМЕНА ЕДУКАТИВНЕ 

ПЛАТФОРМЕ У РАДУ СА 

УЧЕНИЦИМА НА ДАЉИНУ 25. 9. 

2021. 

1 

Пробни завршни испит – прегледање 12 Ротари клуб – МБот роботићи 29. 11. 

2021. 

6 

Завршни испит - прегледање 12 Дигитална учионица/дигитално 

компетентан наставник – увођење 

електронских уџбеника и дигиталних 

образовних материјала 

19 

Обука за прегледаче 16. 6. 2022. 4   

Оснаживање запослених у 

образовању за развијање одговорног 

односа према здрављу – стручна 

тема (психолог) – 13. 9. 2021. 

3   

Улога директора у стратегији вођења 

школе – стручна тема – 5. 11. 2021. 

2   

Изреда критеријума оцењивања 

4. 1. 2022 – 24. 1. 2022. 

10   

Умрежавање руководилаца у 

образовању – стручна тема – 

17.3.2022. 

2   

Тестирање седмака 15. 6. 2022. 2   

Израда школског програма 5   

    

Укупно сати 75 Укупно сати 27 

Име, презиме: Пеневски Саша 

Радно место ( уговорно ангажовање): наставник физике и наставник информатике и 

рачунарства 

Стручно усавршавање у установи Стручно усавршавање  ван установе 

Школско такмичење из физике 

организација-дежурство-прегледање 

18   

Дежурство на општинском 6   
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Име, презиме:Д А Н К А  Р А Д О В И Ћ 

Радно место ( уговорно ангажовање): НАСТАВНИК РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ У 

такмичењу из физике 

Дежурство на окружном такмичењу 

из физике 

6   

Рад у комисији за преглед задатака 

на пробном завршном испиту - 

информатичка подршка 

16   

Рад у уписној комисији-пробни 

завршни испит 

18   

Пробни завршни испит – прегледање 12   

Координатор на завршном испиту 32   

Обука за прегледаче 16. 6. 2022. 4   

Оснаживање запослених у 

образовању за развијање одговорног 

односа према здрављу – стручна 

тема (психолог) – 13. 9. 2021. 

3   

Улога директора у стратегији вођења 

школе – стручна тема – 5. 11. 2021. 

2   

Изреда критеријума оцењивања 

4. 1. 2022 – 24. 1. 2022. 

10   

Умрежавање руководилаца у 

образовању – стручна тема – 

17.3.2022. 

2   

Израда школског програма из 

предмета физика и предмета 

информатика и рачунарство-учешће 

5   

Унос података на завршном испиту 10   

Рад у комисији за преглед задатака 

на завршном испиту - информатичка 

подршка 

16   

Рад у комисији за преглед задатака 

на завршном испиту-прегледач 

8   

Укупно сати 168 Укупно сати  
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1.РАЗРЕДУ 

 

Стручно усавршавање у  

установи 

 

датум 

 

бод

ови 

 

Стручно усавршавање  

ван установе 

датум 

 

бодо

ви 

 

1. Онлајн „Оснаживање 

запослених у образовању за 

развијање одговорног односа 

према здрављу, очувању 

здравља и безбедности 

ученика“ – психолог школе - 

присуство 

5.10. 

2021. 

3 1.  Вебинар – Дигитални свет – 

Клетт група Србије – 

присуство 

 

 

 

26.8. 

2021. 

 

2 

2. Две хуманитарне акције у 

оквиру Црвеног крста - учешће 

1.11. 

2021. 

и 

20.12. 

2021. 

4 2.Акредитован вебинар -  

Педагошка документација: свеска 

праћења развоја и напредовања 

ученика – Клетт група - присуство 

15.12. 

2021. 

2 

3. Супервизор на пробном 

испиту 

25-26. 

март 

2022. 

9 3.  Вебинар - Лет кроз дигитални 

свет 2 – СУРС – присуство 

 

9.9. 

2021.  

2 

4.  Организација и реализација 

новогодишње музичке 

манифестације 

22.12. 

2021. 

15 4. Вебинар – Седам савета за 

наставнике на почетку школске 

године – Клетт група Србије - 

присуство 

14.9. 

2021. 

1 

 

5. Учешће у изради Школског 

програма - присуство 

Јун 

2022. 

10 5. Примена едукативне 

платформе у раду са ученицима у 

школи – Клетт група Србије- 

ЗУОВ -  присуство 

18.9. 

2021. 

1 

6.- Улога директора у 

стратегији вођења школе – 

5.11. 2 6. Вебинар - Примена 

едукативне платформе у настави 

25.9. 1 
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стручна тема - присуство 2021. на даљину – Клет група Србије 

– ЗУОВ - - присуство 

2021. 

7. Израда критеријума 

оцењивања 

4-24.1. 

2022. 

10 7.Акредитовани вебинар - 

Природне науке кроз НТЦ 

методологију 

Предавач: Вук Рајовић, Клетт 

група, присуство 

13.4. 

2022. 

1 

8. Умрежавање руководиоца у 

образовању – стручна тема - 

присуство 

17.3. 

2022. 

2 8. Акредитовани вебинар – 

трибина – ''Из наше учионице – 

Превенција насиља у 

школама'' – СУРС - присуство 

19.4. 

2022. 

2 

9.Супервизор на завршном 

испиту 

27.28.

29.6. 

2022. 

12 9. Акредитовани вебинар – 

трибина – ''Из наше учионице – 

Интердисциплинарна настава'' 

– СУРС - присуство 

6.4. 

2022. 

2 

10.Обука за спервизора 24.6. 

2022. 

8 10.  Акредитовани вебинар – 

трибина- ''Настава ликовне 

културе – подршка 

реализацији и практични 

примери'' – СУРС - присуство 

23.3. 

2022. 

2 

   11.Вебинар – ''Дигитални свет 

2, презентација штампаног и 

дигиталног уџбеника'' - Нови 

Логос - присуство 

17.3. 

2022. 

1 

   12.Акредитована онлајн обука 

– ''Имплементација Office 365 у 

организацију рада школе и 

примена у настави'' – ДУБ, 

присуство 

12.3. 

2022. 

8 

   13.  Акредитовани вебинар – 

трибина- ''Настава музичке 

културе – подршка 

реализацији и практични 

примери'' – СУРС - присуство 

9.3. 

2022. 

2 
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   14 Акредитовани Вебинар - 

Формативно оцењивање – 

методе, технике и инструменти, 

Јасмина Ђелић, Клетт група - 

присуство 

2.2. 

2022. 

1 

   15. Акредитовани Вебинар – 

трибина - ''Настава физичког и 

здравственог васпитања – 

подршка реализацији и 

практични примери'' – СУРС - 

присуство 

9.2. 

2022. 

2 

   16. Вебинар – ''Наставници 

имају реч - са наставником на 

ти'' – Клетт група - присуство 

22.2. 

2022. 

1 

      

   17. Акредитовани вебинар – 

трибина- ''Настава природе и 

друштва – подршка 

реализацији и практични 

примери'' – СУРС - присуство 

23.2. 

2022. 

2 

У К У П Н О  75 У К У П Н О  33 
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Име, презиме: Љ И Љ А Н А   Н Е Д Е Љ К О В И Ћ 

Радно место ( уговорно ангажовање): НАСТАВНИК РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ У 

4.РАЗРЕДУ 

 

Стручно усавршавање у  

установи 

 

датум 

 

бод

ови 

 

Стручно усавршавање  

ван установе 

датум 

 

бодо

ви 

 

1. Онлајн „Оснаживање 

запослених у образовању за 

развијање одговорног односа 

према здрављу, очувању 

здравља и безбедности 

ученика“ – психолог школе - 

присуство 

5.10. 

2021. 

3 1. Примена едукативне 

платформе у раду са ученицима у 

школи – Клетт група Србије- 

ЗУОВ -  присуство 

18.9. 

2021. 

1 

2. Вебинар - Онлајн 

презентација уџбеничког 

комплета за 4. разред основне 

школе- ИК Нови Логос - 

присуство 

23.11. 

2021. 

1 2. Вебинар - Примена 

едукативне платформе у настави 

на даљину – Клет група Србије 

– ЗУОВ - - присуство 

25.9. 

2021. 

1 

13. Умрежавање руководиоца 

у образовању – стручна тема - 

присуство 

17.3. 

2022. 

2 4. Акредитовани вебинар – Од 

лутке до знања, ДУБ -

присуство 

 

5.3. 

2022. 

8 

 

4. Прегледач на школском 

такмичењу из математике 

3.12. 

2021. 

8 4. Акредитована онлајн обука - 

Упутство за дежурне 

наставнике, ЗУОВ, присуство 

22.6. 

2022. 

8 

11.- Улога директора у 

стратегији вођења школе – 

стручна тема - присуство 

5.11. 

2021. 

2    

23. Општинско такмичење из 

математике 

5.3. 

2022. 

2  
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7. Дежурство на завршном 

испиту 

27-29. 

јун 

2022. 

8    

9. Организација и реализација 

завршне приредбе 

24.6. 

2022. 

15 
   

   
   

      

      

      

У К У П Н О  41 У К У П Н О  18 

Име, презиме: Надица Стаменковић 

Радно место ( уговорно ангажовање): наставник математике и информатике 

 

Стручно усавршавање у установи Стручно усавршавање  ван установе 

Школско такмичење из математике – 

организација, дежурство, прегледање 

18 Онлајн обука школских администратора 

свих основних и средњих школа за рад у 

систему за управљање учењем Мудл 

32 

Општинско такмичење из српског језика 

и књижевности – организација 

10 Ротари клуб – МБот роботићи 29. 11. 2021. 6 

Пробни завршни испит – прегледање 12   

Завршни испит – прегледање и 

координација 

24   

Обука за прегледаче 16. 6. 2022 на 

завршном испиту. 

4   

Оснаживање запослених у образовању 

за развијање одговорног односа према 

3   
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здрављу – стручна тема (психолог) – 13. 

9. 2021. 

Улога директора у стратегији вођења 

школе – стручна тема – 5. 11. 2021. 

2   

Изреда критеријума оцењивања 

4. 1. 2022 – 24. 1. 2022. 

10   

Умрежавање руководилаца у 

образовању – стручна тема – 17.3.2022. 

2   

Израда школског програма  5   

Укупно сати 90 Укупно сати 38 

Име, презиме Снежана Калац 

Радно место ( уговорно ангажовање) наставник географије 

 

Стручно усавршавање у установи Стручно усавршавање  ван установе 

Стручна тема-Оснаживање запослених 3 сата Примена едукативне платформе у раду са 3 сат 
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у образовањуза развијање одговорног 

односа према здрављу 

3 бода ученицима у школи , 25.09.2021. 30 

мин. 

1бод 

Стручна тема-Улога директора у 

стратегији вођења школе -5.11.2021. 

2 сата   Педагошка документација: свесна 

праћења развоја и напредовања ученика 

15.12.2021. 

1 сат 

15 

мин. 

1 бод 

Израда критеријума оцењивања 

4.01.-24.01.2022. 

10 сати   

Стручна тема-Умрежавање 

руководилаца у систему -17.03.2022. 

2 сата   

Израда Школског програма – 

10.06.2022. 

5 сати   

Обука прегледача за завршни испит 

16.06.2022. 

4 сата 

4бода 

  

Учешће на завршном испиту-прегледач 

- 29.06.2022. 

12 

бодова 

  

    

    

    

    

    

    

Укупно сати 43  

 

Укупно сати 20  

Име, презиме       Невена Ђукић           школска 2021/2022. 

Радно место ( уговорно ангажовање)- наствник српског језика и књижевности 

 

Стручно усавршавање у установи Стручно усавршавање  ван установе 

1.Педагошка документација:свеска 

праћења развоја и напредовања 

ученика 

  1 

бод 

1. Прегледач на Градском такмичењу из 

српског језика и језичке културе 

основних школа Београда 

   4 

2. Презентација уџбеника издавачке   1 2. Републички зимски семинар  24 
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куће „Вулкан знање“ 

3. Примена едукативне платформе у 

раду са ученицима у школи 

  1    

4. Примена едукативне платформе у 

настви на даљину 

  1   

5. Организација Општинског 

такмичења из српског језика и 

језичке културе основних школа 

Београда 

  10   

6. Прегледач на Општинском 

такмичењу из српског језика и 

језичке културе основних школа 

Београда 

  4   

7.  Прегледање завршног пробног 

испита 

  12   

8.. Стручна тема-Оснаживање 

запослених у образовању за 

развијање одговорног односа према 

здрављу 

   3   

9. Израда критеријума оцењивања   10   

10.Стручна тема- Умрежавање 

руководилаца у образовању 

   2   

11. Прегледач на завршном испиту   12   

    

    

    

Укупно сати  57 Укупно сати 28 

Име, презиме  ЈЕЛЕНА ИЛИЋ ТОМИЋ 

Радно место ( уговорно ангажовање)   ВЕРОУЧИТЕЉ 

 

Стручно усавршавање у установи Стручно усавршавање  ван установе 

Оснаживање запослених у 

образовању за развијање одговорног 

односа према здрављу – стручна 

тема (психолог) 

3 Веб алатима до интерактивне наставе 36 

Улога директора у стратегији вођења 2 Корени и последице Холокауста у 20 
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школе – стручна тема културно – историјској перспективи  

Израда критеријума оцењивања 10 Дигитална учионица/дигитално 

компетентан наставник – увођење 

електронских уџбеника и 

дигиталних образовних материјала  

24 

Умрежавање руководиоца у 

образовању 

2 Примена едукативне платформеу раду 

са ученицима у школи - трибина 

1 

Пробни пријемни   (дежурство)                

25.03.2022.- 26.03.2022. 

8 Програм обуке за дежурне наставнике 

на завршном испиту у основном 

образвању 

8 

Завршни испит                   

27.06.2022.- 29.06.2022. 

9   

Стручни активи на нивоу Општине, 

Града 

20   

    

    

    

Укупно сати 54 Укупно сати 89 

Име, презиме: Марија Павловић 

Радно место ( уговорно ангажовање): наставник енглеског језика 

 

Стручно усавршавање у установи Стручно усавршавање  ван установе 

Оснаживање запослених у 

образовању за развијање одговорног 

3   
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односа према здрављу 

Улога директора у стратегији вођења 

школе 

2   

Обука и тестирање у области 

заштите на раду 

1   

Израда критеријума оцењивања 10   

Усклађивање критеријума 

оцењивања у оквиру актива 

5   

Учествовање у организацији пробног 

завршног испита 

10   

Умрежавање руководиоца у 

образовању – стручна тема 

2   

Обука за дигиталне уџбенике 3   

Школско такмичење из енглеског 

језика – организација, дежурство и 

прегледање тестова 

18   

Општинско такмичење из енглеског 

језика – дежурство и прегледање 

8   

Градско такмичење из енглеског 

језика – дежурство  

3   

Републичко такмичење из енглеског 

језика – дежурство 

3   

Израда годишњих програма за 

енглески језик 

5   

Израда школских програма за 

енглески језик 

5   

Презентација уџбеника за 4. и 

8.разред  - Нови Логос 

1   

Презентација уџбеника за 4. и 

8.разред  - ИК Клет 

1   
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"Why do it today when you can do it 

tomorrow? The ins and outs of 

procrastination“ – ММ Publications 

1   

„Образовне неуронауке у школи – 

пут од науке до праксе“- Др Ранко 

Рајовић 

2   

„Са наставником на ти – Енглески 

језик“ – ИК Клет, Нови Логос, 

Фреска 

1   

„Дигитална настава – корак напред 

или назад?“ – Жолт Коња 

1   

"Achieve Active Learning in your ELT 

classroom! " -  MM Publications 

1   

"Give your students – and yourself – a 

break! Set a free-write time." -  MM 

Publications 

1   

„Природне науке кроз НТЦ 

методологију“ – Вук Рајовић 

1   

"Breaking out from live classrooms. 

Bringing all our learners together in 

hybrid learning environments." -  MM 

Publications 

1   

"Peer Learning: Seeking classroom 

space!" -  MM Publications 

1   

Учествовање у организацији 

завршног испита 

10   

Угледни час: "Reading in English“ 8   
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Укупно сати 108 Укупно сати  

Име, презиме: МАРИЈА ВАСОВИЋ 

Радно место ( уговорно ангажовање): НАСТАВНИК  ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 
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Стручно усавршавање у  

установи 
 

датум 

 

бод

ови 

 

Стручно усавршавање  

ван установе 

датум 

 

бодо

ви 

 

1. Онлајн „Оснаживање 

запослених у образовању за 

развијање одговорног односа 

према здрављу, очувању 

здравља и безбедности 

ученика“ – психолог школе - 

присуство 

5.10. 

2021. 

3  

1. Акредитована онлајн обука - 

Упутство за дежурне 

наставнике, ЗУОВ, присуство 

 

 

 

22.6. 

2022. 

 

 

8 

 

 

2. Дежурство на завршном 

испиту 

 

27-29. 

јун 

2022. 

 

 

8 

2. ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ У ОБРАЗОВАЊУ 

/ДИГИТАЛНА 

УЧИОНИЦА/ДИГИТАЛНО 

КОМПЕТЕНТАН НАСТАВНИК – 

УВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ 

УЏБЕНИКА И ДИГИТАЛНИХ 

ОБРАЗОВНИХ МАТЕРИЈАЛА 
 

16.8. 

2021. 

 

 

19,5 

3. Учешће у изради Школског 

програма - присуство 

Јун 

2022. 

 

10 

3. Примена едукативне 

платформе у раду са 

ученицима у школи – Клетт 

група Србије- ЗУОВ -  

присуство 

 

18.09.

2021. 

 

1 

4.- Улога директора у 

стратегији вођења школе – 

стручна тема - присуство 

 

5.11. 

2021. 

2 4. Вебинар - Примена 

едукативне платформе у 

настави на даљину – Клет 

група Србије – ЗУОВ - - 

присуство 

 

25.9. 

2021. 

 

 

1 

5. Израда критеријума 

оцењивања 

 

4-24.1. 

2022. 

 

10 

  

 

 

 

6. Умрежавање руководиоца у 

образовању – стручна тема - 

присуство 

 

17.3. 

2022. 

 

2 

    

      

 

У К У П Н О  35 У К У П Н О  29,5 

 

Име, презиме  Maрко Михаиловић          Наставник  физичког  и  здравственог  васпитања 
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Стручно усавршавање у установи Стручно усавршавање  ван установе 

Програм обуке за запослене у 

образовању /Дигитална 

учионица/дигитално компетентан 

наставник – увођење електронских 

уџбеника и дигиталних образовних 

материјала 

 

 

 

  19,5 

  

Програм обуке за дежурне 

наставнике на завршном испиту  

    

   8 

  

Израда педагошке документације - 

учешће 

 

   5 

  

Дежурство на завршном испиту    9   

Обука и тестирање запослених у 

области заштите на раду 

 

   1 

  

Учешће на такмичењима (општинско 

из одбојке и футсала и општинско, 

градско, регионално и републичко из 

атлетике).  5+5+5+5+5+5=25 

 

 

   25 

  

    

    

    

Укупно сати   67,5 Укупно сати      
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Име, презиме: С А Њ А    Р О М Ч Е В И Ћ 

 Радно место: НАСТАВНИК РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ У 1. РАЗРЕДУ 
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Стручно усавршавање у  

установи 

датум 

 

бод

ови 

 

Стручно усавршавање  

ван установе 

датум 

 

бодо

ви 

 

1. Онлајн „Оснаживање 

запослених у образовању за 

развијање одговорног односа 

према здрављу, очувању 

здравља и безбедности 

ученика“ – психолог школе - 

присуство 

5.10. 

2021. 

3 1.  Вебинар - Лет кроз дигитални 

свет 2 – СУРС – присуство 

 

9.9. 

2021.  

2 

2. Две хуманитарне акције у 

оквиру Црвеног крста - 

учешће 

1.11. 

2021. 

и 

20.12. 

2021. 

4 2. Вебинар - Примена 

едукативне платформе у настави 

на даљину – Клет група Србије 

– ЗУОВ -  присуство 

25.9. 

2021. 

1 

3. Новогодишња  музичка 

манифестација- Београдска 

зима-  присуство 

22.12. 

2021. 

2 3. Акредитовани вебинар – 

трибина – ''Из наше учионице – 

Превенција насиља у 

школама'' – СУРС - присуство 

19.4. 

2022. 

1 

4. Учешће у изради Школског 

програма – присуство 

Јун 

2022. 

10 4. Акредитована онлајн обука - 

Упутство за дежурне 

наставнике, ЗУОВ, присуство 

22.6. 

2022. 

8 

5. - Улога директора у 

стратегији вођења школе – 

стручна тема - присуство 

5.11. 

2021. 

2 5.Вебинар – ''Дигитални свет 2, 

презентација штампаног и 

дигиталног уџбеника'' - Нови 

Логос - присуство 

17.3. 

2022. 

1 

6. Израда критеријума 

оцењивања 

4-24.1. 

2022. 

10    

7. Умрежавање руководиоца у 

образовању – стручна тема - 

присуство 

17.3. 

2022. 

2    

8.  Дежурство на завршном 

испиту 27-29. јун 2022 

27-29. 

јун 

2022. 

8    

9.  Координирање са 

Пријатељима деце Чукарице 

Током 

целе 

године 

10 
 

 
 

У К У П Н О  51 У К У П Н О  13 

Име, презиме: Весна Петровић 

Радно место (уговорно ангажовање): НАСТАВНИК РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ У 

2.РАЗРЕДУ 
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Стручно усавршавање  

у установи 

 

датум 

 

бо

до

ви 

 

Стручно усавршавање  

ван установе 

датум 

 

бо

до

ви 

 

1. Онлајн „Оснаживање 

запослених у образовању за 

развијање одговорног односа 

према здрављу, очувању здравља 

и безбедности ученика“ – 

психолог школе- присуство 

13.9. 

2021. 

3 1.  Вебинар – Дигитални свет – 

Клетт група Србије – присуство 

 

 

 

24.8. 

2021. 

 

2 

2. Примена едукативне 

платформе у раду са ученицима 

у школи-присуство 

18.9. 

2021. 

2 2. Онлајн обука -Дигитални свет 

у другом разреду основне школе 

– ЗУОВ - присуство 

27.9. 

2021. 

16 

3. Примена едукативне 

платформе у раду са ученицима 

на даљину-присуство 

25.9. 

2021. 

2 3. Вебинар – Са наставником на 

ти – Клетт –присуство 

23.2. 

2022. 

1 

4. Улога директора у стратегији 

вођења школе-стручна тема-

присуство 

5.11. 

2021. 

2 4. Акредитована онлајн обука - 

Упутство за дежурне наставнике, 

ЗУОВ, присуство 

21.6. 

2022. 

8 

5. Израда критеријума 

оцењивања- учешће 

4.1-

24.1. 

2022. 

10    

6. Дежурство на такмичењу из 

српског језика- присуство 

26.2. 

2022. 

2    

7. Израда критеријума 

оцењивања-учешће 

4.1-

24.1. 

2022. 

10    

8. Умрежавање руководиоца у 

образовању-стручна тема-

17.3. 2    
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присуство 2022. 

9. Дежурство на пробном 

завршном испиту- присуство 

23.3. 

2022. 

8    

10. Учешће у изради Школског 

програма- учешће 

Јун 

2022. 

10    

Име, презиме Мирослав Радић 

Радно место ( уговорно ангажовање)  наставник Технике и технологије 

 

Стручно усавршавање у установи Стручно усавршавање  ван установе 

Угледни час "Физика и техничко су  "Интерфејс, роботика и 8 
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страва-боли глава" предузетништво" 

Угледни час "Вечтачка 

интелигенција(3D штампач)"-9.,13. и 

14.Јун2022.асис 

   

Угледни час "Maшине и механизми-

примена у СУС моторима"-аутор и 

реал. 

 

   

Обука за дежурног наставника на 

завршним  испитима осмог разреда 

 

8 

  

Дежурство на завршном испиту

 27-29. јун 2022 

 

 

 8 

  

Улога директора у стратегији  

вођења школе 

5.11. 2021. 

 

2 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Укупно сати  Укупно сати  

Име и презиме: Тамара Станковић 

Радно место ( уговорно ангажовање): НАСТАВНИК СРПСКОГ ЈЕЗИКА  
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Стручно усавршавање у  

установи 

 

датум 

 

бод

ови 

 

Стручно усавршавање  

ван установе 

датум 

 

бодо

ви 

 

1. Онлајн „Оснаживање 

запослених у образовању за 

развијање одговорног односа 

према здрављу, очувању 

здравља и безбедности 

ученика“ – психолог школе - 

присуство 

5.10. 

2021. 

3 1. Вебинар – Седам савета за 

наставнике на почетку школске 

године – Клетт група Србије - 

присуство 

14.9. 

2021. 

1 

 

2. Вебинар - Онлајн 

презентација уџбеничког 

комплета за 8. разред основне 

школе- ИК Нови Логос - 

присуство 

23.11. 

2021. 

1 5. Примена едукативне 

платформе у раду са ученицима у 

школи – Клетт група Србије- 

ЗУОВ -  присуство 

18.9. 

2021. 

1 

3. Улога директора у 

стратегији вођења школе – 

стручна тема - присуство 

5.11. 

2021. 

2 Трибина- онлајн 

,,Примена едукативне 

платформе у раду са 

ученицима на даљину“ - 

присуство 

 

 

 

 

25.09.

2021. 

1 

4. Израда критеријума 

оцењивања 

4-24.1. 

2022. 

10 4. ,,Ка савременој настави 

српског језика и књижевности“ 

II- присуство 

20.10.

2021. 

 

    8 

5. Умрежавање руководиоца у 

образовању – стручна тема - 

присуство 

17.3. 

2022. 

2 5.  XXXV  Сабор учитеља 

Србије- унапређивање 

наставне праксе кроз размену 

професдионалних искустава- 

присуство 

27.11.

2021. 

1 

6. Учешће у изради Школског 

програма - присуство 

Јун 

2022. 

10 6.        63. Републички зимски         

семинар- присуство 

Од 

21.1. 
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  до23.1

2022. 

24 

7. Организација Општинског  

такмичења из српског језика 

16.02.

2022. 

10 7. Вебинар ,,Са наставником на  

    ти“ - присуство 

25. 02. 

2022. 

    1 

8. Учествовање на 

Општинском такмичењу из 

српског језика - прегледач 

16.02.

2022. 

5 8. Вебинар 

    ,,Мапа ума- начин да учење 

буде игра“- присуство 

 11-

05-

2022. 

 

    1 

9. Онлајн обука за прегледаче 

     присуство 

16.06.

2022. 

  8 9. Акредитовани вебинар -Ко се 

боји медијске писмености још... 

– Клетт група - присуство 

26.5. 

2022. 

    1 

10. Учествовање на завршном 

испиту из српског језика- 

прегледање 

27.06.

2022. 

12 35. Акредитовани вебинар -Ко 

се боји медијске писмености 

још... – Клетт група - присуство 

26.5. 

2022. 

1 

       

У КУ П Н О  63  У К У П Н О  40 
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Име и презиме: Биљана Ковачић 

 

Година/период за који се извештај пише:      За школску 20212022 годину 

 

 

 

С
т
р

у
ч

н
о

 у
са

в
р

ш
а

в
а

њ
е 

в
а

н
 у

ст
а

н
о

в
и

 

Стручно усавршавање  Датум Начин учествовања (подвуци) Сати  

 

Примена едукативне 

платформе у раду са 

ученицима на даљину  - 

стручна трибина  

 

 

25.09. 2021.. 

 

 

 

 

 

Присуство – Излагње – Остало  

 

 

 

 

 

1 бодова 

 

 

 

 

 Са наставником на ти Група 

Клет и Новилогос – вебинер 

 

3.03.2022.  

 

Присуство – Излагње – Остало 

 

1 бод  

Примена едукативне 

платформе у рад са 

ученицима у школи и у 

настави на даљину. 

 

 

14.12.2021. 

Присуство – Излагње – Остало 1 бод  

 

Онлајн обука Windows 10, 

MS Office 365 

 

3.12.2021. 

 

Присуство – Излагње – Остало 

 

1 бода 

    

    

 

 

 

 

 

Оснаживање запослених у 

образовању за развијање 

одговорног односа према 

здрављу- стручна тема , 

психолог  

13.09.2021. Присуство – Излагње – Остало 3 бода  
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Стручно 

усавршавање 

 у установе 

 

Улога директора у стратегији 

вођења школе-стручна тема  

5.11.2021.  

Присуство – Излагње – Остало 

 

12  бода 

Израда критеријума 

оцењивања  

4.01.-

24.01.2022. 

 

Присуство – Излагње – Остало 

 

10 бода 

Умрежавање руководиоца у 

образовању – стручна тема  

17.03.2022. 5Присуство – Излагње – Остало 2 бода 

 

Учествовање на општинском 

такмичењу из хемије за 

основну школу 

 

 

03.03.2022. 

 

 

Дежурство:3 

Прегледање:5 

 

 

8 бода 

 

Учествовање на окружном 

такмичењу из хемије за 

основну школу 

 

 

03.04.2022.. 

 

 

Прегледање:5 

 

 

5 бодова  

Промоција уџбеника 

биологије Клет и Нови логос 

29.11.2021. и 

1.12. 2021 

 

Присуство – Излагње – Остало 

 

2 бода 

Промоција уџбеникахемије  

Клет и Нови логос 

 

24.11.2021. 

 

 

 

Присуство – Излагње – Остало 

 

1 бода 

Пробни тест из хемије за 

ученика седног разреда  

15.06.2022-   

Присуство – Излагње – Остало 

 

1 бода 

Обука за прегледаче 

завршног испита  

17.06.2022.  

Присуство – Излагње – Остало 

 

2 бода 

Зафршни испит – прегледач  29.06.2022.   

Присуство – Излагње – Остало 

 

1 бода 

Облици остварени преко плана (навести облике који нису били планирани, а остварени су) није ништа остварено преко 

плана  

Који од планираних обилка стручног усавршавања није остварен и због чега : Нису реализовани семинари ради 

успостављања ванредног стања у земљи. 

Звање стечено у току ове годинне: усавршавање дигиталног алаата – гугл учионица 
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Име, презиме: В Е С Н А   З У Ј А Л О В И Ћ 

Радно место ( уговорно ангажовање): НАСТАВНИК РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ У 

1.РАЗРЕДУ 
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Стручно усавршавање у  

установи 

 

датум 

 

бод

ови 

 

Стручно усавршавање  

ван установе 

датум 

 

бодо

ви 

 

1. Онлајн „Оснаживање 

запослених у образовању за 

развијање одговорног односа 

према здрављу, очувању 

здравља и безбедности 

ученика“ – психолог школе - 

присуство 

5.10. 

2021. 

3 1.  Вебинар – Дигитални свет – 

Клетт група Србије – 

присуство 

 

 

 

26.8. 

2021. 

 

2 

2. Две хуманитарне акције у 

оквиру Црвеног крста - учешће 

1.11. 

2021. 

и 

20.12. 

2021. 

4 2. Акредитовнаи вебинар – 

Мапе ума – Начин да учење 

буде игра – Клетт група – 

предавач Марина Панић - 

присуство 

11.5. 

2022. 

1 

3. Дежурство на пробном 

испиту 

25-26. 

март 

2022. 

8 3.  Вебинар - Лет кроз дигитални 

свет 2 – СУРС – присуство 

 

9.9. 

2021.  

2 

4.  Организација и реализација 

новогодишње музичке 

манифестације 

22.12. 

2021. 

15 4. Вебинар – Седам савета за 

наставнике на почетку школске 

године – Клетт група Србије - 

присуство 

14.9. 

2021. 

1 

 

5. Учешће у изради Школског 

програма - присуство 

Јун 

2022. 

10 5. Примена едукативне 

платформе у раду са ученицима у 

школи – Клетт група Србије- 

ЗУОВ -  присуство 

18.9. 

2021. 

1 

6.- Улога директора у 

стратегији вођења школе – 

стручна тема - присуство 

5.11. 

2021. 

2 6. Вебинар - Примена 

едукативне платформе у настави 

на даљину – Клет група Србије 

– ЗУОВ - - присуство 

25.9. 

2021. 

1 

7. Израда критеријума 4-24.1. 10 7.Акредитовани вебинар - 13.4. 1 
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оцењивања 2022. Природне науке кроз НТЦ 

методологију 

Предавач: Вук Рајовић, Клетт 

група, присуство 

2022. 

8. Умрежавање руководиоца у 

образовању – стручна тема - 

присуство 

17.3. 

2022. 

2 8. Акредитовани вебинар – 

трибина – ''Из наше учионице – 

Превенција насиља у 

школама'' – СУРС - присуство 

19.4. 

2022. 

2 

Стручна тема: “Digital Turn 

:How to make your school 

more digital”- присуство 

 

 

8.7. 

2022. 

 

2 

9. Акредитовани вебинар – 

трибина – ''Из наше учионице – 

Интердисциплинарна настава'' 

– СУРС - присуство 

6.4. 

2022. 

2 

   10.  Акредитовани вебинар – 

трибина- ''Настава ликовне 

културе – подршка 

реализацији и практични 

примери'' – СУРС - присуство 

23.3. 

2022. 

2 

   11. Вебинар – Авантура ума на 

школском часу – Клетт група 

Србија - присуство 

18.11. 

2021. 

1 

   12. Онлајн 35. Сабор учитеља 

Србије „Унапређивање наставне 

праксе кроз размену 

професионалних искустава“ - 

СУРС - присуство 

27.11. 

2021. 

1 

   13. Вебинар - Образовне 

неуронауке у школи – пут од 

науке до праксе – Клетт група 

Србије - присуство 

2.12. 

2021.  

1 

   14.Вебинар – ''Дигитални свет 

2, презентација штампаног и 

дигиталног уџбеника'' - Нови 

Логос - присуство 

17.3. 

2022. 

1 
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  15.Акредитован вебинар -  

Педагошка документација: свеска 

праћења развоја и напредовања 

ученика – Клетт група - присуство 

15.12. 

2021. 

2 

   16.Акредитована онлајн обука 

– ''Имплементација Office 365 у 

организацију рада школе и 

примена у настави'' – ДУБ, 

присуство 

12.3. 

2022. 

8 

   17.  Акредитовани вебинар – 

трибина- ''Настава музичке 

културе – подршка 

реализацији и практични 

примери'' – СУРС - присуство 

9.3. 

2022. 

2 

   18. Акредитовани Вебинар - 

Формативно оцењивање – 

методе, технике и инструменти, 

Јасмина Ђелић, Клетт група - 

присуство 

2.2. 

2022. 

1 

   19. Акредитовани Вебинар – 

трибина - ''Настава физичког и 

здравственог васпитања – 

подршка реализацији и 

практични примери'' – СУРС - 

присуство 

9.2. 

2022. 

2 

   20. Вебинар – ''Наставници 

имају реч - са наставником на 

ти'' – Клетт група - присуство 

22.2. 

2022. 

1 

   21.Акредитовани вебинар - 

''Комуникацијске вештине у 

школској арени'', Клетт група 

(Марко Стојановић за вас) - 

присуство 

23.2. 

2022. 

1 

   22. Акредитовани вебинар – 

трибина- ''Настава природе и 

друштва – подршка 

23.2. 

2022. 

2 
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реализацији и практични 

примери'' – СУРС - присуство 

У К У П Н О  56 У К У П Н О  38 


