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1. Увод
Извештај о раду ОШ ,,Филип Вишњић'' за школску 2021/22. годину садржи извештај о
раду Наставничког већа, као и појединачне извештаје Стручних већа (за разредну наставу,
за области предмета: природних наука, математике, техничког и информатичког
образовања – техника и технологија, информатике и рачунарства, као и извештај о
одржавању сајта на интернету; затим извештај о раду Стручног већа за области предмета
друштвених наука; извештај о раду Стручног већа за области језик и комуникација и у
оквиру њега извештаје Стручних већа српског језика и страних језика; извештај о раду
Стручног већа за области уметности; извештај о раду Стручног већа за области предмета
физичко и здравствено васпитање; извештај о раду дефектолога; извештај о раду
Одељенских већа од првог до осмог разреда и комбинованог одељења и у оквиру њега
извештаје о реализацији излета, наставе у природи и екскурзија; уопштени извештај о
активностима и програмима који су се спроводили у нашој школи, извештај о раду
Стручног актива за развојно планирање, извештај о раду директора, извештај психолошко
– педагошке службе, извештај о раду Тима за заштиту ученика од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања, извештај Тима за инклузивно образовање, извештај
о раду Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва, извештај о раду
Тима за професионални развој запослних, извештај о раду Тима за обезбеђивање
квалитета и развој школе, извештај о раду Тима за маркетинг, извештај о раду Тима за
развој школских програма, извештај о раду библиотеке, извештај о посећеним часовима,
извештај о грађанском васпитању, извештај о верској настави, извештај о реализацији
програма стручног усаврашавања наставника, учитеља и стручних сарадника, извештај о
сарадњи са локалном средином и институцијама, извештај о раду Ученичког парламента,
извештај о учествoвању у низу хуманитарних акција која је спровела наша школа,
извештај о раду подмлатка Црвеног крста, извештај о учешћу наших ученика у Трци за
срећније детињство, извештај о раду секција, извештај о такмичењима, извештај о раду
Педагошког колегијума, извештај о самовредновању, извештај о упису ученика осмих
разреда у средње школе. Извештај садржи табеларни приказ успеха ученика, као и
закључак који се односи на квалитативну анализу успеха ученика постигнутог у току
школске 2021/22. године.
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2. Рад стручних и одељењских већа
Извештај о раду Наставничког већа

Наставничко веће је радило по програму донетом у месецу септембру. У току
школске 2021/22. године одржано је 12 седницa Наставничког већа. У јуну месецу 2021.
године усвојени су анекси Школског програма, а у септембру је усвојен Годишњи план
рада школе за школску 2020/21. годину, одређени су руководиоци стручних већа,
руководиоци одељењских већа, одељењске старешине, усвојен је и анализиран распоред
часова ученика, усвојена је четрдесеточасовна радна недеља. У јулу 2022. године усвојен
је нови Школски програм који ће важити наредне четири школске године, а почев од
школске 2022/23. године. Анализирани су успеси ученика на класификационим
периодима, полугодишту и на крају године, уз усвајање мера за побољшање успеха.
Разматране су и реализоване све остале активности, предвиђене планом рада, а доказ о
томе је записник Наставничког већа.
Због ситуације изазване пандемијом вируса Covid 19 Наставничко веће успешно је
функционисало и путем електронске комуникације, па је тако половина седница
Наставничког већа ове школске године одржан онлајн. Главни ,,канал“ онлајн
комуникације била је платформа Мicrosoft Teams и Вибер група ,,Школа“ на којој су
постављана сва битна обавештења и путем које се Наставничко веће договарало и
размењивало неопходне информације. Сви наставници наше школе прошли су обуку за
коришћење платформе Мicrosoft Teams. На платформу су благовремено постављани
годишњи и оперативни планови рада, извештаји, путем ње се одржавала онлајн настава, а
поред састанака Наставничког већа и састанци стручних одељењских већа, тимова,
Педагошког колегијума, Савета родитеља.

Извештај о раду Стручног већа за разредну наставу
План рада стручног већа за разредну наставу за крај школске 2021/22. године је
реализован. Овим извештајем обухваћене су само активности у којима је учествовало
Веће, док су остале активности дате у појединачним извештајима одељењских старешина
и руководилаца одељењских већа.
Активности стручног већа за разредну наставу по месецима:
Август, 2021.
- Израђен је и усвојен је план рада стручног већа;
- Израђени су и усвојени годишњи планови рада редовне наставе, допунске наставе,
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ваннаставних и слободних активности;
- Израђени су и усвојени распореди часова редовне наставе и усклађени са часовима
грађанског васпитања и верске наставе, енглеског језика, као и распоредом коришћења
фискултурне сале;
- Израђен је распореда одржавања угледних часова;
- Урађени су и истакнути распореди контролних и писмених задатака по већима;
- Школска документација је благовремено завршена;
- Поред електронског дневника наставници воде и педагошке свеске;
- Организован је рад продуженог боравка (време, простор, исхрана, родитељски
састанак,...);
- Направљен је распоред дежурстава учитеља у холу и дворишту, као и јутарњег
дежурства учитеља у боравку;
-Одређени су координатори за штампу (Милена Радивојевић), за сарадњу са Црвеним
крстом (Наталија Николаш) и са сарадњу са Друштвом учитеља Београда (Миланка
Берковић).
- Обављен је избор дечје штампе и часописа;
- Усклађени су стандарди/исходи и њихова примена у настави;
- Одређени су термини одржавања секција и наставници који ће их водити;
- Одређени су дани отворених врата;
- Одређени су чланови тимова и комисија;
- Усвојен је предлог стручног усавршавања урађен у јуну 2021. године и унет у Годишњи
план рада школе за школску 2021/22. годину;
- Припреме за приредбу за свечани пријем првака су реализовали: Миланка Берковић,
Славица Јовановић и Веселинка Јурић;
- Како би се извршио избор представника за Савет родитеља донета је одлука да се
родитељски састанци свих одељења одрже до 01.09.2021;
Септембар, 2021.
- Организовано је преузимање наручених уџбеника и извршена подела уџбеника од стране
школе и школске библиотеке ученицима чије пороедице нису у могућности да их
обезбеде;
- На родитељским састанцима су изабрани представници за Савет родитеља;
- Славица Јовановић је израдила распореда јутарњег дежурства учитеља у боравку за прво
полугодиште;
- Учитељи су урадили портфолио личног професионалног развоја;
- Родитељи су обавештени о осигурању ученика за ову школску годину, осигуравајућа
кућа АМСС;
- Од 13. септембра почело се са дежурством у боравку од 7:00 до 7:55 часова.
Октобар, 2021.
- Ученицима трећег и четвртог разреда су уручени таблети, које је обезбедио град
Београд, и дата упутства за инсталацију, коришћење и осигурање;
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- Обележена је Дечија недеља од 04.10.2021. до 08. 10.2019. разним спортским, културним
и едукативним активностима;
- Дати су предлози за организацију и прославу Дана школе;
- Педагог и психолог школе су присуствовале часовима;
- Педагошка документација је редовно вођена.
Новембар, 2021.
-Извршено је праћење постигнућа ученика, реализација плана и програма и осталих
активности предвиђених планом рада Већа, похваљени и награђени ученици;
- Евидентирани су ученици који имају тешкоћа у савладавању градива и преузете мера
како би им се помогло;
-Усаглашени су критеријуми оцењивања и договорено да се настави сарадња у изради
контролних задатака, усаглашавање начина бодовања и број бодова за прелазну оцену;
- Остварена је сарадња са Центром за интеграцију младих – анализирано је напредовање и
ангажовање ученика са којима центар ради (веће првог разреда);
- Педагошка документација је редовно вођена;
- Одржани су родитељски састанци;
- Извршена је анализа посећених семинара и вебинара, као и стручног усавршавања
учитеља у оквиру установе (одржавање и присуство угледним часовима );
- Учествовање у хуманитарној акцији, коју је организовала педагог школе Ана Балабан, у
прикупљању одеће, обуће и школског прибора за децу којима је помоћ потребна;
- Договорена је набавка реквизита за часове физичког васпитања;
- Обележен је Дана школе.
Децембар, 2021.
-Оргранизовано је школско такмичење из математике за ученике трећег и четвртог
разреда;
- Почела је реализација часова предметне наставе у четвртом разреду са циљем
упознавања ученика са наставницима који ће предавати у петом разреду;
- Чланови Ђачког парламента су одржали часове одељењског старешине ученицима
четвртог разреда како би их упознали са начином рада и организацијом наставе у вишим
разредима, као део припреме ученика за пети разред;
- Реализоване су одељењске прославе Нове године по одељењима и тематско украшавање
учионица и паноа.
- Одржани родитељски састанци и извршена подела ђачких књижица;
- Педагошка документација је редовно вођена;
- Договорено је да Славица Јовановић изради распоред јутарњег дежурства учитеља у
боравку за друго полугодиште;
- Дати су предлози за организацију и прославу Савиндана.
Јануар 2022.
-Прослава Савиндана.
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- Реализован је jaнуарски план и израђени планови рада за фебруар.
- Тимски је испланиран распоред контролних вежби и извршено усклађивање критеријума
оцењивања за друго полугодиште.
Фебруар 2022.
-Праћена је оптерећеност ученика од почетка школске године.
- Реализован је фебруарски план и израђени су планови рада за март.
- Ученици III и IV разреда су учествовали на општинском такмичењу из математике, у
ОШ ,,Раде Драинац“ у Борчи. Два ученика трећег разреда су освојила треће место на
општинском такмичењу и добили дипломе од Друштва математичара.
- Ученици 2. разреда су учествовали на ликовном конкурсу „Пријатељи“ у организацији
Пријатељи деце ГО Палилула, 28. фебруара 2022.године
- Предметни наставници су одржали часове ученицима IV разреда, Снежана Сворцан час
физичког васпитања, Драгана Нешић музичке културе и Сања Сепенички час сликовне
културе.
- Одржани су угледни часови.
- Ученицима IV разреда наставница биологије Драгана Шијаковић је представила изборни
предмет Чувари природе за који ће се ученици моћи да се определе у V разреду.
- Обележен је Дан матерњег језика. Тим поводом час у библиотеци школе је одржала
библиотекар Весна Митровић.
- Учитељи 2.разреда су радиле на пројекту израде електронског ђачког часописа у
сарадњи са библиотекарком школе Весном Митровић у циљу промоције рада наставника
и ученика у ОШ „Филип Вишњић“.
Март 2022.
- Реализовани су планови за марти израђени су планови рада за април месец.
-Извршен је предлог избора уџбеника за четврти разред основног образовања и васпитања
и одлучено да се у школској 2022/23. предложи Стручном већу за разредну наставу да се
користе уџбеници Издавачке куће Нови Логос из Београда.
- Надокнађени су четвртак и петак (17.2-18.22022.) у периоду од 1.3.2022-12.3.2022.
године због продужетка фебруарског распуста одлуком МПНТР-а. Ученици су сваки дан
имали по један час дуже дневно. Није било тешкоћа у организацији наставе и проблема
који су се односили на дневно оптерећење ученика.
-Усклађени су критеријуми оцењивања на нивоу већа.
- Разговарали смо о посећеним вебинарима.
- Разменили смо искуства о раду са ученицима који заостају у раду и мерама подршке тим
ученицима у учењу и понашању.
- Обављени су разговори са родитељима ученика који заостају у учењу и прилагођавању
(дати савети, препоруке, подршка).
- Извршено је анкетирање родитеља за уџбенике у претплати за шк. 2022/23.
- Реализоване су одељењске прославе Дана жена по одељењима и тематско украшавање
паноа.
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- Обележен је Дан књиге. Библиотекар Весна Митровић је у библиотеци школе одржала
час поводом тог дана.
- У оквиру организацје Црвеног краста ученици III и IV разреда су учествовали на
конкурсу „ Крв живот значи“ .
- Ученици 2. разреда су учествовали на конкурсима у организацији Пријатеља деце
београдске општине Палилула: ликовном конкурсу „Моја звезда“, литерарном конкурсу
„Пријатељи“ и Фестивал поезије београдских основних школа „Мали победник 2022.
- Колегеница Миланка Б. је током марта обављала менторски рад са колегом Атанацков
Браниславом.
- Реализована је обука дежурних наставника на пробном завршном испиту.
- Реализован је пробни завршни испит на коме су дежурали учитељи и наставници.
- У циљу промоције школе, предшколцима предшколске установе ,,Славујак“ подељени су
беџеви наше школе. Беџеве су израдиле наставнице наше школе Беатриса Кратовац
Селаковић и Сања Сепенички.
Април 2022.
- Реализован је априлски план и израђени су планови рада за мај.
- На крају трећег класификационог периода анализиран је успех и дисциплина ученика и
предложене су мере за побољшање и појачање рада
- Одржани су угледни часови планирани за април месец.
- Обележен Дан сећања на Доситеја Обрадовића.
- Одржани су родитељски састанци.
- Извршена је пријава ученика за бесплатне уџбенике за школску 2022/2023. годину.
- Ученици су добили кодове за дигиталне уџбенике за предмет физичко и здравствено
васпитање за четврти разред.
-Ученици учествовали на конкурсу за најлепше осликано ускршње јаје и ускршњу корпу
који је организовао Регионални центар за развој и унапређење пројеката у области културе
и туризма ,, Kултур шок".
- Обележен је Дан књиге у библиотеци школе. Тим поводом је библиотекарка Весна
Митровић одржала час на тему Андерсенове бајке.
- Реализоване су активности у оквиру недеље школског спорта. Организоване су игре у
школском дворишту.
- Одржани су угледни часови.
- У оквиру обележавања Доситејевих дана реализован је сусрет са колегама из Румуније са
којима је су наставници наше школе успоставили међународну сарадњу на иницијативу
колегенице Миланке Берковић.
- Ученици 2/1 учествовали су у пројекту „Васкрс“ и промоцији дечјег стваралаштва у
организацији СПКД „Просвјета“, Школа српског језика и Јутра плавог сљеза, Тузла.
- Ученици 2. разреда су учествовали на ликовном конкурсу Кад се ласте врате с југа;
Мај 2022.
- Реализован је план за мај и израђени су планови рада за јун.
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- Ученици IV разреда су учествовали на такмичењу " Шта знам о Црвеном крсту" које је
одржано у Установи културе Влада Дивљан.
- Због дојаве о бомби настава је 17.5.2022.године реализовала путем платформе Microsoft
Teams
- Предметни наставници су у IV разреду одржали часове.
- Реализовани су међуодељенски спортски сусрети (активност из развојног плана школе,
приоритетна област: Настава и учење)
- Чланови већа узели су учешће у изради новог Школског програма за период од школске
2022/23- 2025/26. године.
- Родитељима прослеђена порука Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља и
злостављања ОШ,, Филип Вишњић" . У оквиру поруке прослеђена апликација ,,ЧУВАМ
ТЕ" са детаљним упутством како функционише.
- Чланови тима за међународну сарадњу су под руководством колегенице Миланке
Берковић путовали у Румунију 20. маја. 2022. Колегеница Славица Јовановић, учитељица
2. разреда такође је део тима, путовала је у Румунију и учествовала на радном састанку са
предлогом за реализацију заједничких активности са колегама из Румуније које смо
осмислиле у оквиру Већа 2. разреда.
- Колегенице Славица Јовановић и Миланка Берковић присуствовале су отвореном часу
професора физике Зеберка Ора у Пожежени у Румунији.
- Ученици 2. разреда учествовали су на литерарним и ликовним конкурсима.
- Ученици су учествовали на ликовним конкурсима у организацији ГО Палилула на тему
Птице.
- Ученици 2/1 и 1/2 су учествовали на 8. Фестивалу међугенерацијске сарадњеучествовали су у видео зборнику ауторских песама који ће бити емитован на Јутјуб каналу
Геронтолошког центра Београд.
Јун 2022.
- Проф. др Момчило Матић је у библиотеци школе одржао предавање о здравој исхрани и
здравим стиловима живота ученицима млађих разреда.
- Због дојаве о бомби настава је 08.6.2022.године реализовала путем платформе Microsoft
Teams.
- Библиотекарка школе Весна Митровић је одржала час у библиотеци на тему Колико
познајем Читанку за ученике III и IV разреда.
- На крају школске године утврђен је успех и извршена је анализа успеха, владања и
изостајања ученика, реализација наставног плана и програма, редовне наставе, допунске
наставе и осталих активности из школског програма.
- Урађено је вредновање успеха ученика који наставу похађају по ИОП-у.
- Извршена је анализа рада стручног већа за разредну наставу школске 2021/22. године и
донет план рада за наредну школску годину.
- Ажурирана је пеагошка документација.
- Раздужени су бесплатни уџбеници.
- Ученици IV разреда су радили комбиновани тест из српскиг језика, математике и
природе и друштва.
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- Извршена је анализа постигнућа ученика IV разреда на тестирању, комбиновани тест из
српског језика, математике и природе и друштва.
- Хуманитарна акција: прикупљање добровољног прилога за преминулог оца ученика
наше школе.
- Ученици 2.разреда су присуствовали „Пролећном концерту“ у школи. Ученици 2/1, Вук
Баровић, Ана Јамеџија, Сара Радојевић, Коста Трифковић и Данило Ћорац казивали су
своје песме.
- Организована је радионица са најстаријим члановима породице - баке и деке у оквиру
пројекта „Срцу за сећање-деци у наслеђе“ (ЧОС), 2/1.
- Организовани су разредни испити за ученике 2/1 (Уч. А.И. није приступио) и 2/2 (уч. Р.Р.
је приступио), извршена је анализа постигнутих резултата ученика са тешкоћама у учењу
и поднети су извештаји.
- Дежурство наставника на завршном испиту ученика осмих разреда.
- Одржани су родитељски састанци и извршена је подела ђачких књижица. Ове школске
године ђачица су књижице уручене 29.6.2022.
- Договор о организацији пријема будућих прваака 2022/23. године.
- Наручене су мајице за будуће прваке. Мајице су осмислиле и израдиле наставнице наше
школе Беатриса Кратовац Селаковић и Сања Сепенички.
- Изабрани су руководиоци одељењских већа за наредну школску 2022/23. годину.
- Руководилац стручног већа за разредну наставу наредне школске 2022/2023. биће Татјана
Адамовић.
НАПОМЕНА: За сваки месец је рађен и квалитативни извештај.
Стручно усавршавање наставника у школској 2021/2022.години
Мирјана Бодрожић, одељењски старешина 3/1
1.Aвантура ума на школском часу- 16.11.2021. Број бодова 1
2.Примена едукативне платформе за рад са ученицима у школи, едукатор Љиљана
Глигоријевић (реализовано у школи), 4.12.2021., трајање 3 сата и 30 минута, број бодова:1
(Трибина), Завод за унапређивање образовања и васпитања, број одлуке: 466-4/2022 код
S7622022
3.Примена едукативне платформе за рад на даљину, едукатор Љиљана Глигоријевић
(реализовано у школи), 11.12.2021., трајање 3 сата и 30 минута, број бодова:1 (Трибина),
Завод за унапређивање образовања и васпитања, број одлуке: 467-4/2022 код S7632022
4. Дигитална настава - корак напред или назад?, 10.3.2021. 1сат и 15 минута, број бодова: 1
(Трибина): Завод за унапређивање образовања и васпитања, број одлуке: 318-4/2022, код:
S7212825
5. Тема: Ко се боји медијске писмености још...Предавач: проф. др Светлана Безданов
Гостимир, 26. 5. 2022. , 1 бод
Драган Гаврић, одељењски старешина 3/2
1.Aвантура ума на школском часу- 16.11.2021. Број бодова 1
2.Образовне неуронауке у школи – пут од науке до праксе- 2.12.2021. број бодова 1
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3.Педагошка документација- свеска за праћење развоја и напредовања ученика , 15.12.
2021.године, број бодова 1, трајање 1 сат и 15 минута (Трибина), Завод за унапређивање
образовања и васпитања, број одлуке: 381/2022 код: S7302022
4.Примена едукативне платформе за рад са ученицима у школи, едукатор Љиљана
Глигоријевић (реализовано у школи), 4.12.2021., трајање 3 сата и 30 минута, број бодова:1
(Трибина), Завод за унапређивање образовања и васпитања, број одлуке: 466-4/2022 код
S7622022
5. Примена едукативне платформе за рад на даљину, едукатор Љиљана Глигоријевић
(реализовано у школи), 11.12.2021., трајање 3 сата и 30 минута, број бодова:1 (Трибина),
Завод за унапређивање образовања и васпитања, број одлуке: 467-4/2022 код S7632022
6. Са стручњацима на вези 2- безбедно током пандемије, 23.12.2021.
7. Дигитална настава - корак напред или назад?, 10.3.2021. 1сат и 15 минута, број бодова:
1 (Трибина): Завод за унапређивање образовања и васпитања, број одлуке: 318-4/2022,
код: S7212825
8. Комуникацијске вештине у школској арени, 23.2.2022. 1сат и 15 минута, број бодова: 1
(Трибина): Завод за унапређивање образовања и васпитања, број одлуке: 382/2022 код:
S7312022
9. Тема: Ко се боји медијске писмености још...Предавач: проф. др Светлана Безданов
Гостимир, 26. 5. 2022. , 1 бод
Вера Стевчевска, одељењски старешина 3/3
1. Дигитални свет, Клетт друштво за развој образовања, 24.8.2021.
2. Авантура ума на школском часу, Урош Петровић, 18.11.2021. Образовна академија
Клет, Нови Логос и Фреска
3. Образовне неуронауке у школи – пут од науке до праксе, др Ранко Рајовић,
2.12.2021. Образовна академија Клет, Нови Логос и Фреска
4. „Примена едукативне платформе у раду са ученицима у школи”; Љиљана
Глигоријевић 4.12.2021. Клетт друштво за развој образовања
5. „Примена едукативне платформе у настави на даљину”, Љиљана Глигоријевић,
11.12.2021. Клет, Нови Логос и Фреска
6. Педагошка документација:свеска праћења напредовања ученика, Биљана
Вуловић,15.12.2021. Образовна академија Клет, Нови Логос и Фреска
7. Обука: Windows10, MS Office 365 и MS Intun, 6.12.-17.12.2021. Министарство
просвете и технолошког развоја
8. Формативно оцењивање: методе, технике и инструменти, 2.2.2022. Клетт друштво
за развој образовања
9. Настава физичког и здравственог васпитања- подршка реализацији и практични
примери,9.2.2022. Савез учитеља Републике Србије
10. Настава природе и друштва – подршка реализацији и практични
примери,23.2.2022. Савез учитеља Републике Србије
11. Комуникацијске вештине у школској арени, 23.2.2022. Клетт друштво за развој
образовања
12. Настава музичке културе- подршка реализацији и практични примери,9.3.2022.
Савез учитеља Републике Србије
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13. Дигитална настава – корак напред или назад?,10.3.2022. Клетт друштво за развој
образовања
14. Знати своје границе је пола добре комуникације, 29.3.2022. Клетт друштво за развој
образовања
15. Из наше учионице – интегративна настава,6.4.2022. Савез учитеља Републике
Србије
16. Из наше учионице – превенција насиља,19.4.2022. Савез учитеља Републике Србије
17. Креативне идеје из учионице,12.5.2022. Друштво учитеља Београда
18. Нек лутка игра као чигра,18.5.2022. Друштво учитеља Београда
19. Инспирација је у бајкама,10.6.2022. институт за модерно образовање
20. Обука за дежурство на завршном испиту, 21.6.2022. Министарство просвете и
технолошког развоја и Завода за унапређивање образовања и васпитања
Миланка Берковић
1. Семинари, обуке, вебинари у другом полугодишту:
2. Акредитовани скуп „Настава Физичког и здравственог васпитања – подршка
реализацији и практични примери“, СУРС, путем Мајкрософт Тимса, 9. 2. 2022.
3. Акредитовани скуп „Настава Природа и друштво – подршка реализације и практични
примери“,СУРС, путем Мајкрософт Тимса, 23. 2. 2022.
4. Вебинар посвећен штампаним и дигиталним издањимаза 4. разред Издавачкeкућe
„НовиЛогос”,25. 2. 2022.
5. Промоција уџбеника из Математикеза 1. разред основне школе, Дата Статус
(вебинар), 28. 2.2022.
6. Концентарцијом и мотивацијом до изузетности, семинар, 5. 3. 2022.
7. Акредитовани скуп „Настава Музичке културе – подршк ареализацији и практични
примери“, СУРС, путем Мајкрософт Тимса, 9. 3. 2022.
8. Нова генерација Едукиних уџбениказа 4. разред основне школе (вебинар), 10. 3. 2022.
9. Акредитовани скуп „Настава Ликовне културе – подршка реализацији и практични
примери“,СУРС, путем Мајкрософт Тимса, 23. 3. 2022.
10. Акредитовани скуп „Из наше учионице – интегративна настава“, 6. 4. 2022.
11. Акредитовани скуп „Из наше учионице – превенција насиља“, 19. 4. 2022.
12. Трибина „Креативне идеје из учионице“, 12. 5. 2022.
13. Акредитовани скуп „Нек лутка игра као чигра“ , 18. 5. 2022.
14. Онлајн предавање- Институт за модерно образовање: „Инспирација је у бајкама“
(предавач Нада Кљаић), 10. 5. 2022.
15. Супервизија на Завршном испиту за ученике 8. разреда у ОШ „Влада Аксентијевић“
Славица Јовановић
1. НТЦ систем учења- примена програма у пракси – други део, 29.1.2022.
2.
Образовна академија – Акредитовани онлајн стручни скуп: Формативно
оцењивање: методе, технике и инструменти (Јасмина Ђелић) у организацији Клет
групе, 2.2.2022.
3. Скуп Настава физичког и здравственог васпитања – подршка реализацији и
практични примери у организацији Друштва учитеља Београда, 9.2.2022.
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4. Образовна академија – Акредитовани онлајн стручни скуп: Комуникацијске
вештине у школској арени (Марко Стојановић) у организацији Клет групе,
23.2.2022.
5. Скуп Настава природе и друштва – подршка реализацији и практични примери
у организацији Друштва учитеља Београда, 23.2.2022.
6. Вебинар Са наставником на ти у организацији ИК ,,Нови Логос“, 25.2.2022.
7. Вебинар Концентрацијом и мотивацијом до изузетности у организацији
Друштва учитеља Београда, 5.3.2022.
8. Скуп Настава музичке културе – подршка реализацији и практични примери у
организацији Друштва учитеља Београда, 9.3.2022.
9. Образовна академија – Акредитовани онлајн стручни скуп: Дигитална настава –
корак напред или назад? (Жолт Коња) у организацији Клет групе, 10.3.2022.
10. Вебинар Дигитални свет 1 и 2 у организацији ИК ,,Креативни центар“,
15.3.2022
11. Вебинар Дигитални свет 2 за 2. разред у организацији ИК ,,Нови Логос“,
17.3.2022.
12. Пробни завршни испит – обука, календар активности и видео упутства,
24.3.2022.
13. Промоција уџбеника из Математике за 1. разред основне школе у организацији
Data Status, 28.3.2022.
14. Образовна академија – Акредитовани онлајн стручни скуп: Знати своје границе
је пола добре комуникације (Јелена Марушић) у организацији Клет групе,
29.3.2022.
15. Скуп Из наше учионице – интегративна настава у организацији Друштва
учитеља Београда, 6.4.2022.
16. Образовна академија – Акредитовани онлајн стручни скуп: Природне науке
кроз НТЦ методологију (Вук Рајовић) у организацији Клет групе, 13.4.2022.
17. Скуп Из наше учионице – превенција насиља у организацији Друштва учитеља
Београда,19.4.2022.
18. Образовна академија – Акредитовани онлајн стручни скуп: Мапа ума – Начин
да учење буде игра (Марина Панић) у организацији Клет групе, 11.5.2022.
19. Онлајн скуп: Нека лутка игра као чигра у организацији Друштва учитеља
Београда, 18.5.2022.
20. Образовна академија – Акредитовани онлајн стручни скуп: Ко се боји медијске
писмености још...(проф. др Светлана Безданов - Гостимир) у организацији Клет
групе, 26.5.2022.
21. Онлајн скуп: Чаролија рециклаже у организацији Друштва учитеља Београда,
5.6.2022.
22. Обука за дежурне наставнике који ће дежурати током спровођења завршног
испита у основној школи ( дежурни наставници на завршном испиту), 21.6.2022.
23. Дежурство на пробном и завршном испиту у основној школи
24. Дежурство на пробном завршном испиту за ученике осмог разреда у ОШ
,,Филип Вишњић“ (математика), 25.3.2022.
25. Дежурство на завршном испиту за ученике осмог разреда у ОШ ,,Милена
Павловић Барили“ у Вишњичкој бањи, 27, 28 и 29.6.2022.
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Веселинка Јурић
1. Акредитовани скуп „Настава Физичког и здравственог васпитања – подршка
реализацији и практични примери“, СУРС, путем Мајкрософт Тимса
2. Вебинар: Са наставником на ти – Разредна настава (организатор: Klett)
3. Акредитованискуп „Настава Природа и друштво – подршка реализације и практични
примери“, СУРС, путем Мајкрософт Тимса,
4. Акредитовани скуп „Настава Музичке културе – подршка реализацији и практични
примери“, СУРС, путем Мајкрософт Тимса
5. Нова генерација Едукиних уџбеника за 4. разред основне школе (вебинар)
6. Завршена обука Етика и интегритет (РС - Агенција за спречавање корупције)
7. Акредитовани скуп „Настава Ликовне културе – подршка реализацији и практични
примери“, СУРС, путем Мајкрософт Тимса,
8. Реализована је обука наставника који су дежурали на пробном испиту за ученике 8.
разреда.
9. Дежурство на пробном пријемном испиту за ученике 8. Разреда СУРС,
10. Трибина: "Из наше учионице - интегративна настава“
11. Конференција: Дигитално образовање 2022. (организатор: Центар за образовне
технологије)
12. Онлајн предавање: Инспирација је у бајкама, предавач Нада Кљајић (Институт за
модерно образовање)
13. Трибина: Креативне идеје из учионице (у организацији ДУБ-а)
14. Трибина: Нек лутка игра као чигра (у организацији ДУБ-а)
15. Трибина: Чаролија рециклаже
16. Обука за супервизора на Завршном испиту 2022.
17. Супервизија на Завршном испиту за ученике 8. разреда у ОШ „Влада Аксентијевић“
Беатриса Кратовац Селаковић
1. Примена едукативне платформе у раду са ученицима у школи, KLETT
2. Етика и интегритет, Агенција за спречавање корупције
3. Програм обуке за дежурне наставнике на завршном испиту у основн образовању,
Завод за унапређивање образовања и васпитања
4. Програм обуке запослених у образовању (Дигитална учионица/Дигитално
компетентан наставник – увођењење електронских уџбеника и дигиталних
образовних материјала), Завод за унапређивање образовања и васпитања
5. Програм обуке наставника разредне наставе за предмет дигитални свет 1, Завод
за унапређивање образовања и васпитања
6. Формативно оцењивање: методе, технике и инструменти, KLETT
7. Дигитална настава – корак напред или назад, KLETT
8. Акредитовани скуп „Настава Физичког и здравственог васпитања – подршка
реализацији и практични примери“, СУРС, путем Мајкрософт Тимса
9. Вебинар: Са наставником на ти – Разредна настава (организатор: Klett
10. Акредитованискуп „Настава Природа и друштво – подршка реализације и
практични примери“, СУРС, путем Мајкрософт Тимса,
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11. Акредитовани скуп „Настава Музичке културе – подршка реализацији и
практични примери“, СУРС, путем Мајкрософт Тимса
Планирано стручно усавршавање учитеља за школску 2022/2023.годину
16. Концентрацијом и мотивацијом до изузетности ДУБ
17. Примена тестова у процењивању квалитета знања ученика СУРС
18. Да друг другу буде друг –одељење као тим за превенцију вршњачког насиља, кроз
теорију и праксу СУРС
19. Васпитни пробелми ученика и како их превазићи – Васпитни рад - редни број
семинара 50
20. Да уз ИОП свако учи лако – Деца/ученици којима је потребна додатна подршка у
образовању – 251
21. Активно учење у настави математике – Математика – 430
22. НАГРАДА И КАЗНА – ПЕДАГОШКИ ИЗБОР ИЛИ НУЖНОСТ – Удружење
Креативан учитеља – 50
23. Карикатура у учионици - карикатура као ликовни израз, средство комуникације и
алат за интердисциплинарну наставу - Пријатељи деце Србије - 1188
24. Лектира не боли- развој читалачке мотивације у дигиталном добу - Краљевачко
друштво учитеља - 341
25. Учили су срећно до краја живота - бајке у разредној настави - Друштво учитеља
Београда – 372
26. Истражујемо природне појаве - Центар за стручно усавршавање запослених у
образовању Сомбор – 799
Извештај је урадила и предала руководилац Стручног већа за разредну насатаву Беатриса
Кратовац Селаковић.
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Извештаји о раду Стручних већа за области предмета
Извештај о раду Стручних већа за области предмета из групе природних
наука, математике и технологије
Извештај о раду Стручног већа за области предмета биологија, хемија,
физика
Септембар
Одлуком министарства просвете школска 2021/22. почиње по првом моделу, од могућа
три модела. Први модел подразумева да се настава одвија непосредно у школи, да часови
трају по 45 минута. За ученике од 5-8. разреда настава почиње од 8:50 часова.
Настава слободних наставних активности и секција, такође се реализује непосредно, у
складу са епидемиолошким мерама.
Извршена је расподела одељења старијих разреда и направљен распоред слободних
наставних активности (чувари природе и домаћинство), секција, додатне наставе које ће се
одржавати у поподневним часовима, након редовне наставе, од 8. до 11.часа.
Оперативни планови рада наставника се раде у складу са плановима ЗУОВ-а.
на месечном нивоу. У случају наставе на даљину ради се преко платформе Microsoft
Teams.
Ученици 8. разреда радили су иницијални тест из хемије и из биологије (5.-8. разред).
Октобар
Часови додатне, допунске и секције се одвијају непосредно у школи.
Направљен је избор ученика за додатне, допунске и секције.
Критеријум оцењивања усклађен је са исходима и стандардима за сваки предмет.
У Развојном плану школе од ове школске године планирано је прављење компостаорганског ђубрива. Ангажовани су ученици чувара природе. Постојеће жардињере у
школском дворишту искористили смо за прављење органског ђубрива од лишћа које смо
током јесени скупљали и мешали са земљом из жардињера. Органско ђубриво користиће
се на пролеће за садњу украсних биљака у школском дворишту.
Новембар
Настава се у првом класификационом периоду одржавала непосредно у школи. Осим
неколико одељења која су због здравствене ситуације радили по комбинованом моделу.
Сви часови су одржани по предвиђеном плану и програму.
На састанку руководилаца стручних већа 17. новембра донета је одлука да у наредне
четири године, почев од школске 2022/23. године, програми слободних наставних
активности за ученике од 5. до 8. разреда буду следећи предмети:
Пети и шести разред
1. Чувари природе
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2. Музиком кроз живот
3. Живот у прошлости
Седми и осми разред
1. Уметност
2. Домаћинство
3. Филозофија са децом
Децембар
Ученици који похађају часове чувара природе, домаћинства и биолошке секције у холу
школе изложили су своје радове, а поред кабинета за биологију окићена је новогодишња
јелка украсима од рециклираног материјала.
Планирани часови биологије, чувара природе и домаћинства нису у потпуности одржани
због болести наставница биологије у првој половини децембра.
Биљана Ђурђевић одржала је угледни час (Гљиве и лишајеви) из биологије у 7. разреду,
16. децембра. Часу присуствовала педагог школе , Ана Балабан.
Часу биологије у 6/1 присуствовала је психолог школе, 23.12.2021.
Један одређени број ученика 5. и 6. разреда, успешно су преузели кодове из уџбеника
БИГЗ издавача и преко својих таблета могу да користе електронске уџбенике из
биологије и физике.
Биљана Ђурђевић је присуствовала семинару „Обука за запослене – породично насиље“ и
Вебинару „ Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању“.
Вебинару „Са стручњацима на вези“ присуствовала је Милена Белоица.
Реализоване су све активноссти предвиђене планом Стручног већа.
Јануар
Према школском календару друго полугодиште почело је 24. 01. 2022. по
комбинованом моделу.
Извршена је анализа успеха на крају првог полугодишта. Закључак је да су ученици
постигли задовољавајући успех. Ради постизања бољег успеха, договорено је да се појача
рад у виду часова додатне и допунске наставе.
Направљен је распоред припремне наставе за завршни испит 8. разреда у терминима
претчасова и часови после редовне наставе.
Направљен је план припремне наставе за такмичења.
На састанку одржаном 27.1.2022. године договорене су измене у понуди СНА почев
од школске 2022/23. године у односу на оне донете у новембру 2021. године.
Чланови Стручног већа за области природних наука договорили су се да се ученицима
понуде следеће слободне наставне активности у наредне четири године, почев од школске
2022/23. године.
Пети разред:
1. Чувари природе
2. Музиком кроз живот
3. Свакодневни живот у прошлости
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Шести разред
1.Чувари природе
2.Цртање, сликање и вајање
3.Свакодневни живот у прошлости
Седми и осми разред
1.Хор и оркестар
2.Домаћинство
3.Цртање, сликање и вајање
4.Сачувајмо нашу планету
Договорено је да, до петка 4. фебруара 2022. године, наставнице биологије Биљана
Ђурђевић и Драгана Шијаковић направе презентације за представљање програма за
наведене СНА, како би се ученици и њихови родитељи пре избора упознали са понуђеним
програмима.
Такође, на сајту школе ће се поставити понуђени програми СНА за сваки разред.
На састанку је договорено да се анкетирање ученика за слободне наставне активности
(СНА) и изборне програме за школску 2022/23. годину изврши у фебруару 2022., које ће
спровести Ана Балабан, педагог школе.
Фебруар
Наставница Драгана Шијаковић у виду презентације упознала је ученике 4. и 5.
разреда са програмом СНА Чувари природе , са програмом домаћинства наставница
Биљана Ђурђевић представила је програм Домаћинства ученицима 6. и 7. разреда.
Педагог школе Ана Балабан спровела је анкету за слободне наставне активности. За
чуваре природе у 5. разреду пријавило се 34 ученика, а у 6. разреду 40 ученика. За
домаћинство у 7. биологије разреду определило се 57. ученика, а у 8. 38 ученика.
Драгана Шијаковић, наставница биологије 3. фебруара у 6-3 одржала је угледни час
(Кретање - скелет). Часу присуствовала психолог школе , Десанка Ђорђевић Матић.
Договорено је да се школска такмичења организују до 12.3.2022.
Пројекат „Засади дрво“ реализован је 24. фебруара. Ученици три одељења првог
разреда заједно са својим учитељицама и учитељем у школском дворишту посадили су
четири саднице Белог бора. Ученици су од наставнице биологије Драгане Шијаковић
добили упутство за садњу и негу садница, о значају дрвећа за жива бића и очување
животне средине.

Март
Став Стручног већа је да остајемо при одлуци о избору уџбеника за 8. разред од
претходне године. Изабрани уџбеници прате наставни план и програм.
Изабрани уџбеници за 8. разред за школску 2022/2023 годину су: за биологију и физику
од „БИГЗ школства“, а уџбеник из хемије од „ Герундијум“ издавача.
Организована су школска такмичења из биологије и хемије и изабрани су ученици који ће
школу представљати на општинском такмичењу.
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Урађена је анализа комбинованог пробног завршног испита за ученике 8. разреда.
Комбиновани тест пробног завршног испита одржан је 26.3.2022.
На комбиновани тест пробног завршног испита изашло је 62 ученика 8. разреда што је
100%. Остварили су следеће резултате:

биологија
физика
хемија

Просечан остварени број
бодова (0-20)
3,92 од 5
1,83 од 4
1.87 од 3

Просечан број бодова
изражен у процентима
78.40%
45.75%
62.33%

Април
Анализиран је успех и владање ученика на крају трећег квалификационог периода.
Закључак је да се ученицима којима је потребно, пружи додатна подршка, како би
савладали предвиђено градиво и остварили одређене исходе.
Сви чланови већа учествовали су у изради новог Школског програма за период од
4 године.
Мај
Успех ученика на такмичењима
Ученици су постигли следеће резултате:
Биологија
Ђорђе Јаковњевић (5-3) општнско такмичење (3. место)
градско такмичење (3. место)
Петар Јаворац (5-3) општнско такмичење (3. место)
Ана Петровић (6-2) општнско такмичење (3. место)
градско такмичење (3. место)
Вукашин Митић (6-2) општнско такмичење (3. место)
градско такмичење (3. место)
Јулија Милојевић (6-2) општнско такмичење (3. место)
Миа Немеш (7-1) општинско такмичење (2. место),
градско такмичење (2. место) ,
републичко такмичење (1. место)
Снежана Шево (7-3): општинско такмичење (3.место),
градско такмичење (2. место),
републичко такмичење (2. место)
Магдалена Марић (7-3): општинско такмичење( 3.место),
градско такмичење( 2.место),
републичко такмичење (диплома за врло добар успех)
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Хемија
Миа Немеш (7-1) –општинско такмичење (1. место )
Лазар Радојичић (7-1) општинско такмичење (2. место)
градско такмичење (2. место )
Анђела Илић (7-1) – општинско такмичење (3. место)
Верица Вићић, наставница физике одржала је у 6. разреду угледни час (Хидростатички
притисак).
Јун
Урађена је анализа успеха на крају другог полугодишта, Успех ученика је задовољавајући.
За ученике који су друго полугодиште завршили као неоцењени, услед више од 1/3
изостанака, организована је припремна настава и полагање разредног испита.
Е.Т. 5-1 – биологија
С.Б. 6-3, биологија, чувари природе и физика
М.Н. 6-2, физика
З.Д. 7-1, физика
У.С. 7-1, физика.
Припреме ученика осмих разреда за полагање завршног испита су биле
интензивиране.
Пробни завршни испит за ученике 7. разреда одржан је 15.6. 2022. Ученици су
радили комбиновани тест и показали следеће резултате:
Биологија - 21 ученика, просечан број поена 8,2
Физика - 21 ученика, просечан број поена 11,3
Хемија -12 ученика, просечан број поена 12,8.
Осамнаест ученика заједно са наставницом биологије Драганом Шијаковић
поводом Светског дана заштите животне средине 5. јуна посетили су ботаничку башту
„Јевремовац“.
Сви чланови већа прошли су кроз једну краћу обуку. Наставници који чине
Стручно веће, ангажовани су као другостепена жалбена комисија.
Рад већа пратили су квалитативни извештаји на месечном нивоу
Сви чланови већа учествовали су у изради Годишњег плана за 2022/2023 годину.
Урађен је план Стручног већа за школску 2022/2023. годину.
Извршена је подела одељења.
Стручно усавршавање:
Биљана Ђурђевић
Обука за запослене - породично насиље"( 16 сати), ,,Стратегије у раду са ученицима који
показују проблеме у понашању" (16 сати) преко платформе ,,Чувам те'' .
-Етика и интегритет – обука.
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Милена Белоица
"Обука за запослене - породично насиље" 16 бодова
"Обука за запослене - Безбедно коришћење дигиталне технологије - превенција
дигиталног насиља" (16 бодова).
Верица Вићић
„Етика и интегритет“.
Руководилац већа за школску 2022/23. годину је Милена Белоица, наставница хемије.
Извештај је урадила и предала руководилац већа Драгана Шијаковић, наставник
биологије.

Извештај о раду Стручног већa за предмет Математика
Стручно веће чине два професора математике и то: Марина Радовановић и Љубица
Рангелов. План рада овог већа као и подела одељења предата је у јуну месецу. Договорено
је да руководилац већа буде Љубица Рангелов. Подела одељења је следећа:
МАРИНА РАДОВАНОВИЋЉУБИЦА РАНГЕЛОВ –
АВГУСТ

-У овом месецу на састанцима већа смо се договарале о реализацији поправних испита за
ученике петог, шестог разреда и седмог разреда.
-Припремну наставу су одржале М.Радовановић и Љ. Рангелов и то 10 часова по
разреду, по распореду датом у јуну месецу ученицима и разредним старешинама.
-Распоред је такође био истакнут на улазним вратима школе.
-Руководилац актива је поднела извештај о резултатима поправног испита, одељенским
већима ,директору и педагошко психолошкој служби.
-Сви ученици који су полагали поправни су положи.
СЕПТЕМБАР
-Усклађени су годишњи планови са новим школским календаром ,договорено одржавање

додатне и допунске наставе и пипремљени иницијални тестови за све разреде.
-Тест је истог дана одржан у свим одељењима а затим је урађена детаљна анализа.
- Закључак након анализе иницијалних тестова је да су ученици имали значајне пропусте у
стицању знања током прошле школске године када су пратили наставу по другом моделу
због епидемиолошке ситуације (у две групе - један дан у школи други он лајн.
- Посебно је посвећена пажња организацији помоћи другарима у савладавању градива –
вршњачко учење, у оквиру свог одељења и у малим групама због тренутне здравствене
ситуације.
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-У овој школској години сваки наставник допунску и додатну наставу држи одељењима
којима предаје.
- Урађени су планови писмених и контролних задатака за прво полугодиште.
-Од додатне литературе ученицима је понуђен МАТЕМАТИЧКИ ЛИСТ чији је издавач
Друштво математичара Србије.
-Направљен је план одржавања угледних часова по темама.
ОКТОБАР
-На састанцима смо разговарале о усаглашености критеријума оцењивања и у томе смо

као веће веома изједначени.
-Закључено је да је потребно током редовних часова константно и учестало радити
обнављање прошлогодишњег градива у свим одељењима-разлог ситуација како су
пратили наставу.
-Деца немају радне навике, не раде редовно домаће задатке што је један од разлога за
појачан рад на допунској настави.
- У петом разреду приметни су проблеми рачунања са вишецифреним бројевима, нарочито
дељење.
- Подељена су искуства у раду са ученицима који прате наставу по ИОП 2 (закључено је
да је све више деце која наставу прате по измењеним програмима).
НОВЕМБАР
-Извршена анализа успеха на крају првог класификационог периода као и усклађивање

критеријума оцењивања.
- Због школског такмичења, урадиле смо поделу посла за организацију такмичења и
појачале рад у оквиру додатне наставе.
ДЕЦЕМБАР

-Организовале смо школско такмичење,које је ове године одржано 3. децембра, а задатке
смо узели од Друштва математичара Србије.
-На школско такмичење је изашло 56 ученика (15 ученика трећег разреда, 15 ученика
четвртог, 15 ученика петог, 6 ученика шестог, 5 ученика седмог).
-Дежурали су учитељи, а прегледали задатке наставници.Такмичење протекло без
проблема.
- На општинско такмичење које ће се одржати у фебруару пласирало се двадесет (20)
ученика наше школе.
-Припремна настава за 8 разред планирана је за друго полугодиште.
Угледни часови:
М. Радовановић – пети разред – ОСНА СИМЕТРИЈА
Љ. Рангелов- шести разред - ПОВРШИНА ТРОУГЛА И ЧЕТВОРОУГЛА
ЈАНУАР

-

Због општинског такмичења појачана је додатна настава са ученицима који су се
пласирали за виши ранг такмичења.
Поново смо разговарали о уједначавању критеријума оцењивања.
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ФЕБРУАР
- Почеле припреме за матуру (три часа у току недеље-нулти час 8:00h –свако одељење

-

посебно). Није велика заинтересованост ученика .
Организација за општинско (20. фебруара 2022.), 20 ученика пласирано, као
прегледач на такмичењу је учествовала М.Радовановић.
Са општинског са наградама је 5 ученика (два ученика петог разреда и три ученика
шестог разреда) и они су се пласирали на градско такмичење.
Награђени ученици су: 5 разред:
С. Јанковић -1награда ,
Т.Милутиновић - 2.награда,
6 разред:
М.Кнежевић – 2. награда
А. Петровић – 3.награда
Ј. Милојевић - похвала

МАРТ

-

Припреме за градско такмичење, учешће 5 ученика ,као дежурни наставник била је
Љ. Рангелов.
Пробни матурски одржан 25.3.2022. На пробни су изашли сви ученици осмог
разреда њих 64,од којих су два ученика радила тест по ИОП-у 2.
Радове прегледали М.Радовановић и Љ. Рангелов. Није било ученика са 0 поена,а
једна ученица је имала свих 20 поена.

АПРИЛ

-

Урађена анализа успеха на тромесечју.
Константовано је да су и даље ученици без радних навика, и да је велики број
опомена, па је договорено да одељењске старешине обавесте родитеље да ученици
морају долазити на допунску наставу која се редовно одржава.

МАЈ

-

-

Веће је поново бирало уџбенике, и од пониђених избор је остао исти,сви разреди ће
користити ученички комплет од издавачке куће КЛЕТ.
Разлога за то је добар избор задатака на свим нивоима тежине као и довољан број
задатака и за самостални рад.Прихватљив,једноставан и разумљив језик за узраст
при објашњењима нових тема, као и да наредне генерације могу користити исте
уџбенике.
На састанку је разматрана и потреба за набавку школског прибора, шестара,
троуглова, нових модела...за наредну школску годину
У оквиру развојног плана –ПРОЈЕКАТ са задатком обраде података урађен је
заједно у корелацији - информатика и рачунарство – математика (у осмом
разреду).

ЈУН

-

На крају анализиран успех у свим разредима.
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-

-

На поправни је упућено 18 ученика шестог разреда. План припреме,материјал за
припрему за поправни постављен на платформи ТИМС и прослеђен одељењским
старешинама који су обавестили родитеље.
Матурском испиту 28.6.2022, приступили су свих 64 ученика. Испит одржан у
школи Ј.Поповић и протекао без проблема.
Резултати теста у складу са закључним оценама ученика.Није било ученика са 0
поена, али ни са максимумом од 20 поена.
Са мање од 10 поена је 11 ученика, са 10 поена је 8 ученика док са 17, 18 и 19
поена је 12 ученика.
Просек на матурском је 10,18 поена.
Урађена је подела часова за наредну школску годину
5/1,2,3 и 7/1,2,3 разред- Љ.Рангелов
6/1,2,3 и 8/ 1,2,3 разред- М .Радовановић
Урађен план за наредну школску годину

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА:
1."Обука за запослене - породично насиље"
2."Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању"
3.“Примена едукативне платформе у настави на даљину“
ОНЛАЈН СЕМИНАРИ: Марина Радовановић
Педагошка
15.12.2021. Онлајн
документација –
свеска праћења,
развоја и
напредовања
ученика.
Образовне
2.12.2021.
Онлајн
неуронауке у школи
– пут од науке до
праксе

(2021/22.)
1 сат и
за наставну област, предмет и
30
методику наставе, поучавање и учење.
минута

1 сат и
30
минута

за наставну област, предмет и
методику наставе, поучавање и учење.

Како подучавати
вештинама
комуникациј
Формативно
оцењивање

28.4.2021.

Онлајн

за наставну област, предмет и
методику наставе, поучавање и учење.

2.2.2022.

Онлајн

Kомуникацијске
вештине у школској
арени
Дигитална настава
– корак напред или
корак назад

23.2.2022.

Онлајн

10.3.2022.

Онлајн

1 сат и
30
минута
1 сат и
30
минута
1 сат и
30
минута
1 сат и
30
минута

Етика и интегритет
Примена едукативне

11.3.2022.
11.12.2021

Онлајн
трибина 3 сата и

за наставну област, предмет и
методику наставе, поучавање и учење.
за наставну област, предмет и
методику наставе, поучавање и учење.
за наставну област, предмет и
методику наставе, поучавање и учење.

за наставну област, предмет и
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платформе у раду са
ученицима на
даљину
Мапа ума – начин да
учење буде игра

11.5.2022.

11. 5.
2022

30
минута

методику наставе, поучавање и учење.

Онлајн

1 сат и 30 минута

ОНЛАЈН СЕМИНАРИ: Љ. РАНГЕЛОВ
Педагошка
15. 12.
Онлајн
документација –
2021.
свеска праћења,
развоја и
напредовања
ученика.
Формативно
2. 2. 2022.
Онлајн
оцењивање

1 сат и 30
минута

за наставну област,
предмет и методику
наставе, поучавање и
учење.

1 сат и 30
минута

за наставну област,
предмет и методику
наставе, поучавање и
учење.

СЕМИНАРИ ЗА НАРЕДНУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ

Математика
57-К1

Љубица Рангелов, Марина
Радовановић

Математика
350-К1

Марина Радовановић, Љубица
Рангелов

Математика
352-К1

Марина Радовановић, Љубица
Рангелов,
Марина Радовановић, Љубица
Рангелов

Математика
361 – К1
Математика
413. – К2

Марина Радовановић, Љубица
Рангелов

Математика
418 – К2
Математика
421 – К2
Математика
430 – К2
Математика
438 – К2

Марина Радовановић, Љубица
Рангелов
Марина Радовановић, Љубица
Рангелов
Марина Радовановић, Љубица
Рангелов
Марина Радовановић, Љубица
Рангелов

Ефикасним реаговањем до успешнијег
решавања и превазилажења кризних
ситуација
Креирање наставних материјала за
интерактивну наставу
Методичка радионица
Програмски пакет LaTeX за припрему
наставних материјала из математике
Креирање математичких задатака по
узору на PISA и TIMMS тестирање
Кад је лака геометрија и мерење прија
еМатематика
Активно учење у настави математике
Одабране теме из геометрије различити
методички приступи,

Руководилац већа за нарену школску годину је Љубица Рангелов.
Извештај је урадила и предала руководилац стручног већа, Љубица Рангелов.
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Извештај о раду Стручног већа за области предмета техничког и и
нформатичког образовања – техника и технологија
Чланови већа су нaставници Дарко Манојловић и Јелена Филиповић Спремо.
Септембар
Урађен је план Стручног већа за нову школску годину, извршена подела одељења и
задружења наставника за рад у секцијама и припремној настави за такмичење, предати су
благовремено сви предвиђени годишњи планови рада.
Утврђен је план угледних часова. Извршена је подела одељења:
Јелена Филиповић – Спремо: 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3
Дарко Манојловић: 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2
Због епидемиолошке ситуације, настава се неће одржавати у кабинету, већ ће наставници
ићи у учионице ученика.
Наставник Дарко Манојловић води секцију и учествоваће у пројектној настави, док је
наставница Јелена Филиповић-Спремо учествује у припреми ученика за такмичење. За
руководиоца стручног већа изабрана је Јелена Филиповић – Спремо. Оба наставника
задужена су као координатори за електронски дневник.
Октобар
Материјал за практичне вежбе нисмо и нећемо користити, јер немамо кабинетску
наставу. У раду свих одељења користимо уџбенике Нови Логос, као и њихову е-учионицу.
Заинтересованим ученицима је презентована секција коју води наставник Дарко
Манојловић. Набављен је материјал за рад секција. Наставница Јелена Филиповић-Спремо
у првом полугодишту пратила је рад надарених ученика да би у другом полугодишту
отпочела са припремном наставом за такмичење са тим ученицима. Избор ученика се
вршио на основу њихових способности и жеља. Сваки наставник усаглашава критеријум
оцењивања у складу са исходима за предмет.
Новембар
После тромесечја је извршена анализа рада и успеха ученика из предмета Техника
и технологија. Ученици радо похађају наставу Технике и технологије. Већина ученика има
уџбенике, а сви свеске за рад. Усаглашени су критеријуми оцењивања наставника.
Ученици су ангажовани на часовима и труде се да имају што боље оцене. Секцију
реализује наставник Дарко Манојловић. Реализује се према интересовању ученика и у
складу са њиховим временом и оптерећеношћу распореда. Са надареним ученицима
реализоваће се припремна настава за такмичење у другом полугодишту, а водиће је
наставница Јелена Филиповић-Спремо.
Децембар
Одржан је састанак на коме је разговарно о усаглашавању критеријума оцењивања
ученика и договорен је минимум знања за позитивну оцену. Ученици се све више ангажују
на часовима, радо похађају наставу и извршавају своје обавезе. Оба наставника су
27

учествовала на семинару и у стручном усавршавању за Е-учионицу. Пред полугодиште је
извршена анализа рада и успеха ученика из предмета Техника и технологија и закључено
је да ученици 5, 6, 7 и 8 разреда редовно уче и редовно доносе свеске. Ученици су са
позитивним успехом из предмета завршили прво полугодиште. Извршена је анализа рада
Стручног већа за Технику и технологију и констатовано је да су све активности
реализоване.
Јануар
Извршена је анализа успеха ученика на крају првог полугодишта; констатоване су
тешкоће у реализацији програма и предлог мера за њихово превазилажење;урађена је
објективна процена усвојености програмских садржаја
Фебруар
Због епидемиолошке ситуације мењане су пропозиције такмичења и у том раду
учествовали су и чланови нашег актива. Међутим, ни један ученик није имао жељу да се
такмичи, јер су услови ове школске године били недовољно стимулативни за ђаке. Између
осталог, и због изостанка класичног одржавања секције због епидемиолошке ситуације.
Ученици су се превасходно базирали на такмичења из осталих предмета. Свакако су
ученици, који су показали интересовање за секцију или такмичење у току првог
полугодишта, адекватно награђени. Они су на часовима редовне наставе у кабинету имали
и додатне вежбе за рад.
Март
Ученици долазе сваки дан и имају непосредну наставу. Започета је и настава по
кабинетима.
Настава се одвија у групама за Технику и технологију.
Наручени су комплети за практичан рад, издавач М&Г Дакта.
Април
Извршена је анализа успеха ученика на крају трећег квартала; тешкоћа у
реализацији програма и предлог мера за њихово превазилажење; објективна процена
усвојености програмских садржаја Избрани су уџбеници за наредну школску годину
Мај
До сада је извршена анализа недостајућег алата и средстава за рад. Нешто је
докуопљено, а остало је да се за следећу школску годину обнове и набаве нове стеге, као и
већи алат. Настава је у кабинету и ученици сада врло радо израђују своје практичне вежбе.
Јун
Реализовани су завршни радови ученика од 5. до 7. разреда и извршена је анализа
истих.
Извршена је оцена реализације програмских садржаја од 5. до 8. разреда; тешкоће у
реализацији програма и предлог мера за њихово превазилажење; објективна процена
усвојености програмских садржаја.
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Анализиран је успех ученика на крају другог полугодишта.
Сумирани су и анализирани резултати рада Стручног већа у школској
2021/22.години.
Извршено је оквирно програмирање рада Стручног већа за школску 2022/23.
годину. У току школске године због епидемије настава се одвијала комбиновано и online и
под поебним мерама. Касније је тек уведена Кабинетска настава непосредно у школи.•
Услови рада који су били претходних година када се настава одржавала у учионицама
били су јако тешки. По повратку на кабинетску наставу, услови постају веома добри.
Потребно је опремити кабинете и поправити понешто, јер нису коришћени две године у
своју сврху, већ као учионице ученика осмог разреда.
Поред редовне наставе наставник Дарко Манојловић је био ангажован и у
одржавању школских рачунара и пратеће опреме, интернета, како софтверски тако и
хардверски. Такође, пружао је и савете о коришћењу наведене опреме запосленима у
школи. Обављао је и функцију и администратора сајта, координарора за елекронски
дневники и координатора за Microsoft-ов лиценцирани софтвер. Поред редовне наставе,
наставница Јелена Филиповић-Спремо била је ангажована као координатор и замена
директора за електронски дневник. Такође је прошла обуку против корупције у државним
установама. Наставници су прошли обуку за дежурне наставнике на завршном испиту и
дежурали су на истом три дана.
Извештај је урадила и предалао руководилац стручног већа: Јелена Филиповић Спремо.
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Извештај о раду Стручног већа за области предмета нформатике
и рачунарства
Стручно веће чини: Ивана Милуновић. План рада овог већа предат је у јуну
месецу, а подела одељења је извршена у августу.
Август
•
Прегледани рачунари у свим учионицама и оспособљени колико је могуће за рад са
Тимс платформом.
•
Оспособљени школски Лаптоп рачунари колега за рад са Тимс платформом.
•
Пријављени недостаци, као и проблеми које ће ти недостаци изазвати у будућој
настави.
•
Оцене ће у овој школској години бити формиране на основу усменог одговарања,
рада на платформи Петља и рада у кабинету (ако епидемиолошка ситуација буде
дозволила).
Септембар
•
Настава се одвија у кабинету.
•
Две ученице 8. разреда и један ученик 7. разреда послати су у бесплатну школу
информатике „Суботом волимо информатику“, у организацији Рачунарске гимназије.
•
Ивана Милуновић присуствовала обуци „EDUKACIJA TELLO EDU DRONOVA ZA
OSNOVNE SKOLE“
Октобар
•
Почетком месеца почело одржавање Информатичке секције за ученике старијих
разреда, као и за ученике 2. , 3. и 4. разреда.
•
Ивана Милуновић присуствовала обуци "DRONOVI U SKOLAMA I ZANIMANJA
BUDUCNOSTI"
• Одрађени системи на 10 нових рачунара који су стигли у школу. Од тога је 6
постављено у кабинету информатике, а осталих 4 у кабинетима предметних
наставника.
Новембар
•
Извршена анализа успеха на крају првог класификационог периода као и
усклађивање критеријума оцењивања.
•
Крајем месеца одржано школско такмичење Дабар, на ком су учествовали ученици
старијих разреда, као и ученици млађих разреда који похађају информатичку секцију.
•
Два ученика 7. разреда су послата у бесплатну школу информатике „Basic Payton +
Video game development“
Децембар
• Ивана Милуновић присуствовала обуци Еучионица.
• Одрађени испланирани пројекти са свим одељењима у оквиру пројектне
• наставе(користећи Микробит).
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•

Извршена анализа успеха на крају првог полугодишта.

Јануар
• Друго полугодиште је почело 24.1.2022.
• Направљени планови за неоцењене ученике.
• Почела припрема ученика за Квалификационо такмичење организовано од стране
ДМС.
Фебруар
• Два ученика 7. разреда и два ученика 6. разреда су послата у бесплатну школу
информатике „Basic Payton + Video game development“
Март
• Извршена анализа успеха на крају првог класификационог периода као и
усклађивање критеријума оцењивања.
• Завршена секција ученика млађих разреда. Одржано укупно 40 часова.
Април
• Послато је 6 ученичких радова на Дигитални ликовни конкурс у Бугарској.
• 16 тимова( укупно 32 ученика) петог и шестог разреда је учествовало на државном
такмичењу из информатике у програмирању микробита.
Мај
•
•
Јун
•
•
•

Одрађени испланирани пројекти са свим одељењима у оквиру пројектне
наставе(користећи Микробит).
Извршена анализа успеха на крају другог полугодишта.
Одрађене све припреме са колегама прегледачима за прегледање завршног испита.
Ивана Милуновић у припремама завршног испита учествује у улози техничке
подршке и у улози прегледача испита из математике.

Извештај је урадила и предала руководилац стручног већа, Ивана Милуновић.
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Извештај o одржавању сајта на Интернету
Школа поседује сајт на коме се налазе подаци о раду школе, запосленима,
ученицима и различитим дешавањима у школи. Почетком школске године ажурирано је
10, а у току године додато још 15 нових старана са различитим садржајима.
На сајту школе постављен је и Информатор о раду школе, затим правила понашања
у школи, Годишњи план рада школе, као и Правилник о дисциплинској и материјалној
одговорности ученика. На сајту су оглашене и Јавне набавке, постављен је распоред
часова, распоред отворених врата и писмених провера. Дати су и садржаји који описују
дешавања у школи и ван ње.
Ове године је на сајту додата и рубрика за пријаву младих заштитника грађана за
ученике седмог и осмог разреда.
У току године на сајту школе су свакодневно постављана обавештења о
новонасталој ситуацији и организацији наставе.
Администратор сајта проф.технике и информатике, Дарко Манојловић.
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Извештај о раду Стручног већа за области предмета друштвених
наука (предмети: историја и географија)
- Стручно веће друштвених наука чинилe су наставнице:
- М. Вуковић - историја,
- Б. Шошкић - географија,
-У складу са планом рада Сручног већа 2021/2022. године реализоване су следеће
активности:
Јун
- Наставници су учествовали у изради Школских програма за 5, 6, 7. и 8. разред у складу
са изменама и допунама наставног програма за други циклус основног образовања и
васпитања
- чланови су анализирали постојеће планове и програме и извршили прелиминарну поделу
часова, као План рада већа за наредну школску годину
- Изабран руководилац стручног већа је Бранка Шошкић.
Август
- Наставница Слађана Симић 31.08. 2021. одлази у пензију и њене часове преузима
наставница Мирјана Вуковић.
- Наставник Марко Милановић одлази у другу школу и његов час преузима наставница
Бранка Шошкић
- Потврђена је предложена подела часова за 2021/2022. школску годину.
- М. Вуковић – историја: 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1,7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3.
- Б. Шошкић – географија: 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1,7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3.
- Урађени су Годишњи планови рада за оба предмета, на основу препорука ЗОУВа, као и
планирање писаних провера и контролних вежби на нивоу већа
- Извршена је реорганизација кабинета и направљена листа наставних средстава који нису
за употребу (отпис), као и листа предлога за набавку нових наставних средстава.
Септембар
- Настава је организована на основу Стручног упутства за организацију и реализацију
образовно- васпитног рада у школској 2021/2022.години. Образовно-васпитни рад је
организован у три модела.
- Од 1. септембра образовно-васпитни рад је почео према ПРВОМ моделу који је
подразумевао непосредан рад у школи. Настава траје 45 минута, а свако одељење је у
једној учионици – нема кабинетске наставе.
- Наставници оба предмета, и историје и географије, оперативне планове праве на основу
плана и програма који је предложио ЗУОВ.
-Ученици су пријављени на платформу Microsoft Teams, која је изабрана на нивоу школе.
- Наставници постављају додатни материјал уколико је потребно и дају ученицима
смернице за учење, одговарање или израду контролне вежбе.
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- У септембру су одржане стручне консултације на тему Нови наставни план и програм за
8. разред и констатовано је да ученици усвајају нови наставни план и програм, како из
историје тако и из географије, иако је промењен уџбеник за историју (Герундијум) и
географију (Креативни центар).
- На месечном нивоу наставници су применили планиране стандарде у циљу остваривања
утврђених исхода. Подршку у раду остварили су кроз сарадњу међу стручним већима.
- Од 16. 09. 2021. год. наставницу Бранку Шошкић, која је била на боловању, мењала је
наставница Кристина Тодоровић, тако да је радионица са израдом паноа поводом
Светског дана Озонског омотача, планирана за септембар, одложена због одсуства
предметног наставника.
- Оба предметна наставника су преко платформе КАМПСТЕР прошла две онлајн обуке "Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању" , као и “Обуку за
запослене - породично насиље”, у организацији МПНТР и владине организације ЧУВАМ
ТЕ, у периоду 16.9. - 24.9.2021.год.
- Планирана посета часовима ученицима 4.разреда – Природне и друштвене одлике Србије
– ШРП - област ЕТОС, одложена је за новембар због усклађивања планова са препорукама
ЗУОВа, а и одсуства/боловања предметног наставника Б. Шошкић, као и учитеља 4.
разреда.
Октобар
- Извршена је анализа адаптације ученика петог разреда. Ученици су лепо прихватили
нове предмете и предметне наставнике, иако имају један час недељно, заинтересовани су и
за додатну наставу.
- Почетком октобра евидентирани су ученици заинтересовани за додатну наставу из
историје, а након тога и реализација часова додатне наставе од 5. до 8. разреда.
- Уколико буде потребно реализоваће се и часови допунске наставе.
- Наставница Бранка Шошкић је, по повратку са боловања, од 18.10.2021. год. извршила
евидентирање ученика 7. и 8. разреда за додатну наставу. Више заинтересованих ученика
је у седмом разреду, него у осмом. Реализација часова је кренула од новембра.
- Планирана посета Етнографском музеју са ученицима 7. и 8. разреда, одложена је за
друго полугодиште због епидемиолошке ситуације.
Новембар
- 4. 11. 2021. поводом обележавање Дана примирја у Првом светском рату - израђен пано о
Наталијиној рамонди (карактеристике цвета и симболика у Првом светском рату) наставница М. Вуковић и ученици.
- Услед одлуке Кризног штаба и Владе Србије због пандемије вируса КОВИД19 - јесењи
распуст је продужен на целу другу недељу месеца новембра, што је довело до промена у
школском календару и наставних планова.
- Извршена је анализа успеха на крају првог класификационог периода, и с обзиром да
нема недовољних оцена из историје и географије, чланови стручног већа су у највећој
мери уједначили критеријуме.
- 18. 11. 2021. наставница Б. Шошкић је са ученицима одељења 8/1 реализовала
заједнички час у одељењу 4/1, учитељице Н. Николаш, на тему “Природне лепоте Србије 34

национални паркови” чиме је остварена планирана посета ученицима 4. разреда из ШРП област ЕТОС.
- 30.11. 2021. одржан је исти тип часа у одељењу 4/3, учитељица М. Радивојевић са
ученицима одељења 8/3.
- Наставница М. Вуковић је 18.11. 2021. похађала вебинар “Авантура ума на школском
часу” - У. Петровић, у организацији Клет академије.
- Наставница Б. Шошкић је 05.11. 2021. похађала онлајн обуку “Медијска писменост у
условима хибридног школовања”, у организацији Института за модерно образовање, као и
онлајн презентацију Уџбеника географије за 8. разред основне школе, издавачке куће
Нови Логос, 30.11. 2021.
Децембар
- Наставница Б. Шошкић је 01.12. 2021. похађала онлајн обуку “Дигитални образовни
алати у СТЕМ настави”, у организацији Института за модерно образовање, као и онлајн
презентацију Уџбеника географије за 8. разред основне школе, издавачке куће Клет, 06.12.
2021.
- Наставница М. Вуковић је 02. 12. 2021. похађала вебинар “Образовне неуронауке у
школи - пут од науке до праксе” - др Р. Рајовић , у организацији Клет академије, као и
“Стручни скуп историчара о наставним плановима и програмима за основну и средњу
школу” - у организацији ЗУОВа, 11.12.2021. год.
- 07. 12. 2021. наставница Б. Шошкић је са ученицима одељења 8/2 реализовала и трећи
заједнички час у одељењу 4/2, учитељице Т. Адамовић, на тему “Природне лепоте Србије
- национални паркови”
- Извршена је анализа корелације међу предметима у установљено је да је корелација међу
предметима делимично остварена, јер су наставни планови и програми, и поред силних
промена и даље доста неусаглашени.
- Наставница Б. Шошкић је 13.12.2021. похађала вебинар “Теренска настава у географији конкретне активности” у организацији Дата Статус-а.
- Оба наставника су 15.12. 2021. похађала вебинар “Педагошка документација - свеска
праћења развоја и напредовања ученика” - Б. Вуловић, у организацији Клет академије, а
наставница Б. Шошкић је истог дана похађала вебинар “Професионална комуникација у
школи” у организацији Дата Статус-а.
- Оба наставника су, такође, учествовала у обукама “Примена едукативне платформе у
раду са ученицима у школи” - 04. 12. 2021. и “Примена едукативне платформе у настави
на даљину” - 12.04. 2021. год у организацији Клет академије, али непосредно у установи,
реализатор наставник/ментор Љ. Глигоријевић, чиме је олакшано коришћење е-учионице
преко платформе ове издавачке куће.
- Током месеца децембра (од 28. 11. - 28. 12. 2021.) наставница Б.Шошкић је пратила
конференцију “Модерно образовање” (3 модула, 16 сесија,) и једно предавање “live class”
18. 12. 2021. “Постављање циљева који се остварују” преко Института за модерно
образовање.
- Имајући у виду да се ФЕСТИВАЛ НАУКЕ одржава у месецу децембру, и ове године
неће бити организован због епидемиолошке ситуације, па су ученици упућени на
виртуелну туру фестивала од прошле године тзв. ПРВИ ДИГИТАЛНИ ФЕСТИВАЛ
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НАУКЕ - https://www.festivalnauke.org/start, где је препоручена Европа у малом сусретање са науком са других меридијана, као и Научно игралиште и Причајмо о..
Јануар
- Извршена је анализа рада Већа у току првог полугодишта и анализа успеха из оба
предмета, анализом средњих оцена на нивоу разреда и одељења.
- М. Вуковић је у јануару учествовала на Тематској седници Националног просветног
савета - Погром у Шајкашкој и Новом Саду 1942. Иста наставница је, такође
присуствовала презентацији уџбеника Историје - издавачке куће Герундијум.
-Б. Шошкић је у току јануара похађала онлајн предавање “Циркуларна економија” у
организацији Института за модерно образовање и Science on Stage Serbia, као и онлајн
предавање “3Д технологија у вртићима, основним и средњим школама”у организацији
СТЕМ зборнице.
Фебруар
- Извршена је анализа стручног усавршавања оба наставника и закључено да има доста
вебинара на којима су наставници учествовали.
- Интензивиране су припремне за такмичења из оба предмета.
- Одржано је школско такмичење из историје , а на општинско такмичење су се пласирали
ученици 5. ,7. и 8. разреда.
-Почела је припремна настава за полагање мале матуре из оба предмета, а часови и
присутни ученици су евидентирани у е-дневник.
- Оба наставника су похађала онлајн предавања у организацији Клет Академије;
“Формативно оцењивање : методе, технике и инструменти”, “Са наставником на ти”, а
наставница Б. Шошкић је похађала онлајн предавање “Асертивна комуникација у
зборници”, “Оцењивање које води учењу” и “ Како прилагодити наставу деци која уче по
ИОПу” у организацији Института за модерно образовање, такође и презентацију уџбеника
8.разред издавачке куће “Креативни центар” и издавачке куће “Дата статус”.
Март
- Одржано је школско такмичење из географије. На општинско које је одржано у школи
“Олга Петров” у Падинској скели пласирало се 5 ученика - 3 ученика седмог разреда и 2
ученика 8. разреда, од којих је ученик 7. разреда Василије Арсоски освојио ПРВО место и
пласман на Градско такмичење у мају, а ученик Милијан Јеринић - треће место.
-У ОШ ,, Стеван Дукић “ је одржано општинско такмичење из историје. Награду су
освојила два ученика 5. разреда Ђорђе Јаковљевић и Лука Теофиловић - треће место и
пласман на Градско такмичење.
- Оба наставника су прошла обуку “Етика и интегритет” у организацији Агенције за
спречавање корупције Републике Србије, као и “Дигитална настава - корак напред или
назад”, и “Знати своје границе је пола добре комуникације” у организацији Клет
академије.
- Б. Шошкић је похађала онлајн предавање „Дан на нашим часовима интелигенција
емоционална буде активност централна” у организацији Института за модерно образовање
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- Угледни час: Воде – поводом Светског дана вода 22.3. није одржан због боловања
наставнице Б. Шошкић, коју је у том периоду мењала колегиница Ана Чакаревић.
- Извршена детаљна анализа резултата пробне мале матуре
Април
-Одржано је Градско такмичење из историје у ОШ ,, Јован Ристић” . Учествовала су два
ученика петог разреда, нису освојили награде.
- Оба наставника су похађала онлајн конференцију “Дигитално образовање 2022” 8. и 9.
априла у организацији Центра за образовне технологије на Западном Балкану, као и ”
Природне науке кроз НТЦ методологију” у организацији Клет академије.
- Наставница М. Вуковић је 18. 04. одржала угледни час ,, Крунисање краља Петра Првог
“ у одељењу 7-2. Часу су присуствовали педагог школе Ана Балабан , психолог школе
Десанка Матић Ђорђевић и наставница музичке културе Драгана Нешић.
-Посета музеју Јована Цвијића је одложена за почетак нове школске године због тешког
усклађивања обавеза ученика заинтересованих за реализацију посете са предметним
наставницима.
Мај
- Одржано је градско такмичење из географије у ОШ ,,Гаврило Принцип” у Земуну.
Учествовао је ученик седмог разреда Василије Арсоски освојио треће место.
- Извршена је анализа резултата са такмичења.
- Оба наставника су похађала онлајн предавања у организацији Клет Академије: “Како до
успеха на матури”, ,,Мапе ума - начин да учење буде игра”, “ Ко се боји медијске
писмености још”
- Наставница М.Вуковић је одржала часове у свим одељењима четвртих разреда - Тема
часа је - ,, Српска револуција “
- Наставница Б. Шошкић је похађала онлајн конференцију “СТЕМ кроз различите
приступе подучавања” у организацији Образовне организације СТЕМ.
- Оба наставника су узела учешће у Тиму за међународну сарадњу приликом посете колега
из Румуније, а неколико учитеља и предметних наставника (М. Вуковић) је било у посети
школи у Пожежени (Румунија) - разговор о даљој сарадњи школа и активностима.
Јун
- Оба наставника су прошла обуку за прегледаче на малој матури.
- Извршена је анализа тестирања ученика седмих разреда - шест ученика је приступило
изради теста из историје и девет ученика је приступило изради теста из географије, од
којих је један ученик по ИОПу. Оба наставника су са ученицима је анализирали тест и
постигнуће на тесту.
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- Наставница Б. Шошкић је са ученицима седмог разреда (7/2) урадила паное на
радионици поводом Светског дана заштите животне средине/5. јун, уз осврт на Светски
дан вода/22.март и превелико загађење истих.
- Оба наставника су похађала онлајн семинар ,,Онлајн и хибридна настава у дигитално
компетентној установи 2022.” у организацији Завода за вредновање квалитета наставе у
трајању од 3 недеље.
- Извршена је анализа успеха ученика на крају школске године из оба предмета на нивоу
разреда и одељења.
- Урађен је план већа за наредну школску годину и прелиминарно подељени часови.
- Договорено је да и наредне школске године руководилац Стручног већа буде Бранка
Шошкић/наставник географије.
Извештај саставила и предала руководилац Стручног већа Бранка Шошкић.
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Извештај о раду Стручног већа за области језик и комуникација
Извештај о раду Стручног већа за српски језик
Чланови већа у текућој школској години су наставници: Гаврило Јанчић, Бранкица
Ћировић и Љиљана Глигоријевић.
Почетак рада обележиле су уобичајене припреме за почетак нове школске године.
Крајем августа ажурирани су годишњи планови, одређена задужења наставника за рад у
секцијама, утврђен распоред допонске и додатне наставе, усаглашени критеријуми
оцењивања и сачињени иницијални тестови за ученике свих старијих разреда.
Школска година започела је у складу са одлуком Министарства просвете –
непосредном наставом, а у току септембра увођени су, према потреби, у складу са
здравственим стањем ученика по одељењима, преостали модели наставе – комбиновани и
онлајн. Тако је наставница Бранкица Ћировић једне недеље радила са ученицима 7/2 по
онлајн моделу, а следеће по комбинованом, док је Љиљана Глигоријевић радила по
комбинованом моделу са ученицима 8/3.
Први састанак већа одржан је крајем друге недеље септембра, и био је посвећен
анализи иницијалног теста ученика свих старијих разреда. Закључак је да је тренд пада
знања очигледан. Ученици 6,7. и 8. разреда урадили су у складу са, или незнатно испод
могућности. Као и увек важна је била мотивација ученика при изради оваквог теста.
Много је занимљивији био исход тестова тек пристиглих петака. А он није био у складу са
оценама које су ученици донели из 4. разреда. Једино је у 5/1 било шест петица, у 5/3
једна, док у 5/2 није било ни једне одличне оцене. Видно је несналажење ученика при
изради теста: не читају захтеве питања, прескачу/превиђају питања, дају непотпуне
одговоре; али је општи утисак на крају месеца био да су овогодишњи петаци много
комуникативнији и раднији од прошлогодишњих, да имају развијенији осећај
самоодговорности и радне навике.
Дана 28.9. одржан је први састанак Комисије за културну и јавну делатност школе.
Разматран је начин обележавања Дана школе, који је, по први пут, требало да буде у
новембру (19.11.). Драстично погоршана епидемиолошка ситуација утицала је на одлуку
Комисије да се Дан школе обележи значајно редукованим културним садржајем, а наше
Веће требало је да пригодни програм употпуни драмолетом ,,Рингишпил“, који би
припремили и извели чланови драмске секције.
Од средине септембра отпочеле су са радом две секције: драмска и секција
,,Читалачки клуб“, којим руководи наставница Бранкица Ћировић.
У октобру је дошло до драстичног погоршања епидемиолошке ситуације у
старијим разредима, што је битно утицало на моделе извођења редовне наставе, као и на
све остале активности.
Значајан број ученика је одсуствовао са наставе, те је више одељења са модела
непосредне прешло привремено на модел комбиноване наставе (непосредна-онлајн). По
овом моделу радили су наставници Гаврило Јанчић, у одељењима 7/3, 5/2 и 6/2 (прве три
недеље октобра), Бранкица Ћировић у 7/1, 7/2 (прве две недеље) и 6/3 (последње недеље),
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док је Љиљана Глигоријевић и сама због заражености била на двонедељном боловању. У
том периоду замењивала ју је колегиница Снежана Томић, која је прве недеље октобра у
одељењу 8/3 такође радила по комбинованом моделу. Рад по групама неминовно је
условио и померања у реализацији оперативних планова, пре свега када је реч о изради
писмених и контролних задатака, који су пали управо у периоду најбројнијег
одсуствовања ученика са непосредне наставе. Зато су ове провере знања рађене по
групама. Групе које су две недеље пратиле наставу онлајн радиле су писмене и контролне
задатке по повратку на непосредну наставу, а по неколико наставних јединица из октобра
пребачено је у наредни месец и реализовано током новембра.
Одсуство ученика значајно је отежало рад драмске секције. Она је наставила са
радом, али је читачким пробама присуствовало свега по неколико чланова, те се са
припремом драмолета за Дан школе није далеко одмакло.
Нажалост, из сасвим другог разлога престао је са радом ,,Клуб читалаца“.
Наставница Бранкица Ћировић констатовала је да ове године не постоји интересовање
ученика за овај облик рада (читање књига и дискусије о њима – одазвала се само ученица
6/1 Сара Савић), што би требало да буде важно и благовремено упозорење о томе куда иде
култура овог дела ђачке популације.
У новембру епидемиолошка ситуација се побољшала, па смо цео месец радили по
моделу непосредне наставе. Активност се претежно свела на одржавање часова редовне,
допунске и додатне наставе. Два дана уочи поласка на продужени јесењи распуст
Комисија за културну и јавну делатност школе закључила је да у условима актуелне
епидемиолошке ситуације приоритет треба дати здравственој безбедности ученика,
наставника и свих запослених, те да, сходно спровођењу заштитних мера, не постоје
услови за обележавање Дана школе на традиционалан начин, приредбом, уз окупљање
већег броја извођача и гостију. Самим тим и драмска секција морала је да одустане од
извођења драмолета ,,Рингишпил“ коју је у претходних месец дана, уз већ поменуте
проблеме сталног осипања чланова, практично пола припремила.Стога и није реализована
ова активност Већа предвиђена развојним планом школе.
Наставници србисти одржали су састанак на коме су анализирали успех ученика у
првом класификационом периоду, примену комбинованог модела наставе у пракси,
адаптацију нових петака на захтеве предметне наставе, и подршку у раду слабијим
ученицима, као и рад у ИОП-у. Закључено је мање опомена него што стварно има слабих
оцена, превасходно стога да се слабији ђаци не би демотивисали и била им пружена
додатна подршка у раду. Но ту је и највећи проблем – управо су најслабији ученици (пре
свега поновци!) најмање (или уопше нису) долазили на допунску наставу, па се напредак у
раду и није могао очекивати. Разредне старешине су о овом проблему редовно
обавештаване током тромесечја. Закључено је да су на допунску наставу углавном
долазили ученици који, по процени наставника, и нису предвиђени за допунски рад, али су
желели да што више провежбају пређено градиво уочи контролних задатака, или након
тога поправе оцене.
Током новембра наставница Бранкица Ћировић похађала је вебинар ,,Авантура
ума на школском часу“ (18.11.), а наставница Љиљана Глигоријевић 28.11. непосредно
присуствовала семинару ,,Примена едукативне платформе у раду са ученицима и настави
на даљину“.
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И у децембру радило се по моделу непосредне наставе. Највише пажње било је
посвећено припреми ученика за важне провере знања, другом писменом задатку и
контролним задацима из уобичајено ђацима тешких области (гласовне промене,
реченична синтакса и синтагме). Због тога је одржан знатно већи број часова допунске/
припремне наставе, којима су опет претежно присуствовали бољи ученици – оних
слабих/слабијих скоро да и није било.
Од 17.12. због заражености корона вирусом наставница Бранкица Ћировић отишла
је на двонедељно боловање, тако да је рад у њеним одељењима до краја полугођа преузела
као замена проф. Александра Николић. Колегинице су биле у сталном контакту, тако да су
све наставне јединице реализоване према оперативном плану.
У току децембра Бранкица Ћировић и Љиљана Глигоријевић похађале су вебинар
,,Образовне неуронауке у школи – пут од науке до праксе“ ( 02.12), а Љиљана
Глигоријевић вебинар ,,Педагошка документација – свеска праћења развоја и напредовања
ученика“(15.12.). Сви наставници србисти присуствовали су семинару ,,Примена
едукативне платформе у раду са ученицима и настави на даљину“ (у организацији
издавачке куће ,,Клет“) који је у нашој школи организован као дводневна обука. Ментор и
водитељ овога стручног програма била је наставница Љиљана Глигоријевић.
Резултате писмених и контролних задатака, рад секција, полугодишњи успех и рад
са ученицима у програму ИОП анализираћемо одмах по почетку другог полугођа, када
поново будемо у пуном редовном саставу.
Изувештај о раду у другом полугодишту 2021/22. школске године
По повратку са распуста 21. Фебруара, одлуком Министарства просвете,прешли смо на
нови модел наставе – непосредну наставу.
Истог дана веће је одржало састанак везан за припрему и организацију Општинског
такмичења младих лингвиста, чији смо домаћини били и ове године. У нашој школи
такмичили су се ученици 5. и 7. разреда, док су седмаци своје тестове радили у ОШ
,,Јован Поповић“. Такмичење је успешно спроведено у суботу 26.2. Остварени су
запажени резултати: у конкуренцији 5. разреда Смиљка Јанковић (5/1) освојила је прво
место,Исидора Живановић (5/2) друго, а Теодора Милутиновић (5/3) треће. Код седмака
Снежана Шево (7/3) и Миа Немеш (7/1) биле су друге, а Лазар Радојичић (7/1) трећи. Сви
седмаци изборили су пласман на градско такмичење. Последњег дана у месецу наставнице
Бранкица Ћировић и Весна Митровић дежурале су у школи ради разматрања приговора.
У четвртак 3. марта наставници су извршили коначан избор уџбеника за наредну
школску годину . За 5, 6. и 7. разред уџбенички комплети изабрани претходних година
остају исти.Одлучено је да се у наредне четири године у настави 8. разреда такође користи
комплет Издавачке куће ,,Клет“. О овој одлуци руководилац већа Гаврило Јанчић
обавестио је Наставничко веће и Савет родитеља школе на онлајн седницама 9. марта.
Дана 10.3. наставници Бранкица Ћировић и Гаврило Јанчић похађали су онлајн семинар
,,Дигитална настава – корак напред или назад? водитеља Жолта Коња, у организацији
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Издавачке куће ,,Клет“. Наставница Бранкица Ћировић похађала је 21.03. семинар ,,Етика
и интегритет“.
У суботу 25. марта ученици 8. разреда радили су пробни тест из матерњег језика пред
малу матуру. На тестирање је изашло свих 62 осмака, као и двоје ученика који наставу
похађају по ИОП-у.
У уторак 29. марта наставнице Бранкица Ћировић и Љиљана Глигоријевић испратиле су
онлајн семинар ,,Знати своје границе је пола добре комуникације“ . Последњег дана у
месецу Стручно веће је анализирало садржај и резултате тестова на пробном матурском
испиту,резултате контролних и писмених задатака у редовној настави, као и резултате у
настави ИОП-а.
Шесторо ученика наше школе учествовало је у суботу 9. априла на Градском такмичењу
младих лингвиста одржаном у ОШ ,,Данило Киш“ и остварило леп успех. Петакиње
Смиљка Јанковић и Исидора Живановић заузеле су друго место,док је Теодора
Милутиновић била трећа. Седмакиња Снежана Шево освојила је друго место и пласирала
се на Републичко такмичење. Друго место освојио је и Лазар Радојичић,али због
пропозиција није се пласирао за даље такмичење. Истакла се и Миа Немеш освајањем
трећег места.
Преузети су, подељени и по кабинетима постављени образовни поклон-постери
Издавачке куће ,,Клет“ из области морфологије, историје језика и дијалектологије.
У уторак 19. априла чланови Стручног већа одржали су састанак на коме је разговарано
о оствареним резултатима на минулом Градском такмичењу , о настави и успеху на крају
трећег тромесечја ,као и раду са ученицима који наставу похађају по ИОП-у.
У мају нагласак је био на изради четвртог писменог задатка,док су контролни
задаци,махом годишњи,ради растерећења ученика,а у условима дужег трајања школске
године,померени за средину јуна.
Дана 11.5. наставница Бранкица Ћировић похађала је онлајн трибину/ вебинар ,,Мапа
ума – начин да учење буде игра“, а наставница Љиљана Глигоријевић 26. маја вебинар
,,Ко се боји медијске писмености још“.
Дана 16.5. ученица седмог разреда Снежана Шево учествовала је на Републичком
такмичењу младих лингвиста у Тршићу.
Чланови рецитаторске секције ангажовани су као учесници и водитељи у оквиру
приредбе ,,Пролећни концерт“ коју је припремила наставница музичког Драгана Нешић.
У јуну су у свим одељењима 5,6. и 7. разреда урађени годишњи контролни задаци
и,након извршених прегледа и оцењивања, обављена њихова анализа на нивоу Стручног
већа. Свим ученицима који су желели да поправе закључне годишње оцене, а средња
просечна оцена им је пружала прилику за то, омогућено је да одговарају до последњег
дана школске године.
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Наставница Љиљана Глигоријевић појачала је рад на припреми ученика осмог разреда
пред полагање матурског испита.
Дана 26. и 27. јуна одржани су разредни испити из српског језика и књижевности.
Ученици Елмедин Тафа (5/1) и Севдија Бајрамај (6/3) нису ни изашли на испит,док су
ученице 7/1 Уна Стојановић и Зиза Демирај своје испите положиле.
Дана 27. јуна осмаци, њих 62 и два ученика који су наставу похађали по ИОП-у, полагали
су завршни матурски испит,али не у учионицама ,,Филипа Вишњића“, већ у школи ,,Јован
Поповић“ ,све због предострожности како се не би догодило да нова дојава о постављеним
бомбама омете полагање мале матуре. Испит је срећом протекао у најбољем реду.
Ученицима је завршни тест био олакшан тиме што су избачени досадашњи задаци који су
се односили на писање аргументације у вези са понуђеним текстом и тврдњом која се
односи на текст,а уз поштовање правописних и граматичких правикла.Само три задатка су
била отвореног типа.Максималан број бодова имала је једна ученица, Ивона Миливојевић
из 8/3. Просечан број освојених бодова на нивоу осмог разреда је 12,36.Ово годиште
осмака лошије је урадило завршни испит од претходног. Детаљна анализа завршног
испита биће урађена након извештаја који ће послати ЗУОВ у септембру.
Наставници Бранкица Ћировић, Весна Митровић и Гаврило Јанчић били су
ангажовани 2. јула да као чланови другостепене комисије решавају приговоре у оквиру
матурског испита.
На завршном састанку дали смо предлог о подели часова. Руководилац Стручног већа у
наредној школској години биће Бранкица Ћировић.
Извештај написао руководилац Већа за српски језик и књижевност проф. Гаврило
Јанчић.

Извештај о раду Стручног већа за области предмета страних језика
(немачки и енглески језик)
У Већу страних језика су следећи наставници:
Енглески језик:
Гордана Тишма: 1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2-2, 2-3, 4-1, 4-2, 4-3, 6-3
Божидарка Вулиновић: 5-1, 5-2, 5-3, 6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 7-3, 8-1
Милена Зубац: 3-1, 3-2, 3-3, 8-2, 8-3.
Немачки језик:
Марија Јовић: 5-1, 5-2, 5-3
Наташа Родић: 6-1, 6-2, 6-3, 7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2, 8-3.
Уџбеници који се користе за енглески језик:
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„Smart junior 1“, први разред, H.Q.Mitchell, Datastatus
„Smart junior 2“, други разред, H.Q.Mitchell, Datastatus
„Smart junior 3“, трећи разред H.Q.Mitchell, Datastatus
„Smart junior 4“, четврти разред H.Q.Mitchell, Datastatus
„Project 2“ fourth edition, пети разред, Tom Hutchinson,Oxford University Press
„To the top plus 2“,шести разред, H.Q.Mitchell, Datastatus
„To the top plus 3“, седми разред, H.Q.Mitchell, Datastatus
„To the top plus 4“, осми разред, H.Q.Mitchell, Datastatus.
Уџбеници који се користе за немачки језик:
„Magnet neu 1“, пети разред, Ђорђо Мота/Весна Николовски, Klett
„Magnet neu 2“, шести разред, Ђорђо Мота/Весна Николовски, Klett
„Magnet neu 3“, седми разред, Ђорђо Мота/Весна Николовски, Klett
„Magnet neu 4“, осми разред, Ђорђо Мота/Весна Николовски, Klett.
Август
Одржан је први састанак Стручног већа.
Усвојен је план рада Стручног већа и план одржавања угледних часова.
Неки семинари прошле године нису реализовани, они ће, као и нови, бити реализовани
ове школске године.
Наставници су направили план одржавања допунске и додатне наставе у зависности од
личног распореда и степена ангажовања у оквиру четрдесеточасовне поделе часова.
Усаглашени су критеријуме писменог оцењивања (30% за оцену 2, 50% за оцену 3, 65% за
оцену 4 и 85% и више за оцену 5).
Направљен је план писмених провера.
Усвојен је план рада и план одржавања угледних часова:
Децембар, 8. разред, Health and safety- body parts, Божидарка Вулиновић
Децембар, 5. разред, Meine Familie, Марија Јовић
Март, 4. разред, Unit 5Life, Гордана Тишма
Мај, 6. разред, Meine Wohnung, Наташа Родић
Мај, 3. разред, Food, Милена Зубац.
Септембар
Уследило је навикавање ученика на дужину часа од 45 минута, као и на рад у целим
одељењима, тј. без дељења на групе.
На Дан европских језика смо се подсетили у последњој недељи септембра.
Пошто настава ове школске године почиње у 8:50, такозвани 0.час је намењен часовима за
допунски и додатни рад.
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Октобар
Због болести многих ученика, као и преласка група, тј.одељења на онлајн рад, настава се
на моменте одвијала на платформи тимс по важећем распореду часова, упоредо са
часовима у школи.
Због болести многих наставника дошло је до различитог броја одржаних часова по
одељењима.
По ИОП-у 2 наставу страних језика је почело да похађа неколико ученика, те су израђени
програми за те ученике.
Гордана Тишма има 1 ученика у редовној настави и 1 у комбинованом одељењу.
Божидарка Вулиновић има 3 ученика у редовној настави и 5 у комбинованом одељењу.
Милена Зубац има 1 ученика у редовној настави.
Наташа Родић има 3 ученика у редовној настави.
Новембар
Одржан је други састанак Стручног већа.
Анализом оцена на крају првог тромесечја, установиле смо да скоро и нема недовољних
оцена из страних језика и да је критеријум уједначен.
На часовима енглеског језика обележена је Ноћ вештица у 4/1 и то прављењем честитки.
Похађање наставе по ИОП-у 2 захтева додатно ангажовање наставника страних језика
нарочито тамо где се ученици појављују ретко на настави. Уз консултовање с психологом
школе се одвија та активност.
Децембар
Обука „Примена едукативне платформе у настави на даљину“ је одржана 11.12.,
присуствовала Наташа Родић.
Презентација уџбеника „Klett“ за енглески језик (за 4. и 8. разред) је одржана 17.12. у виду
вебинара, присуствовале Гордана Тишма и Божидарка Вулиновић.
Вебинар „Са стручњацима на вези 2 безбедно током пандемије“ одржан је 23.12.,
присуствовале Гордана Тишма и Божидарка Вулиновић.
Часу енглеског језика у 6/2 је присуствовала педагог школе 23.12.
Школско такмичење из енглеског језика одржано је 27.12.
Одржан је трећи састанак Стручног већа.
Друго полугодиште
Фебруар
Интензивиран је рад са ученицима који се спремају за општинско такмичење из енглеског
језика.
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Гордана Тишма је учествовала на вебинару 21.2. Teaching values through fairy tales, MM
Publications као и Breaking out from live classrooms, MM Publications.
Пројекат на тему Октоберфест је имала Наташа Родић у 6/2 као и три минипројекта која су
ученици 8/3 урадили: презентација два немачка дневна листа и називи српских филмова
на немачком као и једног већег пројекта, у коме су учествовали ученици свих осмих
разреда. Они су сакупљали податке о разним државама (географске, уметничке, културне,
спортске).
Март
Милена Зубац је имала ученика на општинском такмичењу одржаном 5.3.2022. Ива
Пантелић освојила је друго место и пласман на градско такмичење (20.4.) где је такође
освојила друго место, али не и пласман на републичко, јер се према новим пропозицијама
само ограничени број ученика пласира на републичко такмичење. Ученица Ленка Савић
(наставница Божидарка Вулиновић) освојила је треће место на општинском такмичењу и
такође је успешно положила пријемни испит из енглеског језика за Филолошку гимназију.
10.3.2022. Божидарка Вулиновић је одржала угледни час у оквиру часа одељењског
старешине - Музичке звезде, коме су присуствовале психолог школе и учитељица
Светлана Крајновић са ученицима 1/1.
Четврти састанак Стручног већа за стране језике је одржан 15. марта 2022. године.
На састанку је усаглашено мишљење о томе који ће се уџбеници користити у школској
2022/2023. години.
Енглески језик, 4.разред:
„DATA STATUS“- Smart Junior 4,
енглески језик за четврти разред основне школе; H.Q. Mitchell. Marileni Malkogianniчетврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск) 650-0200106/2020-07 од 27.8.2020.
8. разред:
„DATA STATUS“ - To the Top Plus 4,
енглески језик за осми разред основне школе; H.Q. Mitchell. Marileni Malkogianni осма
година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск). 650-0200104/2020-07 од 27.8.2020.
Немачки језик, 8.разред:
„KLETT“- Magnet neu 4, немачки језик за осми разред основне школе, Ђорђо Мота, Весна
Николовски, други страни језик, четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник,
радна свеска, компакт диск). 650-02-00251/2020-07 од 9.12.2020.године.
15.3.2022. Божидарка Вулиновић је имала обуку - Етика и интегритет ( на даљину) у
организацији Агенције за спречавање корупције.
46

На састанку Савета родитеља 21.3.2022. је образложен избор уџбеника страних језика.
- 26.3.2022. - Дежурство на пробном завршном испиту су имали сви наставници страног
језика.
- 31.3.2022. - Педагог је посетила час утврђивања у одељењу 6/2 код наст. Божидарке
Вулиновић.
Током марта је Гордана Тишма у свим одељењима другог разреда имала пројекат „My
town“, у коме су ученици по групама правили макете важних месtа у граду и
представљали исте.
Април
Угледни час је имала Гордана Тишма 6.априла у 4/3 са темом Unit 5 – Life,
ordering food in a restaurant , присуствовала Милена Радивојевић.
Милена Зубац је 13.4.2022. учествовала на вебинару „Дигитална учионица- дигитално
компетентан наставник“.
Посету колега из Румуније смо имали 15.04.2022. Колегинице енглеског и француског
језика са својим ученицима су присуствовале часу енглеског језика у одељењу 5/3.
Гордана Тишма је имала вебинар 22.4. Model Session for Smart Junior 4, MM Publications.
Поводом Ускрса је учионица за стране језике декорисана честиткама.
Мај
-13.5.2022. Божидарка Вулиновић је имала угледни час енглескoг језикa у одељењу 5/1.
(Исказивање правила, обавеза и изрицање дозвола и забрана – Lights, camera, action). То је
било уз присуство психолога школе и наставнице енглеског језика Милене Зубац.
-20.5.2022. Милена Зубац имала угледни час у 3/1, тема Food, присуствовале Мирјана
Бодрожић и Божидарка Вулиновић.
Божидарка Вулиновић је имала студијско путовање у Румунију, присуствовала угледном
часу физике професора Заберка и разговорала са тамошњим колегама у вези са даљом
сарадњом.
Јун
Угледни час у 8/3 је одржала Наташа Родић 7. јуна, на тему „Нађи информацију на
немачким, аустријским и швајцарским сајтовима“. Присуствовала је Гордана Тишма.
Наташа Родић је 21.6. 2022. одржала час у 3/2, с циљем упознавања ученика с предметом
Немачки језик и наставницима у вишим разредима. Тема часа је била „Основни поздрави
и бројеви до 10“.
Током године су редовно предавани планови, квалитативни извештаји, Божидарка
Вулиновић је била ментор Милени Зубац. Милена Зубац је имала 12 часова присуства
ментора на часовима.
Одржан је пети састанак Већа 21.јуна 2022. где су извршене промене у Годишњем плану
рада за следећу годину, анализиран успех, анализиране добре и лоше стране динамике
рада школе у једној смени, подељени су часови за следећу школску годину, испланирани
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су семинари за следећу школску годину, прочитан извештај Већа. Изабран је руководилац
за следећу школску годину- Божидарка Вулиновић.
Часови ће бити подељени на следећи начин:
енглески језик- Гордана Тишма- 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 3/3, 7/3;
Божидарка Вулиновић- 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 8/1, 8/2, 8/3;
Милена Зубац- 4/1, 4/2, 4/3, 7/1, 7/2;
немачки језик- Наташа Родић- 5/1, 5/2, 5/3, /71, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3;
Марија Јовић- 6/1, 6/2, 6/3.
Планирани семинари за следећу школску годину:
Божидарка Вулиновић и Гордана Тишма:
Од учионице до причаонице- контекстуално усвајање страног језика 1306,
Нове компетенције за Заједнички европски оквиркао извор мотивације и напретка учења
943,
Радионица дигиталних компетенција 765,
Веб алати у настави енглеског језика 472.
Наташа Родић:
Die Sprache lebt und verändert sich, Актуелне тенденције у савременом немачком језику и
њихова имплементација у настави 988,
Die Stimme macht es, Развијање компетенције усменог изражавањауз примену
перформативнихприступа у настави и учењу немачког језика 1040,
Rückwärtsplanung- пут од циља и исхода до вежби и задатака 1340
Чланови Већа су од 21.- 24.6.2022. прoшли обуку Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и Завода за унапређивање образовања и васпитања за дежурне
наставнике на Завршном испиту.
Одржано је пет састанака Већа.
Руководилац за следећу годину је Божидарка Вулиновић.
Извештај је урадила и предала руководилац већа страних језика Наташа Родић
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Извештај о раду Стручног већа за области уметничких предмета
АВГУСТ
Стручно веће чине професорка музичке културе Драгана Нешић и професорка ликовне
културе Сања Сепенички Живановић. Професорка музичке културе Ивана Колдан је
добила решење о раскиду радног односа јер је остала без фонда часова.
На првом састанку актива одлучено је да се настава планира по предложеном годишњем
плану ЗУОВ-а који покривају сва три модела наставе у отежаним условима. Оперативни
планови пратили би годишњи план и радили би се на месечном нивоу. У случају наставе
на даљину радило би се преко платформе Microsoft Teams.
Одлука ресорног министарства је да се ове године настава слободних наставних
активности и секција реализује непосредно, у складу са епидемиолошким мерама.
Извршена је расподела одељења старијих разреда и направљен распоред слободних
наставних активности и секција које ће се одржавати у поподневним часовима, након
наставе.
Ажурирани су годишњи планови рада за музичку, ликовну културу, слободне наставне
активности и секције.
СЕПТЕМБАР
Настава у септембру је започела по моделу непосредне наставе, а у току месеца модели су
мењани у зависности од здравствене ситуације у одељењима, а по препоруци
Министарства просвете.
И ове године настава није организована по кабинетима, што је значајно утицало на
квалитет наставе музичке и ликовне културе везан за вештине. Такође, недостатак
пројектора у учионицама шестог разреда наставу је усмеравао на искључиво теоријску,
што је велики хендикеп за програме уметничких предмета и садржај часа.
Наставници су, без обзира на непосредан вид наставе у већини одељења, на платформу
постављали дигитални материјал у складу са темпом рада у школи и оперативним
плановима, као додатни вид подршке ученицима.
Ученичке активности су редовно бележене у педагошким свескама наставника, као и у
активностима ученика у е-дневнику.
Ове године часови слободних наставних активности Хор и оркестар и Цртање, сликање,
вајање, као и секцијa Велики и Мали хор организовани су непосредно, као предчас или
након редовне наставе, од 6. до 9. часа.
Наставница ликовне културе поставила је изложбу најбољих ученичких радова у холу
школе.
На састанку Комисије за Културну делатност школе, одржаном 8. септембра, разговарало
се о начину обележавања овогодишњег дана школе, који ће се по први пут прослављати у
новембру. Први предлог био је да се Дан школе обележи свакодневним разноврсним
садржајима током једне (треће) недеље, али је због драстично погоршане епидемиолошке
ситуације овај предлог одмах одбачен и одлучено је да се Дан школе прослави 19.
новембра и то спортским садржајима пре, а културно-уметничким у поподневним сатима.
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ОКТОБАР
На састанку је констатовано да и даље постоје потешкоће у вези са радом ученика преко
платформе и да поједини ученици немају приступ. Претпоставка је била да ће таблети које
су ученици добили омогућити свим ученицима приступ платформи, али и даље један број
ученика није могао или није умео да се улогује.
Наставници уметничких предмета су водили рачуна о укупној оптерећености ученика, па
је обим градива прилагођен отежаним условима комбиноване или он лајн наставе, а на
часовима у школи су омогућене консултације и додатна објашњења наставних јединица.
Презентације, текстуални материјал за часове и задаци постављани су на платформу да би
и ученици који нису присуствовали часовима били упућени у рад.
Часови слободних наставних активности и секција одржавани су редовно и ученици су се
у великој мери придржавали договорених термина. Утисак је да им долазак у
поподневним часовима не представља потешкоћу.
И овог месеца школски хол и зидови су украшени најбољим ликовним радовима наших
ученика.
НОВЕМБАР
На новембарском састанку стручног већа усаглашени су критеријуми оцењивања.
Активности ученика у овом месецу су биле добре и констатовано је да се рад са
комплетним одељењима полако вратио у нормалу. Међутим, на крају првог
класификационог периода поједини ученици нису оцењени, јер због болести или других
разлога дуже време нису похађали редовну наставу или нису долазили на часове
слободних наставних активности.
Други састанак Комисије за културне и јавне делатности школе одржан је 4. новембра.
Донесена је заједничка одлука да се, због епидемиолошке ситуације, Дан школе неће
обележити на раније планиран начин – драмским и музичким програмом који би био
изведен пред публиком, већ радно, у петак, 19. новембра, тако што би старешине са својим
одељењима ЧОС посветиле Филипу Вишњићу и нашој школи.
На састанку стручних већа 17. новембра донета је одлука да програми слободних
наставних активности за старије разреде основног образовања и васпитања који ће се
примењивати од школске 2022/23. године буду:
Пети и шести разред
1. Чувари природе
2. Музиком кроз живот
3. Живот у прошлости
Седми и осми разред
1. Уметност
2. Домаћинство
3. Филозофија са децом
Планирани часови ликовне културе за месец новембар нису у потпуности одржани због
боловања наставнице Сање Сепенички Живановић. У одељењима петог разреда није
одржано 4 тј. 5 часова (у зависности од одељења), у шестом разреду 3 часа по одељењу и
у седмом 2 часа по одељењу.
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Наставница музичке културе Драгана Нешић је 25. новембра одржала угледни час у
одељењу 3/3, са темом Такт 2/4 – метричка подела на четвртине и осмине нота. Часу је
присуствовала настaвница Вера Стевчевска.
ДЕЦЕМБАР
Ученици који похађају часове Цртања, сликања и вајања направили су новогодишњу
декорацију са цртежима, ирвасима, санкама, јелкама, пакетићима и новогодишњим
украсима, која је изложена у холу школе.
На састанку комисије за културне и јавне делатности договорена су два модела
обележавања школске славе, а у зависности од епидемиолошке ситуације. Планиран је
музичко-драмски програм који ће се извести пред публиком или ће програм бити
снимљен, монтиран као видео материјал и бити приказан на платформи Тимс.
Сви ученици, сем једне ученице седмог разреда која је неоцењена, ово полугодиште
завршили су са позитивним оценама из уметничких предмета.
Часови музичке културе, Хора и оркестра и музичких секција реализовани су у
потпуности, а у складу са измењеним школским календаром.
Планирани часови ликовне културе и Цртања, сликања и вајања нису у потпуности
одржани због боловања наставнице ликовног у новембру.
ЈАНУАР
Настава уметничких предмета је од почетка другог полугодишта организована по
комбинованованом моделу, кроз наизменично похађање часова непосредно у школи и на
даљину, преко Microsoft Teams платформе. Часови су трајали 45 минута.
Прослава школске славе Свети Сава 27. јануара 2022. приређена је путем платформе
Microsoft Teams, због епидемиолошке ситуације и немогућности одржавања свечаности у
просторијама школе. Презентацију која је приказана том приликом израдиле су Драгана
Нешић, наставница музичке културе, Сања Сепенички Живановић, наставница ликовне
културе, Николина Вукадин, наставница верске наставе, Ивана Милуновић, наставница
информатике и Љиљана Глигоријевић, наставница српског језика. Учествовали су
ученици млађих разреда.
Наставница ликовне културе Сања Сепенички Живановић поставила је изложбу најбољих
ученичких радова поводом школске славе Свети Сава, у холу школе.
На састанку стручних већа, 27. јануара 2022. донета је коначна одлука о програмима
слободних наставних активности за старије разреде:
Пети разред:
1. Чувари природе
2. Музиком кроз живот
3. Свакодневни живот у прошлости
Шести разред:
1. Чувари природе
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2. Цртање, сликање и вајање
3. Свакодневни живот у прошлости
Седми и осми разред:
1. Хор и оркестар
2. Домаћинство
3. Цртање, сликање и вајање
4. Сачувајмо нашу планету
Започет је рад на припреми промотивних материјала и часова на којима ће бити
презентован програм слободних наставних активности ученицима четвртог разреда.
Часови слободних наставних активности реализовани су у потпуности, док је рад секција
организован на даљину, због великог броја ученика различитих група и одељења.
ФЕБРУАР
Активности планиране за фебруар непосредно у школи су реализоване у потпуности, али
велики број часова преко платформе није могао уопште или довољно квалитетно да се
реализује јер је често било проблема са интернетом, конекцијом на е-дневник и платформу
Тимс као и са преносом звука током презентација.
Ученицима, који због материјалних или техничких разлога нису могли да прате наставу
преко платформе, наставни материјал је слат електронском поштом или преко друштвених
мрежа (Viber и Whats App).
Сви часови Цртања, сликања и вајања реализовани су у школи.
Настава Хора и оркестра је организована комбиновано – ученици опредељени за певање у
хору и соло певање наставу су, из епидемиолошких разлога, похађали те часове на
даљину.
Ученици који су се определили за школу клавира или музичку радионицу имали су
непосредну индивидуалну наставу у школи, организовану пре или након редовних часова.
У сва три одељења четвртог разреда, 3. фебруара 2022. године су одржани промотивни
часови музичке и ликовне културе под називом Африка, на којима су ученици упознали
неке од тема и техника слободних наставних активности Музиком кроз живот и Цртање,
сликање, вајање. На сајт школе постављене су и презентације за програме те две слободне
наставне активности, за наредну школску годину.
Овог месеца формиран је и хор најмлађих ученика наше школе – Малецки хор. Рад са
првацима почео је 24. фебруара. Хор има 42 члана, а пробе су се одржавале четвртком.
МАРТ
Током овог месеца одржано је општинско такмичење за дечју карикатуру Мали Пјер, које
организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја и удружење Пријатељи
деце Србије. Учествовало је 15 ученика старијих разреда. Ученица Сара Вучковић (7/2)
освојила је прво место, а ученица Софија Кушић (5/1) треће место на општинском
такмичењу.
Наставнице музичке и ликовне културе учествовале су у међународном истраживању
везаном за наставу грађанског васпитања попуњавањем упитника везаног за ову област.
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Одабрани су уџбеници за музичку и ликовну културу за 8. разред. За наставу музичке
културе одабран је уџбеник издавачке куће „Вулкан издаваштво“, групе аутора. За наставу
ликовне културе одабран је уџбеник „Креативног центра“, аутора М. Живковић.
Руководилац већа саопштила је ове одлуке члановима Савета родитеља, 21. марта 2022.
Ученици од 4. до 7. разреда определили су се за слободне наставне активности у наредној
школској години. У петом разреду три групе похађаће Музиком кроз живот, у шестом ће
три групе похађати Цртање, сликање и вајање, а у седмом и осмом разреду по једна група
ће бити на Хору и оркестру и Цртању, сликању и вајању.
Од 28. марта настава је, након две године, организована кабинетски. Наставници
уметничких предмета су уредили своје кабинете и припремили их за даљу наставу.
Технички проблем у кабинету за ликовну културу представља недостатак пројектора
(постојећи је неупотребљив и застарео, па не може софтверски да се повеже ни са једним
компјутером или лап топом), тако да је настава ликовне културе, која се у највећој мери
базира на визуелноj комуникацији и перцепцији уметничких дела, сведена на вербални
опис наставника и машту слушалаца (ученика), а наставне методе и средства враћа на
ниво прве половине 20. века.
Часови Хора и оркестра и Цртања, сликања и вајања су реализовани непосредно, у
потпуности, по раније утврђеном распореду.
Сви ученици су у потпуности су одговорили на захтеве предмета и активности.
АПРИЛ
На часовима музичке културе ученици шестог и осмог разреда су две наставне теме
обрађивали кроз креативне радионице. Тема шестог разреда била је Инструменти са
диркама, а осмог разреда Опере 19. века. У радионицама су коришћене технике учења
НТЦ система (мапе ума, асоцијације, ребуси, стрипови, драмске радионице...).
У холу школе су постављени ликовни радови ученика старијих разреда. Један део изложбе
посвећен је уметности праисторије, а радове су насликали ученици петог разреда.
Поред ликовних радова, постављени су и музички инструменти које су направили
ученици петог разреда, у оквиру наставне теме Музика у праисторији.
Сви ученици школе учествовали су у пројекту Крила, где пера представљају ђаке наше
школе. За идеју и реализацију заслужне су наставнице Сања Сепенички Живановић и
Николина Вукадин. Крила су постављена у холу школе.
Улазни хол школе украшен је висећом инсталацијом.
Наставнице верске наставе и ликовне културе израдиле су корпу за ускршња јаја која је
послата на хуманитарну изложбу.
Наставница музичке културе је осликала врата музичког кабинета, уз помоћ колегинице
Сање Сепенички и ученика седмог и осмог разреда.
Чланови хорова (Велики, Мали и Малецки) припремали су програм за наступајући
Пролећни концерт.
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Часови Хора и оркестра и Цртања, сликања и вајања су реализовани у потпуности, по
раније утврђеном распореду.
МАЈ
У холу школе су постављени одабрани ликовни радови ученика старијих разреда.
Група ученица петог и седмог разреда учествовала је 11. маја у програму
„Међугенерацијске караоке“, у оквиру 8. Фестивала међугенерацијске сарадње „ОКеј
2022“.
Чланови хорова (Велики, Мали и Малецки) припремали су програм за наступајући
Пролећни концерт.
16. и 17. маја настава је организована на даљину због анонимне дојаве о постављеном
експлозиву у школи. Након провере КДЈ вратили смо се у учионице.
Наставница Д. Нешић је 20. маја, заједно са осталим члановима Тима за међународну
сарадњу, посетила школу у румунском селу Пожежена. Посета је организована у оквиру
22. Издања интернационалних фестивала Обичаји и традиције старих, будућност младих,
у организацији Савеза Срба у Румунији. Након посете основној школи и угледном часу
хемије, организован је састанак са представницима српских и румунских школа из округа
Банатска клисура. Договорена је даља сарадња, заједно са школама са општине Бела
Црква.
ЈУН
Пролећни концерт, школско традиционално вече музике и поезије, одржан је 2. јуна 2022.
године. Наступили су ученици од првог до осмог разреда наше школе: 114 чланова
Малецког, Малог и Великог хора и 11 инструменталиста је извело 14 инструменталних и
вокално-инструменталних нумера. Музички догађај употпуњен је стиховима које су
говорили млади песници из другог разреда и рецитатори из петог и шестог разреда.
Плакате су израдили ученици који похађају изборни предмет Хор и оркестар. Концерту је
присуствовао велики број гостију.
У осмом разреду је, у оквиру пројекта Култура је кул, организован квиз знања. Ученици
су кроз задатке из опште културе показали ширину свог знања из области уметности,
природних и друштвених наука, технике и технологије и спорта.
Настава је 8. и 16. јуна реализована на даљину због поновних дојава о постављеним
бомбама.
Активности у овом месецу биле су усмерене на систематизацију градива и закључивање
оцена.
Ученицима осмог разреда додељене су дипломе за изузетно залагање из музичке, ликовне
културе и слободних наставних активности.
Чланови актива су урадили план већа за наредну годину, урађена је расподела одељења и
испланиране су теме угледних часова.
У овој школској години из објективних разлога (пандемија) нису реализоване поједине
планиране активности и концерти.
За руководиоца Стручног већа за наредну годину предложена је Драгана Нешић.
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ПРИМЕНА И РЕАЛИЗАЦИЈА ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА
• Угледни час музичке културе, у одељењу 3/3;
• Угледни часови музичке и ликовне културе Африка, у четвртом разреду;
• Угледни часови ликовне културе Праисторија, у петом разреду;
• Пројекат Крила, кроз међупредметну сарадњу;
• Примена мултимедијалне методе у настави;
• Индивидуализација програма музичке и ликовне културе код појединих ученика;
• Учешће у школским манифестацијама;
• Изложбе ученичких радова;
• Уређење школских паноа и хола школе;
• Набавка завеса за сцену.
СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
Цртање, сликање и вајање похађало је 123 ученика старијих разреда. Сви су ову школску
годину завршили са позитивним успехом.
Хор и оркестар похађало је 109 ученика старијих разреда. Сви ученици су завршили ову
школску годину са позитивним успехом.
Хорска секција – Малецки и Мали хор чине 92 члана (42+50) и пробе су се одржавале у
холу школе, тј. музичком кабинету, а Велики хор 63 члана који су подељени у три групе
(уторак, среда, четвртак).
Настава Хора и оркестра од петог до осмог разреда је организована у зависности од
активности за коју су се определили ученици – школа клавира, солистичко певање, хорско
певање или музичку радионицу. Ученици су имали непосредну групну или индивидуалну
наставу у школи, организовану пре или након редовних часова.
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Драгана Нешић:
Присуство угледним часовима:
- 18. април, угледни час историје у одељењу 7/2;
- 20. мај, угледни час хемије у школи у Пожежени, Румунија;
- 9. јун, угледни час српског језика у одељењу 3/3 (драматизација приче Суђење,
Лазе Лазић).
Вебинари:
- mozaBook дигитални час Вулкан е-знања, 27. септембра 2021, у организацији
Mozaik education и Вулкан знања (1 бод);
- Етика и интегритет, 13. март 2022, у организацији Агенције за спречавање
корупције, Република Србија
- Конференција Дигитално образовање 2022, 8. април 2022, организатор Центар за
образовне технологије на западном Балкану (4 бода)
- Програм обуке за дежурне наставнике на завршном испиту у основном
образовању, 21. јун 2022, у организацији ЗУОВ-а (8 бодова)
Дежурства:
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-

26. март – симулација завршних тестова ученика 8. разреда
15. јун – комбиновани тест ученика 7. разреда
27, 28, 29. јун – завршни тестови ученика 8. разреда

Сања Сепенички Живановић:
Вебинари:
- Примена едукативне платформе у настави на даљину, 11. новембра 2021, у
организацији издавачке куће „Klett“ (1 бод)
- Етика и интегритет, 13. март 2022, у организацији Агенције за спречавање
корупције, Република Србија
- Програм обуке за дежурне наставнике на завршном испиту у основном
образовању, 21. јун 2022, у организацији ЗУОВ-а (8 бодова)
Дежурства:
- 25. март – симулација завршних тестова ученика 8. разреда
- 15. јун – комбиновани тест ученика 7. разреда
- 27, 28, 29. јун – завршни тестови ученика 8. разреда
Извештај је урадила и предала Драгана Нешић, руководилац стручног већа
уметничких предмета.

Извештај о раду слободне наставне активности- Хор и оркестар
СНА ХОР И ОРКЕСТАР
Слободну наставну активност Хор и оркестар похађало је 109 ученика. Рад је
организован кроз три активности:
- солистичко тј. хорско певање
- школу клавира
- музичку радионицу
Број ученика по одељењима:
Одељење Број
Одељење Број
Одељење Број
Одељење Број
ученика
ученика
ученика
ученика
51

5

61

9

71

14

81

18

52

8

62

7

72

1

82

18

53

6

63

8

73

3

83

12

Укупно

19

Укупно

24

Укупно

18

Укупно

48
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Часови су се одржавали кроз модел непосреднe наставе, пре или након редовне
наставе, a а оптерећење ученика је 1 час недељно.
Ученици клавира (њих 30) у овој школској години обрадило је 85, а певачи
(солистички и хорски) 47 композиција (изведених вокално или техником телесних
перкусија). Програм активности музичке радионице усаглашен је са наставним програмом
музичке културе, па су ученици углавном кроз радионички рад и квизове утврђивали
градиво музичке културе. Посебна пажња посвећена је развијању критичког мишљења код
ученика.
Програм хорова који је планиран за извођење на прослави Дана школе је снимљен
за потребе стручног портфолија, а за Светосавску прославу је путем платформе Microsoft
Teams приказана презентација са аудио снимцима. Ученици који похађају наставу Хора и
оркестра учествовали су и на Пролећном концерту, на коме су извели 14
инструменталних и вокално-инструменталних нумера.
Часови Хора и оркестра реализовани су у потпуности. Сви ученици су оцењени
позитивним оценама.
Извештај је урадила и предала Драгана Нешић.

Извештај о раду слободне наставне активности - Цртање, сликање и
вајање
Слободне наставне активности Цртање, сликање и вајање током школске
2021/2022. године похађало је 123 ученика старијих разреда, 69 ученика петог разреда,
38 ученика седмог и 16 ученика осмог разреда. Ученици су подељени у 6 група.
5.разред
5/1
5/2
5/3

69 ученика
25
22
22

6.разред
6/1
6/2
6/3

38 ученика
11
13
14

8.разред
16 ученика
8/1
3
8/2
5
8/3
8

План и програм наставне активности усаглашен је са планом и програмом Ликовне
културе, прилагођен је креативним могућностима ученика као и њиховим
интересовањима, а реализован кроз самостално ликовно изражавање путем цртања,
сликања и вајања.
Часови су одржавани непосредно у школи у поподневним часовима.
Евиденција часова вођена је у е-дневнику, као и евиденција о ученицима.
Нису одржана 2 или 3 часа, у зависности од групе, због оправданог одсуства
наставнице.
Сто двадесет три ученика који похађају Цртање, сликање и вајање оцењени су
позитивном оценом: 114 ученика је оцењено оценом истиче се,6 оценом добар и 3 оценом
задовољава.
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Ученици који похађају цртање, сликање и вајање учествовали су у изради
новогодишње и још неколико декорација у холу школе, које су привукле лепу позитивну
пажњу.
Реализатор програма, наставница ликовне културе Сања Сепенички Живановић

Извештај о раду Стручног већа за области предмета физичког и
здравственог васпитања
У августу, 22.8.2021. године, је одржан први састанак актива физичког и здравственог
васпитања, кога чине наставници Снежана Сворцан и Зоран Јеремић.
1. Глобални годишњи план и програм
2. Секција
3. Расподела часова
Анализиран је годишњи план и програм за 2021/2022 годину.
Договорен је критеријум оцењивања ученика.
Методика рада у спортској гимнастици приликом обуке прескока је промењена. Радиће се
са више уводних елемената.
Техника у целини ће се изводити ако ученик покаже довољно способности.
Ученици су због епидемије били много мање у контакту са практичном наставом.
Секција за ученике: 4,5,6,7 и 8. разреда одржаваће се једном недељно.
По потреби ако се прикључи већи број ученика старијих разреда (7. и 8. разреда) увешће
се још један термин.
Ученици похађају рукометну секцију ове школске годне.
Договорено је да се неће одржавати секција у малом фудбалу због епидемијолошке
ситуације и специфичности спортске игре мали фудбал.
У септембру, 10.9.2021. године, је одржан други састанак актива физичког и здравственог
васпитања
1. Набавка реквизита
2. Крос - договор
3. Недеља спорта - договор
Договорена је набавка 5 рукометних, 5 одбојкашких и 5 фудбалских лопти.
По упутству Министарства просвете школа „Филип Вишњић“ учествује на школским
спортским такмичњима.
У октобру, 8.10.2021. године, одржао се трећи састанак актива физичког и здравственог
васпитања
1. Угледни час
2. Неоцењени ученици
3. Крос, недеља спорта
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Договорено је да се угледни часови одрже у 4 разреду почетком новембра.
Ученици који су ослобођени практичне наставе добијају материјал који је одштампан као
и материјал путем школске платформе ТИМС.
У октобру у школском дворишту по одељењима одржао се РТС крос.
У октобра по одељењима одржала се недеља спорта. Ученици су играли између две ватре
због епидемиолошких мера.
У новембру су одржани угледни часове са ученицима четвртог разреда.
У јануару 24.1.2022. на основу одлуке Тима за праћење и координисање превентивних
мера,часове физичког и здравственог васпитања реализовали смо комбиновано. На
теоретским часовима ученике смо поново учили мерама безбедности које се односе на
часове у сали и на општу безбедност приликом вежбања, излета, боравка на мору, реци,
језеру, базену. Такође смо обновили у старијим разредима тему која се односи на
штетност енергетских напитака. До 11. фебруара наставу смо реализовали комбиновано.
Пошто је од краја фебруара настава почела по првом моделу, број ученика који су због
болести или ковида изостајали веома се смањио, повећали смо интензитет оптерећења
током вежби и трчања. У марту је почела кабинетска настава, стога смо увели спортске
игре на један гол,или на један кош по групама. У априлу смо одржали међуодељењска
такмичења у малом фудбалу за шесте и седме разреде, одбојку за девојчице шестих и
седмих разреда. Пети разред није био спреман за спортске игре,то смо увидели на
редовним часовима,немају осећај за правила,не придржавају се безбедности због жеље за
победом.Осми разреди нису били заинтересовани јер су се припремали за што бољи успех
и предстојећу малу матуру. У мају је такође одржана непосредна настава, осим 17.5. због
дојаве о бомби. Тог дана смо реализовали теоријску наставу путем школске платформе.
Тринаестог маја је одржан крос РТС-а. Наставница Снежана Сворцан је била на боловању,
организацију кроса је спровео наставник Зоран Јеремић са наставницом Симонидом
Шћепановић која је била стручна замена.Ученицима који су освојили прва три места
подељене су дипломе. У јуну месецу је као на почетку школске године на редовним
часовима извршено иницијално тестирање. Закључили смо да је потребан рад на
координацији покрета и увођење већег броја вежби за руке и рамени појас.
У другом полугодишту наставница Снежана Сворцан је одржала угледни час у 3/3
разреду.
Извештај је урадио и предао руководилац стручног већа за физичко и здравствено
васпитање Зоран Јеремић.
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Извештај о раду Стручног већа за области предмета Грађанско
васпитање и верска настава
Грађанско васпитање
Грађанско васпитање у школској 2021/22. години похађа 101 ученик петог, шестог,
седмог и осмог разреда.
За изборни предмет Грађанско васпитање определилa су се 42 ученика петог
разреда који су распоређени у 2 групе (5/1 и 5/3 чине једну и 5/2 другу групу). Описном
оценом истиче се оцењено је 40 ученика, 1 ученик је добар, а један задовољава.
Грађанско васпитање у шестом разреду похађа једна група од 20 ученика из сва
три одељења; 12 уч. се истиче, 2 су добра и 3 задовољавају.
За изборни предмет Грађанско васпитање определило се 26 ученика седмог
разреда, и они су распоређени у две групе, 7/1 и 7/2 једна група, а 7/3 друга, сви ученици
се истичу.
Грађанско васпитање похађа 13 ученика осмог разреда и они чине једну групу, 10
њих је оцењено оценом истиче се, 1 добар и 2 задовољавају.
У току првог полугодишта и ове школске године смо се посветили превенцији и
мерама заштите од корона вируса, затим смо радили на остваривању основног циља овог
предмета, а то је оспособљавање ученика за активно учешће у животу школе са циљем
подизања квалитета живота и рада.
Подсетили смо се дечјих права и обавеза, Конвенције која све то гарантује, затим
техника учења и како да постигнемо што боље резултате. Радили смо на стицању
самопоуздање у изражавању знања, потреба, осећања и мишљења. Неговали смо су
ненасилну комуникацију, толеранцију и развијали сарадњу и тимски рад. Ученици су
одабрали теме којима ћемо се бавити у наредном периоду како бисмо побољшали живот и
рад наше школе.
Обележили смо Светски дан детета у новембру, а у децембру Међународни дан
људских права.
У другом полугодишту радили смо радионице, квизове и пројекте који су били
планирани програмом. Ученици су били вредни и испуњавали су своје задатке који су
били сведени, не превише захтевни, и базирани на истраживачком раду.
И ове године у другом полугодишту смо обележили Дан розе мајица, бавили смо се
еколошким проблемима и питањима, добро и лоше искориштеним слободним временом,
учењем и техникама учења, хигијеном, превенцијом у разним областима које прате
одрастање.
Неговали смо другарство и пријатељство. Оспособљавали се за активно учешће у
настави, задовољавању личних потреба и решавању проблема.
Извештај је урадила и предала Љиљана Глигоријевић, наставница грађанског васпитања
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Православна верска настава (Катихизис)
Август
Верску наставу похађају ученици који су се добровољно определили за овај
предмет при изјашњавању на почетку циклуса. Групе су формиране у зависности од броја
пријављених ученика.
Израђен је план и програм и договорена наставна јединица за угледни час.
У настави се не користи уџбеник јер је у припреми нови који ће да прати измењени
план и програм.
Дана 30.8.2021. наставница је присуствовала састанку вероучитеља
Архиепископије Београдско-Карловачке, у Храму светог Василија Острошког, где
се обавила подела решења за наредну школску годину
Септембар
Извршена набавка материјала потребна за часове.
Реализована је хуманитарна акција за децу са Косова и Метохије, у виду
прикупљања школског прибора поводом радосног почетка нове школске године.
Дана 4.9.2021. године у Храму Светог Саве организован је Призив Духа Светог на
ученике београдских школа и њихове наставнике као благослов за почетак нове школске
године.
Општина Палилула донира дечији часопис „Светосавско звонце“ за сву децу која
желе да га примају.
Октобар
Осмишљене су креативне радионице које ће бити реализоване до краја
пологодишта.
У периоду 4-8.10.2021. године обележена је Дечија недеља
Дана 6.10.2021. године одржан је актив вероучитеља општина Палилула и Варачар
Новембар
Дана 3.11.2021. године одржан је актив вероучитеља општина Палилула и Врачар у
ОШ ,,Свети Сава“
Извршена је анализа успеха ученика у првом тромесечју те могућности побољшања
и унапређења наставе у наредном периоду.
Децембар
Дана 25.12.2021. године ученици су били на Литургији у Храму Сабора свих
српских светитеља, на Карабурми, у току које су се причестили, а потом били на
послужењу у парохијском дому.
У току пологодишта урадили смо неколико паноа везаних за теме: Стварање света,
упознавање апостола – ученика Христових, службе у Цркви, као и креативне радионице
везане за празнике Аранђеловдан, Материце и Божић.
Одабрани ученици који ће учествовати на прослави Савиндана, уколико се буде
обележавао у школи.
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Јануар
Дана 27.1.2022. год. Школска слава Свети Сава ове године обележена је сечењем
славског колача и освећем жита у школи уз присуство чланова колектива и домаћина
славе. Ове године домаћини су били родитељи и ученици из одељења II 2, учитељице
Весне Јурић.
Ученици млађих разреда Невена Алијевић, Мила Крстић, Марко Шврка и Марко Церовац
I 1, Сара Радијевић и Данило Ћорац II 2, Душан Томаш и Андреј Спасеновић III 3 те Ана
Арсоски и Милош Петровић IV 3 учествовали су у прављењу мини филма, са
рецитацијама, који је приказан преко платформе Тимса за све ученике школе.
Фебруар
Извршена је анализа успеха ученика у првом пологодишту и могућности
побољшања и унапређења наставе у наредном периоду.
Дана 24.2.2022. године наставница учествовала у стручном усавршвању „Мудл као
наставно средство“.
Март
Настава је реализована у школи, за све ученике у исто време.
Дана 15.3.2022. године у оквиру праћења перлизације Верске наставе у нашој
школи часу је присуствовао Александар Милојков, координатор за Верску наставу при
Канцеларији за верску наставу Архиепископије београдско-карловачке.
У терминима: 25. и 26.3. наставница је дежурала на полагању пробног пријемног
испита у школи.
Април
Извршена анализа рада ученика на трећем тромесечју.
Дана 9.4.2022. одржан актив вероучитеља.
Мај
20.05. наставница била у Румунији, на семинару:“Традиција и обичаји старихбудућност младих“
Настава у школи прекинута је на два дана ради дојаве о подметнутој бомби. Часови
су реализовани путем платформе Тимса.
Јун
Дана 2.6. наставница учествовала у Спасовдансој литији поводом славе Београда.
Дана 16.6. настава је прекинута у току часова ради дојави о бомби која је била
лажна.
Дана 23.6. неколико ученика присуствовало Литургији у Цркви Светог Илије на
Миријеву
Наставница је дежурала на полагању Мале матуре 27, 28. и 29.6.2022. године.
„Светосавско звонце“ наградили је ликовне радове наших ученика: Коста
Трифковић II 1, Сара Радојевић II 1, Михајло Трикош III 3 (чији рад је и објављен),
Анђелија Милашиновић IV 2, Ивана Младеновић V 3.
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Реализовано је од 33-36 часова у зависности од групе.
Оцену Истиче се има 310 ученика, а
Оцену Добар 4 ученика.
Православну верску наставу похађа укупно 314 ученика:
Први разред
Други разред
Трећи разред
Четврти разред

34 ученика ; 19 девојчица и 15 дечака
38 ученика; 12 девојчица и 26 дечака,
29 ученика; 15 девојчицa и 14 дечакa,
43 ученика; 22 девојчицe и 21 дечака,

Пети разред
шести разред
седми разред
осми разред

36 ученика;
53 ученика;
37 ученика;
44 ученика;

21 девојчица и 15 дечака,
31 девојчица и 22 дечака,
21 девојчицa и 16 дечака и
21 девојчица и 23 дечака.

Број ученика у млађим разредима је144,
а у старијим разредима 170 ученика.
Укупан број ученика који похађа часове Православне верске наставе (Катихизиса) је 314.
Број група по разредима:
I две групе
II две групе
III две групе
IV три групе
V две групе
VI три групе
VII две групе
VIII три група

Извештај је урадила и предала наставница Православне верске наставе (Катихизиса)
Николина Маринковић.
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Исламска верска настава
У школској 2021/2022. часове исламске верске наставе похађало је 73 ученика.
Формиране су четири групе:
1. група - први и други разред
2. група - трећи и четврти разред
3. група - пети и седни разред
4. група - шести и осми разред.
Први разред -14 ученика (10 дечака и 4 девојчице)
Други разред - 6 ученика (4 дечака и 2 девојчице)
Трећи разред – 8 ученика (4 дечака и 4 девојчица)
Четврти разред -12 ученика (6 дечака и 6 девојчица)
Пети разред -10 ученика (4 дечака и 6 девојчица)
Шести разред - 9 ученика (4 дечака и 5 девојчица)
Седми разред -7 ученика (3 дечака и 4 девојчица)
Осми разред – 7 ученика (4 дечака и 3 девојчице)
Успех ученика на крају другог класификационог периода
Исламска верска настава оцењује се описним оценама –задовољава, добар и истиче се.
Ученици су на крају другог класификационог периода постигли следећи успех:
Истиче се - 61 ученика
Добар - 2 ученика
Задовољава -7 ученика
Неоцењено - 3 ученика (из првог разреда два ученика и један и VI3)
Сви часови верске наставе су одржани.
Извештај је урадио и предао предметни наставник Рамадан Мехмеди.

Извештај о извођењу наставе из слободних наставних активности
Чувари природе
Наставу из чувара природе у школској 2021/2022. похађа 20 ученика 6. разреда из
три одељења (6-1, 6-2 и 6-3).
На крају другог полугодишта ученици су постигли следећи успех : 19 ученика оцењено је
са истиче се, 1 ученица из 6-3 упућена је на полагање разредног испита и постигла је
успех задовољава.
Настава се одвијала непосредно у школи. Реализована су 34 часа од 36.

-

У току првог полугодишта реализоване су следеће активности:
Ученици су садили цвеће и уређивали школско двориште.
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-

Са наставницом биологије Драганом Шијаковић поводом Светског дана заштите
животне средине 5. јуна посетили су ботаничку башту „Јевремовац“.
Извештај је урадила и предала Драгана Шијаковић, наставник чувара природе.

Домаћинство
Домаћинство похађају ученици 7-1,2,3 разреда.
У 7-1 и 7-3 одељењу су одржани сви планирани часови. У 7-2 одељењу је одржано два
часа мање од планираних.
У 7-1 домаћинство похађа 8 ученика, у 7-3 - 20 ученика , у 7-2 - 23 ученика.
Активности:
-Ученици су се бавили савременом породицом, односима у породици , проблемима ,
недостацима савремен породице , као и предлозима за побољшање и усклађивање односа;
-У оквиру друге теме,, Култура становања'' ученици су давали предлоге за економично
коришћење делова стамбеног простора.Упознати су са начинима безбедног руковања
техничким апаратима у домаћинству .Бавили су се уређивањем учионице и околине
школе, тј.школског дворишта.
-У оквиру треће теме ,, Култура одевања'' ученици су се упознали са различитима
материјалима и начинима одржавања гардеробе у зависности од материјала од којих су
израђени.
-У оквиру четврте теме ,, Култура понашања'' ученици су планирали расподелу сопственог
буџета, инабавке на дневном, недељном , месечном нивоу. Правили су план путовања одабир дестинације и планирање путовања, резервација и куповина карата. Припрема за
путовање - како спаковати кофер...
Сви ученици имају оцену Истиче се.
Извештај су урадиле и предале наставнице Драгана Шијаковић и Биљана Ђурђевић.
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Извештај о раду Стручног већа дефектолога
На крају школске 2021/22. године комбиновано одељење је завршило седам
ученика. Једна ученица другог разреда, један ученик четвртог разреда, један ученик петог
разреда и четири ученика седмог разреда.
Ученица другог разреда, А.И. разред завршава са добрим успехом (3,14), има 44
оправдана изостанка.
Ученик четвртог разреда, С.Р. разред завршава са врло добрим успехом (4,14), има
51 оправдан изостанак.
Ученик петог разреда, Е.К. завршава разред са добрим успехом (3,36), има 40
оправданих изостанака.
Ученици седмог разреда у другом полугодишту, разред завршавају са врло добрим
успехом, имају укупно 203 оправдана изостанка и 2 неоправдана изостанка.
А.Г. (3,50), има 36 оправданих изостанака.
А.К. (3,64), има 46 оправданих изостанака.
Р.К. (3,86), има 56 оправданих изостанака.
А.Р. (4,14), има 65 оправданих изостанака и 2 неоправдана изостанка.
Средња оцена одељења је 3,68.
Ученици похађају наставу грађанског васпитања и оцењени су сви оценом – истиче
се
Сви ученици имају примерно владање.
Укупан број изостанака за комбиновано одељење је 338 оправданих и 2
неоправдана изостанка.
План и програм су реализовани у целости.
Ученици су напредовали у складу са својим интелектуалним могућностима и
предвиђеним планом активности.
Часове српског језика и математике похађали су ученици редовне наставе који
прате програм по ИОП-у 2. Две ученице шестог разреда М.Б. и А.Х. и два ученика осмог
разреда, један дечак и једна девојчица Р.Б. и А.К.
Током године сарадња са родитељима је редовна и задовољавајућа.
Родитељи су обавештавани о успеху, напредовању и владању своје деце.
Сведочанства и ђачке књижице су подељене на родитељском састанку 29.6.2022.
године.
Извештај је урадила и предала дефектолог: Леонарда Коцић Ранђеловић.
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Извештај о раду Одељенских већа од првог до осмог разреда и
комбинованог одељења
Извештај Одељењског већа првог разреда
У већу првог разреда има 78 ученика, 42 дечака и 36 девојчица.
-

Напредовање у остваривању исхода је следеће:
самостално: 82,22 % ученика
уз мању помоћ: 11,36 % ученика
уз већу помоћ: 6,42 % ученика.

-

Ангажовање ученика првог разреда је следеће:
стално: 90,46 % ученика,
повремено: 9,54 % ученика.
Два ученика су неоцењена, јер не похађају наставу.
Помоћ у остваривању исхода пружа се за 4 ученика првог разреда.

Православну верску наставу похађа 35 ученика, исламску верску наставу похађа 12
ученика и сви имају оцену истиче се.
Наставу из грађанског васпитања похађа 31 ученика. Сви имају оцену истиче се.
У другом полугодишту 66 ученика је са изостанцима, а 10 ученика нема изостанке; 65
ученика има 2338 оправданих изостанака, 1 ученик је направио 388 неоправдана изостанка;
66 ученика је направило 2726 изостанака, по ученику 41,3 изостанка.
Сви ученици имају примерно владање.
Број планираних часова за крај другог полугодишта је 2484. Од тог броја није реализовано
9 часова Одржано је 54 часа допунске наставе из математике и из српског језика.
Нереализовано је свега 9 часова.
Због епидемиолошке ситуације, нису реализоване никакве посете, излети или
сусрети ученика.
Остварене активности Одељенског већа првог разреда у току школске 2021/2022.
године:
Август 2021.
-Урађене су припреме за почетак школске 2021/2022.године - глобални планови;
- Утврђен је распоред контролних задатака;
- Тимско планирање - израђени су месечни планови за септембар;
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- Израђени су и усвојени распореди часова, распоред коришћења фискултурне сале;
распоређени су новоуписани ученици у одељења, анализиран је школски календар, подељени
су уџбеници;
- Предложена је набавка нових наставних средстава;
- Дати су предлози за стручно усавршавање;
- Планирани су родитељски састанци.
Септембар 2021.
- Организовани су родитељски састанци и изабрани представници Савета родитеља;
- Одређени су термини - Дана отворених врата;
- Дата су обавештења о дечјој штампи и осигурању ученика;
- Утврђен је акциони план - рад са ученицима који имају тешкоћа у учењу;
- Анализиран је оперативни план за септембар;
- Израђени су оперативни планови за октобар;
- Извршен је договор о сарадњи са стручним сарадницима и библиотекаром, дефектологом;
- Израђени су инструменти о праћењу и напредовању ученика;
- Анкетирани су родитељи за ваннаставне активности-секције;
- Извршен договор о допунској настави и предложени ученици који ће је похађати;
- Хуманитарна акција – прикупљање школског прибора за децу са Косова и Метохије.
Октобар 2021.
- Рад са ученицима који имају тешкоћа у учењу и прилагођавању;
- Реализован је октобарски план и израђени су планови рада за новембар;
- Подељене су картице Црвеног крста и сакупљен новац од 50 динара по картици који је
уплаћен организацији „Црвени крст Палилуле“;
- 20.10.2021. Прочитан текст о ослобођењу Београда на данашњи дан пре 77 година;
Новембар 2021.
- Извршено праћење напредовања ученика с посебним освртом на ученике са тешкоћама у
учењу;
- Анализирани су успех и владање ученика и донете мере за побољшање успеха -Реализован је
план рада за новембар и израђени су планови рада за децембар;
- Одржани су родитељски састанци;
- Обављени су разговори са родитељима ученика који заостају у учењу и прилагођавању - дати
савети, препоруке, подршка;
- 1.11.2021. Прочитан текст о ослобођењу Београда 1918. године на данашњи дан.
- Учешће у хуманитарној акцији прикупљања средстава за ученике наше школе.
Децембар 2021.
- Анализиран оперативни план за децембар 2021. године и урађени месечни планови за јануар
2022. године.
Јануар 2022.
- На почетку другог полугодишта извршене су припреме за наставака у даљем
периоду.
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-

Извршена је анализа плана и програма за прво полугодиште и рада одељењског
већа.
Обележен је Савиндан, школска слава.

Фебруар, 2022.
- Донесен је и усвојен план рада за фебруар.
- Родитељи су добили писмено обавештење о бесплатним уџбеницима за следећу
школску годину.
- Сви ученици првог разреда су бесплатно учлањени у библиотеку Милутин Бојић.
- Обележен је међународни дан борбе против вршњачког насиља.
Март, 2022.
- Донесен је и усвојен план рада за март.
- У оквиру већа смо се договорили око уџбеника за следећу школску годину и
наптравили план за рад са ученицима који имају потекошкоћа у учењу.
Април, 2022.
- Донесен је и усвојен план рада за април.
- Анализирано је напредовање ученика на трећем класификационом периоду и
донесене су мере за побољшање успеха и дисциплине кодн ученика.
Мај, 2022.
- Донесен је и усвојен план рада за мај.
- Ученици су добили безбедоносне прслуке у акцији Безбедност у саобраћају.
- Организовано је фотографисање ученика.
Јун, 2022.
- Донесен је и усвојен план рада за јун.
- У библиотеци је одржано предавање наутриционисте Момчила Матића о здравој
исхрани.
- Извршена је анализа успеха, владања и изостајања ученика на крају наставне
године на седници одељењског већа првог разреда.
- Руководилац већа за следећу школску годину је Светлана Крајиновић.

Извештај је урадио и предао руководилац Одељенског већа првог разреда Предраг
Ивановић.
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Извештај о раду продуженог боравка
Продужени боравак чине три групе. Укупан број ученика у сва три продужена
боравка је 78. Сваки боравак је хетерогена група. Укупан број дечака у сва три боравка је
43 и девојчица 35. Број ученика првог разреда је 43, број ученика другог разреда је 24 и
ученика трећег разреда 11.
Група А: 29 ученика -12 ученика првог разреда (6 дечака 6 девојчица), 10 ученика
другог разреда (6дечака и 4 девојчице) и 5 ученика трећег разреда (5 девојчица).
Група Б: 23 ученика- 5 ученика првог разреда (2дечака 3 девојчице),12 ученика
другог разреда (3 девојчице, 9 дечака), 6 ученика трећег разреда (3 дечака и 3 девојчице).
Група В: 26 ученика – 24 ученика првог разреда(16 дечака 8 девојчице), 2 ученика другог
разреда (1 девојчица 1 дечак).
У продуженом боравку раде три учитеља Соња Симоновић, Биљана Рогановић и
Бранислав Атанацков. Продужени боравак и даље ради од 7:00 до 17:00 часова по
устаљеном реду. Активности у боравку усмерене су највише на израду домаћих задатака,
увежбавање наставних садржаја и у пружању посебне помоћи у раду оним ученицима
којима је помоћ потребна. Планиране слободне активности реализују се у отвореном и
затвореном простору у складу са временским условима и планом.Ученици су напредовали
према својим способностима у прихватању школских обавеза, поштовању ауторитета
наставника и потреба вршњака. Поштују правила понашања у боравку и веома су
дружељубиви. Повремене несугласице између ученика се решавају разговором, тежих
прекршааја за сада нема. Имамо успешну сарадњу са родитељима. Све планиране
активности су реализоване.
Извештај урадили учитељи боравка: Соња Симоновић, Биљана Рогановић и
Бранислав Атанацков.
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Извештај Oдељењског већа другог разреда
1. Бројно стање ученика на крају школске 2021/2022.
- Бројно стање ученика 2. разреда чини 71 ученик (26 девојчица и 45 дечака).
- Једна ученица 2/2 Д. Ђ., долазила је у школу у пратњи персоналног асистента (лични
пратилац детета) – пружалац услуге ХО ,,Дечје срце“.
2. Успех ученика на крају 2. полугодишта
- Сви ученици завршавају 2. разред:
- Одличних је 41 (57,75%)
- Врло добрих 21 (29,57%)
- Добрих 6 (8,45%)
- Недовољних 3 (4,23%), преводе се у 3. разред
(*1 ученик са 2 недовољне оцене, а 2 ученика са по 4 недовољне оцене. Број недовољних
оцена је 10)
- Средња оцена: 4,38
- Са позитивним успехом оцењено је 68 ученика или 95,77%, а са недовољним успехом је
3 ученика (4,23%) који се преводе у 3. разред и, то су следећи ученици:
2/1 - 2 ученика
* (А. И. има недовољан успех и 4 недовољне оцене из српског језика, математике,
енглеског и света око нас); За ову ученицу организован је разредни испит 17. и 20.06.2022.
коме није приступила. (Ученица се преводи у 3. разред);
* (М.Ц. има недовољан успех и 2 недовољне оцене из српског језика и математике).
Ученик се преводи у 3. разред;
2/2 - 1 ученик
* Ученик Р. Р. је полагао разредни испит јер је био неоцењен из свих предмета и преводи
се у 3.разред са 4 недовољне оцене (српски језик, математика, свет око нас и енглески
језик).
- Грађанско васпитање је похађало 27 ученика. Сви су оцењени (26 уч., оценом -истиче
се; 1 оценом- задовољава);
- Православну веронауку је похађало 38 ученика. Сви су оцењени (37 уч. оценом- истиче
се, 1 уч. оценом- добар);
- Исламску веронауку похађало је 6 ученика и сви су оцењени оценом – истиче се.
*Индивидуализација у раду примењивана је са 7 ученика:
2/1 – 3 ученика
А. И. (српски језик, математика, свет око нас),
А. Б. (српски језик, математика и свет око нас) и
М. Ц. (српски језик, математика и свет око нас).
2/2 – 3 ученика
Ф. Б. (српски језик, математика и свет око нас),
А. Х. (српски језик, математика и свет око нас) и
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С. Б. (математика).
2/3 – 1 ученица
М.К. (српски језик и математика)
3. Изостанци на крају 2. полугодишта:
-У 2. полугодишту изостајало је 66 ученика, а без изостанака је 5 ученика
- број оправданих изостанака износи 3802
-неоправданих изостанака је: 103
УКУПНО: оправданих и неоправданих 3905
*За крај збирно 1. и 2. полугодиште:
70 ученика је са изостанцима, а 1 без изостанака;
-број оправданих изостанака износи 7549;
-3 ученика са неоправданим, број изостанака 268
-Укупан број изостанака оправданих и неоправданих на крају шк. год износи 7817
4. Владање ученика 2. разреда на крају 2. полугодишта:
- 68 ученика је примерног владања, а 3 ученика имају смањену оцену из владања
због неоправданих изостанака. То су ученици:
- 2/1 А. И. има незадовољавајуће владање и Укор наставничког већа због 76
неоправданих изостанака у другом полугодишту.
- 2/1 И.К.А. има врло добро владање и Укор одељењског старешине због 5
неоправданих изостанака.
- 2/2 Ученик Р. Р. има 22 неоправдана изостанка (на крају 2. полугодишта), оцену добар
из владања и Укор одељењског већа. (Ученик има 177 неоправданих изостанака у току
школске год.)
5. Похвале и награде
*Похваљено је 41 ученик (одлични и они ученици који помажу другарима у учењу).
*Награђено је 11 ученика који су освојили награде и похвале на ликовним и литерарним
такмичењима.
Награде на ликовним конкурсима:
Сташа Николић 2/2 је освојила 1. место на ликовном конкурсу на тему „Мостови“.
Александра Стојковић 2/2 је освојила 1. место на ликовном конкурсу „Моја звезда“ и
награђена је за специјални ликовни израз на тему „Птице“.
Коста Трифковић -2/1 је освојио 2. место на ликовном конкурсу на тему „Мостови“.
Коста Трифковић -2/1 је освојио 2. место на ликовном конкурсу на тему „Птице“ у
организацији ,,Пријатељи деце београдске општине Палилула“.
Теодора Марић 2/2 је освојила 2. место на ликовном конкурсу Пријатељи.
Сара Радојевић 2/1 је освојила 2. место на ликовном конкурсу „Све боје Србије“.
Ленка Јовановић 2/2 је освојила 3. место на ликовном конкурсу „Све боје Србије“.
Лена Веселиновић 2/2 је награђена за најбољи ликовни рад на тему „Кад се ласте врате с
југа“ у организацији ,,Пријатељи деце београдске општине Палилула“.
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Коста Трифковић 2/1 награђен је на ликовном конкурсу „Светосавско звонце“.
Сара Радојевић 2/1 је награђена на ликовном конкурсу „Светосавско звонце“.
Данило Ћорац 2/1 је на ликовном конкурсу Дечје недеље награђен дипломом за најбољи
ликовни рад.
Награде на литерарним конкурсима:
- На 10. Фестивалу пезије београдских основних школа „Мали победник“ Ана Јамеџија 2/1
је освојила, 2. место и пласман на Међународно такмичење „Дечје царство“ у Бањалуци, а
Вук Баровић 2/1 је добио ДИПЛОМУ због учествовања у финалу.
- Бошко Лужњанин 2/1, члан песничке радионице „Млади песници“, освојио је 2. место на
литерарном конкурсу тему „Пријатељи“.
-Међу ФИНАЛИСТИМА 10. Фестивала поезије београдских основних школа „Мали
победник 2022“ су ученици 2/1: Ана Јамеџија, Кад ђаци постану вилењаци и Вук Баровић,
Све што је немогуће (март 2022.)Уз песме финалиста у Зборнику фестивала нашле су се и
песме ДанилаЋорца, Косте Трифковић и Бошка Лужњанина. (март 2022.)
-Ученици 2/1 учествовали у видео зборнику ауторских песама јуниора и сениора „Зелено
волим те златно“ на пројекту међугенерацијске сарадње. -Чланови песничке радионице из
2/1 и 2/2 учествовали су на литерарном конкурсу поводом Дана словенске писмености и
културе, у част Свете равноапостолне браће Ћирила и Методија, аутора првог писма
Словена у организацији Јутра Плавог Сљеза и Школе Српског Језика Тузла из Тузле.
-На литерарном конкурсу Дани свесловенске културе и пимености у организацији Српског
просвјетног и културног друштва „Просвјета“ Тузла, ПОХВАЛЕ за учешће и креативност
у раду добили су ученици 2/1 - Вук Баровић и Данило Ћорац, 2/2 – члан песничке
радионице Никола Тарбук 2/2 добио је похвалу за учешће и креативност у раду.
6. Реализација плана и програма:
- План и програм су реализовани, осим 9 часова енглеског језика и 2 часа исламске
веронауке. Реализација је часова обавезних, факултативних предмета, изборних програма
и допунске наставе приказана је табеларно.
-Ученици 2. разреда похађали су ликовне секције (водитељи Славица Јовановић и
Веселинка Јурић), информатичку секцију (Ивана Милуновић), мали хор (Драгана Нешић и
песничку радионицу „Млади песници” (Миланка Берковић).
-У складу са новим школским календаром (школска година је продужена за 3 дана) и
планом надокнаде часова за четвртак 17.02.2022. и петак 18.02.2022. (дани са продуженог
"сретењског распуста") у периоду од 1. до 14. марта реализована је надокнада часова
непосредно, у школи, продужетком наставе за по један час дневно тако да су планирани
наставни садржаји реализовани.
*16. маја, због дојаве о постављеној бомби часови су реализовани ван школског простора
у скраћеном облику док ученици нису предати родитељима.
*17. маја часови су реализовани путем платформе Тимс.
*8. јуна, због ванредне ситуације и дојаве о постављеној бомби у школи, часови су
реализовани путем платформе Тимс.
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*16. јуна због ванредне ситуације и дојаве о постављеној бомби у школи, учионице су
ученици напустили у току 4. часа.
*Библиотекарка Весна М. одржала је часове поводом Светског дана књиге и Андерсена.
7. Посете часовима и угледни часови:
- Реализација угледних часова и међусобних посета часовима евидентирана је у ес
дневнику и извештају руководиоца већа 2. разреда о реализацији планираних активности
по месецима.
-Реализовани часови и међусобне посете часовима:
- Реализатор: Миланка Берковић
- 19.04.2022. МАТЕМАТИКА, Дељење двоцифреног броја једноцифреним бројем
(обрада), присутна Славица Јовановић.
- 21.04.2022. СРПСКИ ЈЕЗИК, Домаћа лекстира: Ханс Кристијан Андерсен: Принцеза на
зрну грашка (утврђивање), присутна Гордана Тишма.
- 24.05.2022.ДИГИТАЛНИ СВЕТ, Анализа једноставних програма у визуелном
програмском језику (обрада), присутна Веселинка Јурић .
-Реализатор: Славица Јовановић
- СРПСКИ ЈЕЗИК, Угледни час из српског језика је одржан 27. децембра 2021. године,
,,Девојчица са шибицама“ –Ханс Кристијан Андерсен, утврђивање, присуствовала
Светлана Крајновић, учитељица.
5.05.2022.МАТЕМАТИКА–
Одређивање
непознатог
чиниоца,
утврђивање,
присуствовала Гордана Т.
- 19.05.2022.ЧОС –Квиз знања, радионица, присуствовала Миланка Берковић
-14.6.2022.Часу дигиталног света у 2/2 је присуствовала Веселинка Јурић – Шта смо
научили у другом разреду о дигиталном свету што нисмо знали, утврђивање;
-Реализатор: Веселинка Јурић
3.06.2022.ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ: Помицање и њихање у вису;
ММС: Бацање медицинке (БММ), увежбавање – присутна колегеница Славица Јовановић.
7.06.2022. СРПСКИ ЈЕЗИК: Бајка о трешњи, Десанка М., обрада – присутна Миланка
Берковић.
-Реализатор: Гордана Тишма
- 5.04.2022. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК, Пројекат - израда макете града (систематизација), у
одељењима 2/1, 2/2 и 2/3.
*Колегеница Славица Јовановић присуствовала је следећим часовима реализованим у
оквиру разредне наставе:
-Угледни час у 3/1, Сабирање и одузимање до 1 000 (234 + 123; 234 + 128), утврђивање;
час одржала Мирјана Бодрожић
-Угледни час у 3/2, Сабирање и одузимање до 1 000 (234 + 138; 234 + 197), утврђивање;
час одржао Драган Гаврић
-Иновације у настави – Час ликовне културе одржала Мирјана Бодрожић у одељењу 3/1;
рециклажом чувамо природу. Уметници рециклирају – обрада (Цртање натаблету у
програму Kids Paint)
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*20.05.2022. Отвореном часу професора физике Заберка Ора у Пожежени (Румунија),
присуствале су часу Миланка Берковић и Славица Јовановић.
*5. и 19. маја 2022. колегеница Миланка Берковић, педагошки саветник, била је члан
комисије за полагање лиценце у организацији Министарства просвете и технолошког
развоја.
*Колегеница Миланка Берковић је ментор колеги Атанацков Браниславу који је у оквиру
приправничког стажа одржао до сада 9 часова у одељењу 2/1.
- У 2. полугодишту реализоване су и следеће активности:
1.Обележена је школска слава – Савиндан 27. јануара. Родитељи ученика 2/3 Филипа
Поповића били су домаћини славе.
2. Путем Тимс платформе ученици су пратили презентацију о Светом Сави 27. јануара;
3. Уређен је школски простор ликовним и литерарним радовима поводом школске славе
Савиндана (ШРП).
4. Прикупљање пластичних чепова (ШРП)
5. Извршено је анкетирање родитеља за уџбенике у претплати и евидентирани су ученици
који остварују право на бесплатне уџбенике. Прикупљена је потребна документација и
достављена је служби рачуноводства школе, а 25. марта – ученици су добили списак
уџбеника за 3. разред и обавештени да је куповина на добровољној основи;
6. У оквиру часова ЧОС-а, ликовне културе и ликовних секција обележен је Дан вода.
Ученици су путем симбола и стрипа представили важност очувања вода, март месец (Из
ШРП).
7. Учитељице 2. разреда су у периоду фебруар/март радиле на пројекту израде
електронског ђачког часописа у сарадњи са библиотекарком школе Весном Митровић у
циљу промоције рада наставника и ученика ОШ „Филип Вишњић“ који је објављен у
почетком марта. У периоду април/мај урађен је пролећни број електронског часописа
„Чудесно перо“ у коме су представљене неке од реализованих активности са ученицима и
рада наставника. (Аутор часописа Чудесно перо је учитељица Веселинка Јурић).
8. Ученици 2/3 реализовали су хуманитарну акцију и обезбедили одећу за друга из
одељења коме је преминуо отац.
9. Ученици су учествовали на ликовним и литерарним конкурсима. Детаљан извештај и
остварени резултати представљени су у Извештају руководиоца већа 2. разреда по
месецима.
*Руководилац већа у 3. разреду биће колегеница Миланка Берковић.
-Стручна усавршавања учитељица:
Миланка Берковић
-Акредитовани скуп „Настава Физичког и здравственог васпитања – подршка реализацији
и практични примери“, СУРС, путем Мајкрософт Тимса, 9. 2. 2022.
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-Акредитовани скуп „Настава Природа и друштво – подршка реализације и практични
примери“,СУРС, путем Мајкрософт Тимса, 23. 2. 2022.
-Вебинар посвећен штампаним и дигиталним издањима за 4. разред Издавачкe кућe „Нови
Логос”,
25. 2. 2022.
-Промоција уџбеника из Математике за 1. разред основне школе, Дата Статус (вебинар),
28.2.2022.
-Концентарцијом и мотивацијом до изузетности, семинар, 5. 3. 2022.
-Акредитовани скуп „Настава Музичке културе – подршк ареализацији и практични
примери“,
СУРС, путем Мајкрософт Тимса, 9. 3. 2022.
-Нова генерација Едукиних уџбениказа 4. разред основне школе (вебинар), 10. 3. 2022.
-Акредитовани скуп „Настава Ликовне културе – подршка реализацији и практични
примери“,
СУРС, путем Мајкрософт Тимса, 23. 3. 2022.
-Акредитовани скуп „Из наше учионице – интегративна настава“, 6. 4. 2022.
-Акредитовани скуп „Из наше учионице – превенција насиља“, 19. 4. 2022.
-Трибина „Креативне идеје из учионице“, 12. 5. 2022.
-Акредитовани скуп „Нек лутка игра као чигра“ , 18. 5. 2022.
-Онлајн предавање- Институт за модерно образовање: „Инспирација је у бајкама“
(предавач Нада
Кљаић), 10. 5. 2022.
24.03.2022. Реализована је обука наставника који су дежурали на пробном испиту за
ученике 8. разреда
25.03.2022. Дежурство на пробном пријемном испиту за ученике 8. разреда
21.06.2022. Обука за супервизора на Завршном испиту 2022.
Од 27. до 29. Супервизија на Завршном испиту за ученике 8. разреда у ОШ „Влада
Аксентијевић“
Славица Јовановић
-НТЦ систем учења- примена програма у пракси – други део, 29.1.2022.
-Образовна академија – Акредитовани онлајн стручни скуп: Формативно оцењивање:
методе,
технике и инструменти (Јасмина Ђелић) у организацији Клет групе, 2.2.2022.
-Скуп Настава физичког и здравственог васпитања – подршка реализацији и практични
примери
у организацији Друштва учитеља Београда, 9.2.2022.
-Образовна академија – Акредитовани онлајн стручни скуп: Комуникацијске вештине у
школској
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арени (Марко Стојановић) у организацији Клет групе, 23.2.2022.
- Скуп Настава природе и друштва – подршка реализацији и практични примери у
организацији
Друштва учитеља Београда, 23.2.2022.
-Вебинар Са наставником на ти у организацији ИК ,,Нови Логос“, 25.2.2022.
-Вебинар Концентрацијом и мотивацијом до изузетности у организацији Друштва
учитеља
Београда, 5.3.2022.
-Скуп Настава музичке културе – подршка реализацији и практични примери у
организацији
Друштва учитеља Београда, 9.3.2022.
- Образовна академија – Акредитовани онлајн стручни скуп: Дигитална настава – корак
напред
или назад? (Жолт Коња) у организацији Клет групе, 10.3.2022.
-Вебинар Дигитални свет 1 и 2 у организацији ИК ,,Креативни центар“, 15.3.2022.
-Вебинар Дигитални свет 2 за 2. разред у организацији ИК ,,Нови Логос“, 17.3.2022.
-Пробни завршни испит – обука, календар активности и видео упутства, 24.3.2022.
-Промоција уџбеника из Математике за 1. разред основне школе у организацији Data
Status,
28.3.2022.
- Образовна академија – Акредитовани онлајн стручни скуп: Знати своје границе је пола
добре
комуникације (Јелена Марушић) у организацији Клет групе, 29.3.2022.
-Скуп Из наше учионице – интегративна настава у организацији Друштва учитеља
Београда,
6.4.2022.
- Образовна академија – Акредитовани онлајн стручни скуп: Природне науке кроз НТЦ
методологију (Вук Рајовић) у организацији Клет групе, 13.4.2022.
-Скуп Из наше учионице – превенција насиља у организацији Друштва учитеља Београда,
19.4.2022.
- Образовна академија – Акредитовани онлајн стручни скуп: Мапа ума – Начин да учење
буде игра
(Марина Панић) у организацији Клет групе, 11.5.2022.
-Онлајн скуп: Нека лутка игра као чигра у организацији Друштва учитеља Београда,
18.5.2022.
- Образовна академија – Акредитовани онлајн стручни скуп: Ко се боји медијске
писмености још...
(проф. др Светлана Безданов - Гостимир) у организацији Клет групе, 26.5.2022.
-Онлајн скуп: Чаролија рециклаже у организацији Друштва учитеља Београда, 5.6.2022.
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-Обука за дежурне наставнике који ће дежурати током спровођења завршног испита у
основној
школи ( дежурни наставници на завршном испиту), 21.6.2022.
Дежурство на пробном и завршном испиту у основној школи
Дежурство на пробном завршном испиту за ученике осмог разреда у ОШ ,,Филип
Вишњић“ (математика), 25.3.2022.
Дежурство на завршном испиту за ученике осмог разреда у ОШ ,,Милена Павловић
Барили“ у
Вишњичкој бањи, 27, 28 и 29.6.2022.
Веселинка Јурић
9.02.2022. Акредитовани скуп „Настава Физичког и здравственог васпитања – подршка
реализацији и практични примери“, СУРС, путем Мајкрософт Тимса
22.02.2022. Вебинар: Са наставником на ти – Разредна настава (организатор: Klett)
23.02.2022. Акредитованискуп „Настава Природа и друштво – подршка реализације и
практични примери“, СУРС, путем Мајкрософт Тимса,
9.03.2022. Акредитовани скуп „Настава Музичке културе – подршка реализацији и
практични примери“, СУРС, путем Мајкрософт Тимса
10.03.2022. Нова генерација Едукиних уџбеника за 4. разред основне школе (вебинар)
12.03.2022. завршена обука Етика и интегритет (РС - Агенција за спречавање корупције)
23.03.2022. Акредитовани скуп „Настава Ликовне културе – подршка реализацији и
практични примери“, СУРС, путем Мајкрософт Тимса,
24.03.2022. Реализована је обука наставника који су дежурали на пробном испиту за
ученике 8. разреда
25.03.2022. Дежурство на пробном пријемном испиту за ученике 8. разреда
6.04.2022. СУРС, Трибина: "Из наше учионице - интегративна настава“
8. и 9. априла 2022. Конференција: Дигитално образовање 2022. (организатор: Центар за
образовне технологије)
10.05.2022. Онлајн предавање: Инспирација је у бајкама, предавач Нада Кљајић (Институт
за модерно образовање)
12.05.2022. Трибина: Креативне идеје из учионице (у организацији ДУБ-а)
18.05.2022. Трибина: Нек лутка игра као чигра (у организацији ДУБ-а)
5.06.2022. Трибина: Чаролија рециклаже
21.06.2022. Обука за супервизора на Завршном испиту 2022.
Од 27. до 29. Супервизија на Завршном испиту за ученике 8. разреда у ОШ „Влада
Аксентијевић“
*Током године - реализована израда дидактичких материјала за потребе реализације
наставе.
Извештај је урадила и предала руководилац већа 2. разреда Веселинка Јурић.
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Извештај Oдељењског већа трећег разреда
Уводне напомене
На почетку школске 2021/22.веће трећег разреда је бројало 73 ученика. Три ученика су
прешла у школу за образовање одраслих Браћа Стаменковић 13.10.2021. тако да сада веће
трећег разреда броји укупно 70 ученика ( 31 дечак и 39 девојчица).
Општи успех ученика на нивоу већа
Одличан успех има 54 ученика или 77,14 %;
Врло добар успех има 8 ученика или 11,43 %;
Добар успех има 8 ученика или 11,43 %.
Укупан број ученика са позитивним успехом је 70 или 100%.
Успех ученика по предметима на нивоу већа
Српски језик – 4,42 %
Енглески језик – 4,38 %
Ликовна култура – 4,96 %
Музичка култура – 4,74 %
Природа и друштво – 4,48 %
Математика – 4,21 %
Физичко и здравствено васпитање – 5,00 %
Средња оцена на нивоу већа трећег разреда је 4,60 %.
Изборни програми
Грађанско васпитање похађа 33 ученика, 32 ученика има оцену истиче се (96,97 %) и 1
ученик оцену добар (3,03 %).
Православну веронауку похађа 29 ученика и сви имају оцену истиче се (100%).
Исламски вјеронаук-Илмудин похађа 8 ученика , 7 ученика има оцену истиче се или
87,50% и 1 ученик има оцену задовољава или 12,50%.
Пројектна настава
62 ученика има оцену истиче се (88,57%);
8 ученика има оцену добар (11,43%)
Реализација плана и програма
Наставни план и програм је реализован. Од 2 700 испланираних часова, одржано је
2 692 час. Није одржано 6 часова због болести наставнице енглеског језика и 3 часа
Исламског вјеронаука- Илмудина оправдано јер је наставник имао наставу понедељком, а
шк.2011/22. је почела 1. септембра 2021. (среда). Oдржан је 1 час више одељењског
старешине у 3/1.
Одржано је 105 часова секције (ликовне и шаховске).
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Редовност похађања наставе у другом полугодишту
Сви редовно долазе на наставу , осим када су спречени због болести. Од 70
ученика, 64 ученика је направило 3057 оправданих изостанка и 6 ученика 64 неоправданих
изостанака, укупно оправданих и неоправданих је 3 121 изостанак.
Укупан број изостанака на нивоу целе школске године је 5 658 оправдана
изостанка и 71 неоправдани изостанак што износи 5 729.
Ученици са тешкоћама у учењу:
3-1 А. А., Б. Е., Х. А. (3 ученика), индивидуализација
3-2 А. Ш., Б. И., Љ. Б. (3 ученика), индивидуализација;
Љ. С.- ИОП1 из српског језика и математике, од другог полугодишта.
3-3 О. К., И. К., А.Д., Р. Ц. (4 ученика) индивидуализација и В.С. са којим се ради по
ИОП1 (српски језик)
Похваљени ученици
3/1 Михајло Марковић је освојио 3. награду на општинском такмичењу из математике и
због тога је награђен књигом од стране школе а дипломом од Друштва математичара.
3/3 Михаило Трикош – је освојио 3. награду на општинском такмичењу из математике и
због тога је награђен књигом од стране школе а дипломом од Друштва математичара.
Примењене васпитне и васпитно- дисциплинске мере
Од 70 ученика, 66 ученика има примерно владање а 4 ученика смањену оцену из
владања.
Усмене опомене из 3/1 одељења има 2 ученика: У.Б и А.А.
Укор одељењског старешине из 3/2 има 1 ученик због 9 неоправданих изостанака (Љ Б.).
Укор одељењског већа има 2 ученика из одељења 3/2 и то: Б.И. због 22 неоправдана
изостанка и А.Ш. због 24 неоправдана изостанка.
Укор одељењског старешине из 3/3 има један ученик због непримереног понашања и 8
неоправданих изостанака (О. К.).
Извештај о раду допунске наставе из српског језика и математике
Допунска настава је организована за ученике који заостају у савладавању
наставних садржаја. Допунским радом били су обухваћени: ученици који су због болести
често изостајали са наставе, ученици који тешко савладавају градиво. Допунску наставу
повремено су похађали и ученици због лоших резултата напровери , усменом одговору
или нису активни на часовима Допунска настава је била организована из српског језика и
математике. Ученици су углавном редовно долазили на допунску наставу.Допунску
наставу редовно похађало је редовно 12 ученика.
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Реализовано је 54 часова допунске наставе из српског језика и 54 часова допунске
наставе из математике, укупно 108. Допунска настава је пратила важећи програм наставе и
учења.
Извештај о раду одељењског старешине у оквиру одељењске заједнице
Часови одељенског старешине реализовани су редовно. Реализовано је укупно 108
часова одељењске заједнице, на којима су реализоване радионице: Лична хигијена, Кућни
ред- правила понашања, Безбедно у саобраћају,Чувамо животну средину, Како да успешно
учим и организујем радни дан, Улепшаајмо живот себи и другима, Како разговарамо у
друштву, Елементи лепог понашања, Развијање другарства, Помоћ другу, Како ћемо
провести зимски распуст, Петарда није играчка, Безбедност на интернету, Насиље и како
га препознати.
Неке часове је одржала и Ана Балабан, педагог школе (Ненасилне комуникације у
3/3) и психолог школе Десанка Ђорђевић Матић (Насиље у 3/1) и Адекватно реаговање на
разне ситуације насиља (одељење 3/3).

-

Учешће ученика на нивоу већа у разним хуманитарним акцијама
Прикупљање школског прибора за децу са Косова и Метохије
Прикупљање новчане помоћи за породицу трагично настрадалог ученика наше
школе.
Прикупљање новчане помоћи за ученике 1 и 7 разреда којима је преминуо отац
Прикупљање гардеробе, обуће, школског прибора, средстава за личну хигијену за
ученике наше школе
Прикупљање новчане помоћи за ученика 2 разреда коме је преминуо отац
Прикупљање новчане помоћи за ученика 4 и 8. разреда коме је преминуо отац,
23.6.2022.

Извештај о раду одељењског већа трећег разреда по месецима на крају
школске 2021/2022. године
Август 2021.
-Урађене су припреме за почетак школске 2021/2022.године - глобални планови
- Утврђен је распоред контролних задатака
- Тимско планирање - израђени су месечни планови за септембар
- Израђени су и усвојени распореди часова, распоред коришћења фискултурне сале;
распоређени су новоуписани ученици у одељења, анализиран је школски календар,
подељени су уџбеници;
- Планирани су родитељски састанци.
Септембар 2021.
- Организовани су родитељски састанци и изабрани представници Савета родитеља
- Одређени су термини - Дана отворених врата
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- Дата су обавештења о дечјој штампи и осигурању ученика
- Утврђен је акциони план - рад са ученицима који имају тешкоћа у учењу
- Анализиран је оперативни план за септембар
- Израђени су оперативни планови за октобар
- Извршен је договор о сарадњи са стручним сарадницима и библиотекаром
- Израђени су инструменти о праћењу и напредовању ученика- педагошка свеска
- Анкетирани су родитељи за ваннаставне активности-секције (активност из развојног
плана школе, приоритетна област: Настава и учење)
- Извршен договор о допунској настави и предложени ученици који ће је похађати
(активност из развојног плана школе, приоритетна област: Настава и учење)
- Учитељи су допунили свој портфолио (активност из развојног плана школе- приоритетна
област: Настава и учење)
- Сви ученици су успешно прошли програм Безбедно кретање у саобраћају-филм 10
лекција који живот значе.
Октобар 2021.
- Рад са ученицима који имају тешкоћа у учењу и прилагођавању -извршена анализа и
размена искустава у раду међу члановима већа.
- Реализован је октобарски план и израђени су планови рада за новембар
- Обележена је Дечија недеља од 4.10. до 8.10. 2021. За мото овогодишње манифестације
изабрани су стихови песника Љубивоја Ршумовића ,, Дете је дете, да га волите и
разумете“.
Један број ученика (27 ученика) се учланио у Црвени крст Палилуле.
-Подељени су кодови за откључавање уџбеника.
Новембар 2021.
- Извршено тимско планирање - провера знања ученика ради усклађивања критеријума
при оцењивању
- Извршено праћење напредовања ученика с посебним освртом на ученике са тешкоћама у
учењу
- Анализирани су успех и владање ученика и донете мере за побољшање успеха
-Реализовани су индивидуални разговори са родитељима ученика који заостају у учењу и
прилагођавању - савети, препоруке, подршка (активност из развојног плана школе,
приоритетна област: Подршка ученицима)
- Обележен је Светски дана детета (20. новембар) – израда паноа о другарству
- Реализован је план рада за новембар и израђени су планови рада за децембар
- Одржани су родитељски састанци, дате препоруке за напредовање ученика у учењу
Децембар 2021.
- Анализирана је реализација ваннаставних активности и допунске наставе.
- Обављен је договор са ПП службом о даљим корацима за рад са ученицима који заостају
у учењу.
- Ученици узели учешће у хуманитарним акцијама, са циљем да се код ученика развије
емпатија и солидарност (активност из развојног плана школе, приоритетна област:
Подршка ученицима).
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- Ученици трећег разреда су учествовали на школском такмичењу из математике -15
ученика је учествовало на школском такмичењу из математике, из сваког одељења по пет
ученика. Три ученика су се пласирала на општинско такмичење (из сваког одељења по 1
ученик).
- Обављен је стоматолошки преглед ученика у Дому здравља на Карабурми.
- Наставници учествовали на вебинарима.
- Реализован је децембарски план и израђени су плановиа рада за јануар.
- Анализирани су успех и владање ученика и донете мере за побољшање успеха
- Одржани су родитељски састанци и подељене ђачке књижице.
- Припрема ученика који су се пласирали на општинско такмичење из математике.
Јануар 2022.
- Обележен је Савиндан.
- Реализован је jaнуарски план и израђени су планови рада за фебруар.
- Тимски је испланиран распоред контролних вежби и извршено усклађивање критеријума
оцењивања за друго полугодиште.
Фебруар 2022.
- Праћена је оптерећеност ученика од почетка школске године.
- Реализован је фебруарски план и израђени су планови рада за март
- Два ученика су учествовала на општинском такмичењу из математике и освојила треће
место. Добили су дипломе од Друштва математичара.
- 1.2. 2022. Колегиница Снежана Сворцан је одржала угледни час. Наставна јединица.
Припремне вежбе за вагу са претклоном и заножењем. Час је био врло успешан.
Март 2022.
-Извршен је предлог избора уџбеника за четврти разред основног образовања и васпитања
и одлучено да се у школској 2022/23. предложи Стручном већу за разредну наставу да се
користе уџбеници Издавачке куће Нови Логос из Београда.
- Надокнађени су четвртак и петак (17.2-18.22022.) у периоду од 1.3.2022-12.3.2022.
године због продужетка фебруарског распуста одлуком МПНТР-а.
Ученици су сваки дан имали по један час дуже дневно. Није било тешкоћа у организацији
наставе и проблема који су се односили на дневно оптерећење ученика.
-Усклађени су критеријуми оцењивања на нивоу већа.
-Разговарали смо о посећеним вебинарима.
- Разменили смо искуства о раду са ученицима који заостају у раду и мерама подршке тим
ученицима у учењу и понашању.
- Обављени су разговори са родитељима ученика који заостају у учењу и прилагођавању
(дати савети, препоруке, подршка).
- Извршено је анкетирање родитеља за уџбенике у претплати за шк. 2022/23.
-Ученици су својим урађеним ликовним радовима учествовали у акцији ,, Крв живот
значи".
-Реализоване су одељењске прославе Дана жена по одељењима и тематско украшавање
паноа.
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- Обележен је Дан књиге, 2.3.2021.године. Библиотекар Весна Митровић је у библиотеци
школе одржала час поводом тог дана.
Април 2022.
-На крају трећег класификационог периода анализиран је успех и дисциплина ученика и
предложене су мере за побољшање и појачање рада,
- Одржани су родитељски састанци.
- Извршена је пријава ученика за бесплатне уџбенике за школску 2022/2023. годину.
- Ученици су добили кодове за дигиталне уџбенике за предмет физичко и здравствено
васпитање за четврти разред.
-Ученици учествовали на конкурсу за најлепше осликано ускршње јаје и ускршњу корпу
који је организовао Регионални центар за развој и унапређење пројеката у области културе
и туризма ,, Kултур шок".
Мај 2022.
- Реализовани су међуодељенски спортски сусрети (активност из развојног плана школе,
приоритетна област: Настава и учење)
- Чланови већа узели су учешће у изради новог Школског програма за период од школске
2022/23- 2025/26. године.
- Родитељима прослеђена порука Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља и
злостављања ОШ,, Филип Вишњић" . У оквиру поруке прослеђена апликација ,,ЧУВАМ
ТЕ" са детаљним упутством како функционише.
- Због дојаве о подметнутој бомби у школи ученици су 17.5. наставу реализовали преко
платформе Мајкрософт теамс.
Јун 2022.
-Гост: проф. др Момчило Матић одржао предавање о здравој храни и здравим стиловима
живота ученицима трећег разреда, 6.6. 2022. године.
- Реализован је час у библиотеци на тему: Колико познајем Читанку- час реализовала Весна
Митровић, библиотекарка школе, 20.6.2022. године.
- На крају школске године утврђен је успех и извршена је анализа успеха, владања и
изостајања ученика, реализација наставног плана и програма, редовне наставе, допунске
наставе и осталих активности из школског програма.
– Урађено је вредновање ученика који наставу похађају по ИОП-у.
- Извршена је анализа рада одељењског већа за друго полугодиште шк. 2021/22. год. и
донет план рада за наредну годину, ажурирана је пеагошка документација.
- Раздужени су бесплатни уџбеници.
- Дежурство на завршном испиту ученика осмих разреда
- Одржани су родитељски састанци и подељене ђачке књижице.
- Руководилац већа за школску 2022/2023. биће Вера Стевчевска.
НАПОМЕНА: За сваки месец је рађен и квалитативни извештај.
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Стручно усавршавање наставника трећег разреда- вебинари и угледни часови
Мирјана Бодрожић, одељењски старешина 3/1
1.
Aвантура ума на школском часу- 16.11.2021. Број бодова 1
2.
Примена едукативне платформе за рад са ученицима у школи, едукатор Љиљана
Глигоријевић (реализовано у школи), 4.12.2021., трајање 3 сата и 30 минута, број бодова:1
(Трибина), Завод за унапређивање образовања и васпитања, број одлуке: 466-4/2022 код
S7622022
3.
Примена едукативне платформе за рад на даљину, едукатор Љиљана Глигоријевић
(реализовано у школи), 11.12.2021., трајање 3 сата и 30 минута, број бодова:1 (Трибина),
Завод за унапређивање образовања и васпитања, број одлуке: 467-4/2022 код S7632022
4.
Дигитална настава - корак напред или назад?, 10.3.2021. 1сат и 15 минута, број
бодова: 1 (Трибина): Завод за унапређивање образовања и васпитања, број одлуке: 3184/2022, код: S7212825
5. Тема: Ко се боји медијске писмености још...Предавач: проф. др Светлана Безданов
Гостимир, 26. 5. 2022. , 1 бод
Угледни час из математике: Наставна јединица:Сабирање до 1000 (234+123;234 +128),
писмени поступак, 2.2.2022.
Драган Гаврић, одељењски старешина 3/2
1. Aвантура ума на школском часу- 16.11.2021. Број бодова 1
2. Образовне неуронауке у школи – пут од науке до праксе- 2.12.2021. број бодова 1
3. Педагошка документација- свеска за праћење развоја и напредовања ученика , 15.12.
2021.године, број бодова 1, трајање 1 сат и 15 минута (Трибина), Завод за унапређивање
образовања и васпитања, број одлуке: 381/2022 код: S7302022
4. Примена едукативне платформе за рад са ученицима у школи, едукатор Љиљана
Глигоријевић (реализовано у школи), 4.12.2021., трајање 3 сата и 30 минута, број бодова:1
(Трибина), Завод за унапређивање образовања и васпитања, број одлуке: 466-4/2022 код
S7622022
5. Примена едукативне платформе за рад на даљину, едукатор Љиљана Глигоријевић
(реализовано у школи), 11.12.2021., трајање 3 сата и 30 минута, број бодова:1 (Трибина),
Завод за унапређивање образовања и васпитања, број одлуке: 467-4/2022 код S7632022
6. Са стручњацима на вези 2- безбедно током пандемије, 23.12.2021.
7. Дигитална настава - корак напред или назад?, 10.3.2021. 1сат и 15 минута, број бодова: 1
(Трибина): Завод за унапређивање образовања и васпитања, број одлуке: 318-4/2022, код:
S7212825
8. Комуникацијске вештине у школској арени, 23.2.2022. 1сат и 15 минута, број бодова: 1
(Трибина): Завод за унапређивање образовања и васпитања, број одлуке: 382/2022 код:
S7312022
9. Тема: Ко се боји медијске писмености још...Предавач: проф. др Светлана Безданов
Гостимир, 26. 5. 2022. 1 бод
Одржаo сам угледни час из математике. Тема: Бројеви Наставна јединица: Сабирање до
1000 (234+138; 234+197) Присутни на часу: Бранислав Атанацков, Мирјана Бодрожић,
Славица Јовановић, Милена Радивојевић,Наталија Николаш), 8.2.2022.
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Присуствовао сам угледном часу из математике у 3/1. Наставна јединица: Сабирање до
1000, утврђивање Час је био у свему успешан. Коришћени листићи на три нивоа и Еучионица, 2.2.2022.
Присуствовао угледном часу у одељењу 4-3, учитељица Милена Радивојевић Наставна
јединица: Пубертет Предмет:Природа и друштво, 22.2.2022.
Присуствовао угледном часу у свом одељењу. Час одржала Снежана Сворцан, наставник
физичког васпитања. Наставна јединица: Припремне вежбе за вагу претклоном и
заножењем, 1.2.2022.
21.6. 22022. наставница немачког језика Наташа Родић одржала у одељењу 3/2 угледни
час на тему: Основни поздрави и бројеви до 100.
Вера Стевчевска, одељењски старешина 3/3
1.
Дигитални свет, Клетт друштво за развој образовања, 24.8.2021.
2.
Авантура ума на школском часу, Урош Петровић, 18.11.2021. Образовна академија
Клет, Нови Логос и Фреска
3.
Образовне неуронауке у школи – пут од науке до праксе, др Ранко Рајовић,
2.12.2021. Образовна академија Клет, Нови Логос и Фреска
4.
„Примена едукативне платформе у раду са ученицима у школи”; Љиљана
Глигоријевић 4.12.2021. Клетт друштво за развој образовања
5.
„Примена едукативне платформе у настави на даљину”, Љиљана Глигоријевић,
11.12.2021. Клет, Нови Логос и Фреска
6.
Педагошка документација:свеска праћења напредовања ученика, Биљана
Вуловић,15.12.2021. Образовна академија Клет, Нови Логос и Фреска
7.
Обука: Windows10, MS Office 365 и MS Intun, 6.12.-17.12.2021. Министарство
просвете и технолошког развоја
8.
Формативно оцењивање: методе, технике и инструменти, 2.2.2022. Клетт друштво
за развој образовања
9.
Настава физичког и здравственог васпитања- подршка реализацији и практични
примери,9.2.2022. Савез учитеља Републике Србије
10.
Настава природе и друштва – подршка реализацији и практични
примери,23.2.2022. Савез учитеља Републике Србије
11.
Комуникацијске вештине у школској арени, 23.2.2022. Клетт друштво за развој
образовања
12.
Настава музичке културе- подршка реализацији и практични примери,9.3.2022.
Савез учитеља Републике Србије
13.
Дигитална настава – корак напред или назад?,10.3.2022. Клетт друштво за развој
образовања
14.
Знати своје границе је пола добре комуникације, 29.3.2022. Клетт друштво за развој
образовања
15.
Из наше учионице – интегративна настава,6.4.2022. Савез учитеља Републике
Србије
16.
Из наше учионице – превенција насиља,19.4.2022. Савез учитеља Републике Србије
17.
Креативне идеје из учионице,12.5.2022. Друштво учитеља Београда
18.
Нек лутка игра као чигра,18.5.2022. Друштво учитеља Београда
19.
Инспирација је у бајкама,10.6.2022. институт за модерно образовање
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20.
Обука за дежурство на завршном испиту, 21.6.2022. Министарство просвете и
технолошког развоја и Завода за унапређивање образовања и васпитања
9.6.2022. одржан Угледни час из српског језика на коме су присуствовале колеге:
Бранислав Атанацков, Биљана Рогановић, Гордана Тишма, Драгана Нешић и психолог
Десанка Ђорђевић – Матић.
Извештај урадио, Драган М. Гаврић, Руководилац одељењског већа трећег разреда.

Извештај Oдељењског већа четвртог разреда
У већу четвртог разреда има 81 ученик, 36 дечака и 45 девојчицa. 80 ученика има
позитиван успех (98,77%), а 1 ученик (1,23% ) је недовољан. Одличних је 49 (60,49%), врло
добрих 14 (17,29%), добрих 17 (20,99%), довољних нема и 1 ученик је недовољан и понавља
разред.
Ученик И.Н. IV1 има недовољне оцене из: српског језика, математике, природе и
друштва, енглеског језика, ликовне културе, музичке културе и физичког и здравственог
васпитања. Укупно је 7 недовољних оцена. Због великог броја изостанака за њега је
организована припремна настава. Дана 7.6.2022. је послат телеграм за припремну наставу, а
14.6.2022. за разредни испит. Такође, отац је о свему обавештен и телефонским путем од
стране учитељице. Ученик се појавио само један дан на припремној настави 10.6.2022. Није
приступио разредном испиту тако да има 7 недовољних оцена и недовољан општи успех.
Ученик И.Н. понавља разред.
Успех ученика по предметима:
српски језик 4,11
енглески језик 3,90
ликовна култура 4,79
музичка култура 4,59
природа и друштво 3,91
математика 3,70
физичко васпитање 4,95.
Средња оцена већа је 4,28.
Православну верску наставу похађа 43 ученика; 41 ученик има оцену истиче се, а 2
ученика оцену добар. Наставу из грађанског васпитања похађа 26 ученика; 21 ученик има
оцену истиче се, 3 ученика оцену добар и 2 ученика оцену задовољава. Исламску верску
наставу похађа 12 ученика и 11ученика имају оцену истиче се, а 1 ученик оцену добар.
Пројектну наставу похађа 81 ученик. 65 ученика има оцену истиче се, 11 ученика оцену
добар и 5 ученика оцену задовољава.
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У другом полугодишту 76 ученика је са изостанцима, а 5 ученика нема изостанке; 74
ученика су направила 3387 оправданих изостанака, а 5 ученика 581 неоправданих
изостанака. Укупно је 3968 изостанака, по ученику 48,99.
Примерно владање има 76 ученика, 2 ученика имају укор Одељенског старешине и врло
добро владање, а 3 ученика имају укор Наставничког већа и незадовољавајуће владање.
IV1 А.Б. има 83 неоправданих изостанака – укор Наставничког већа и владање
незадовољавајуће.
IV1 И.Н. има 398 неоправданих изостанака – укор Наставничког већа и владање
незадовољавајуће.
IV1 А.Б. има 86 неоправданих изостанака – укор Наставничког већа и владање
незадовољавајуће.
IV2 Укор одељењског старешине и смањену оцену из владања на врло добро има Р.Г. због
нередовног похађања наставе, неизвршавања школских обавеза и неадекватног понашања.
Са учеником спровођен ПВР.
IV3 Р.М. има укор Одељенског старешине због 10 неоправданих изостанака и врло добро
владање.
IV 2 - Награђена је ученица Анђелија Милашиновић на наградном конкурсу у организацији
Светосавског звонца.
IV 3 - Ана Арсоски за 3. место на општинском такмичењу из математике;
IV 3 - Никола Миловановић за освојено 2. место и сребрну медаљу на републичком
такмичењу у пливању, као представник наше школе;
IV 3 - Мила Чајевић 3. место за ликовни рад ,,Крв живот значи“
Укупно 49 ученика је похваљено за одличан успех.
Број планираних часова је 2700. Одржано је 2678. Нису реализована 24 часа - 10
часова енглеског језика, 9 часова православне верске наставе, 1 час грађанског васпитања, 3
часа исламске верске наставе и 1 час одељенског старешине. Одржано је 55 часова допунске
наставе из математике, 52 часа из српског језика и 106 часова додатне наставе из
математике.
Ученици четвртог разреда редовно похађају неке од секција: рецитаторску,
ликовну, информатичку, мали хор и клуб љубитеља читања.
Ученици који раде по индивидуализацији су:
IV1 О.К. (српски језик, математика и природа и друштво), А.Б. (српски језик, математика и
природа и друштво), Алиса Бајрамај (српски језик, математика и природа и друштво), С.Д.
(српски језик и математика), Ф. Д. ( српски језик и математика) и Л. Ц. (српски језик,
математика и природа и друштво).
Ученици који раде по ИОП-у 1 су:
IV2 Н.М- - математика
IV2 Е.М. - математика
IV2 Р.Г. - српски језик и математика
IV2 В.Н. - српски језик и математика
IV3 Л.П. - српски језик, математика, енглески језик и природа и друштво
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Сагласност за ИОП и персонализовани програм наставе и учења су потписали сви
родитељи. Детаљан извештај о напредовању и постигнућима ученика који раде по ИОП-у
послати су руководиоцу Тима за инклузивно образовање, психологу школе (Образац 5 –
Праћење и ивредновање ИОП-а).
Због епидемиолошке ситуације, нису реализоване никакве посете, излети или сусрети
ученика.
Остварене активности Одељенског већа четвртог разреда у току школске 2021/2022
године:
Август 2021.
-Урађене су припреме за почетак школске 2021/2022.године-глобални планови
- Утврђен је распоред контролних задатака
- Тимско планирање - израђени су месечни планови за септембар
- Израђени су и усвојени распореди часова, распоред коришћења фискултурне сале;
распоређени су новоуписани ученици у одељења , анализиран је школски календар, подељени
су уџбеници;
- Предложена је набавка нових наставних средстава
- Дати су предлози за стручно усавршавање
- Планирани су родитељски састанци
Септембар 2021.
- Организовани су родитељски састанци и изабрани представници Савета родитеља
- Одређени су термини - Дана отворених врата
- Дата су обавештења о дечјој штампи и осигурању ученика
- Утврђен је акциони план - рад са ученицима који имају тешкоћа у учењу
- Анализиран је оперативни план за септембар
- Израђени су оперативни планови за октобар
- Извршен је договор о сарадњи са стручним сарадницима и библиотекаром, дефектологом
- Израђени су инструменти о праћењу и напредовању ученика
- Анкетирани су родитељи за ваннаставне активности-секције
- Извршен договор о допунској настави и предложени ученици који ће је похађати
-Хуманитарна акција – сакупљање новчаних средстава за помоћ породици преминулог
ученика наше школе
- Уређење паноа испред учионица - активност из Развојног плана школе
Октобар 2021.
- Рад са ученицима који имају тешкоћа у учењу и прилагођавању -извршена анализа и размена
искустава у раду међу члановима већа
- Реализован је октобарски план и израђени су планови рада за новембар
- Подељене су картице Црвеног крста и сакупљен новац од 50 динара по картици који је
уплаћен организацији „ Црвени крст Палилуле“
1.10.2021. Ученицима су уручени таблети и дата упутства за инсталацију, коришћење и
осигурање.
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1.10.2021. одржана је радионица, угледни час, ЧОС, Бринем о свом здрављу-лична хигијена у
одељењу IV2 – активност из Развојног плана школе
4.10.2021 – 8.10.2021. ученици IV1 су учествовали у активностима које је предложила
организација „Пријатељи деце Палилула“ у оквиру „Дечије недеље“ (Традиционално цртање
кредама у школском дворишту; Ја сам дете и треба да ме волите и разумете – писање порука;
У мом срцу има места за ... плакат изложен у ходнику испред учионице; Ниси сам, ја сам ти
пријатељ – ликовна радионица и Маскенбал ). Радови су похваљени од организације
Пријатељи деце и одељење IV1 ће добити дипломе за реализоване радионице.
13.10.2021. Час у библиотеци – препорука енциклопедија
20.10.2021. Прочитан текст о ослобођењу Београда на данашњи дан пре 77 година
- Једна ученица је награђена књигом због решеног наградног задатка из математичког листа.
Новембар 2021.
- Извршено тимско планирање - провера знања ученика ради усклађивања критеријума при
оцењивању
- Извршено праћење напредовања ученика с посебним освртом на ученике са тешкоћама у
учењу
- Анализирани су успех и владање ученика и донете мере за побољшање успеха -Реализован је
план рада за новембар и израђени су планови рада за децембар
- Одржани су родитељски састанци
- Обављени су разговори са родитељима ученика који заостају у учењу и прилагођавању - дати
савети, препоруке, подршка
1.11.2021. Прочитан текст о ослобођењу Београда 1918. године на данашњи дан.
3.11.2021. Техничка лица ЈКП Инфостана помогла ученицима да оспособе таблете и извршили
званичну инсталацију Оffica 365.
5.11.2021. Представници Ученичког парламента упознали на основу презентације и
предавања ученике IV 1 шта могу да очекују у 5.разреду
18.11.2021. Наставница географије Бранка Шошкић са ученицима VIII 1 одржала час из
Природе и друштва "Заштићена подручја Србије" уз презентацију,у одељењу IV 1 –
активност из Развојног плана школе.
Новембар и почетак децембра – Хуманитарна акција (прикупљање гардеробе, школског
прибора и средстава за хигијену за социјално угрожену децу у организацији Ученичког
парламента ОШ „Филип Вишњић“) активност из Развојног плана школе
22.11.2021. Дан детета - Хуманитарна акција Дете-детету од 19.11.2021 - 26.11.2021.
активност из Развојног плана школе
- Уређење паноа испред учионица - активност из Развојног плана школе.
Децембар 2021.
3.12.2021. Школско такмичење из математике (учествовало 15 ученика четвртог разреда) –
активност из
Развојног плана школе
7.12.2021. наставница географије, Бранка Шошкић, је са групом ученица 8/2 одржала час
Национални
паркови Србије у одељењу IV2 - активност из Развојног плана школе
- Ученички парламент упознао ученике „Шта их чека у 5. разреду“ у одељењу IV3
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10.12.2021. чланови Ђачког парламента су одржали час одељењског старешине и упознали
ученике IV2 са
начином рада и организацијом наставе у вишим разредима, као део припреме ученика за пети
разред.
10.12.2021. Обављен стоматолошки систематски прегледи у Дому здравља Милитин Ивковић
16.12.2021. године наставница географије Бранка Шошкић одржала час у одељењу IV 3, на
тему
Национални паркови Србије - aктивност из Развојног плана школе
23.12.2021. наставница физичког и здравственог васпитања, Снежана Сворцан, је одржала час
Прескок
разношка, у одељењу IV2 - aктивност из Развојног плана школе
29.12.2021. Уређење паноа испред учионица - активност из Развојног плана школе
- Анализиран оперативни план за децембар 2021. године и урађени месечни планови за јануар
2022.године.
Jaнуар 2022.
- Прослава Савиндана.
Фебруар 2022.
-2.2.2022. Наталија Николаш и Милена Радивојевић присуствовале угледном часу из
математике у III1. Наставна јединица: Сабирање до 1000 (234+123, 234+128),рад на три
нивоа-утврђивање
-3.2.2022. Наставница музичке културе Драгана Нешић и наставница ликовне културе
Сања Сепенички Живановић одржале час у IV 1, IV 2 i IV 3 представивши слободне
активности у старијим разредима - активност из Развојног плана школе
-10.2.2022. Наставница биологије Драгана Шијаковић представила изборни предмет
Чувари природе у IV 1 и IV 3 за који ће се ученици моћи определити у 5.разреду активност из Развојног плана школе
-11.2.2022.Иновација у настави – коришћење таблета и садржаја е учионице на часовима
-20.2.2022. Општинско такмичење из математике у ОШ " Раде Драинац"
-22.2.2022. Одржан угледан час из Природе и друштва у IV 3, наставна јединица -Пубертет
-Часови који нису одржани 17.2.2022. и 18.2.2022. су надокнађени у периоду од. 1.3.2022 –
14.3.2022. тако што се наставни дан продужавао за један школски час.
-23.2.2022. Час у библиотеци: Обележавање Дана матерњег језика
-23.3.2022. Угледни час из математике: Једначине и неједначине у скупу No у IV1 - активност
из Развојног плана школе.
- 28.2.2022. Ученик Никола Миловановић IV 3 учествовао на Републичком такмичењу за
школу и освојио 2. место
- Анализиран оперативни план за фебруар 2021. године и урађени месечни планови за
март 2022.године
Maрт 2022.
- 21.3.2022 – 25. 3. 2022. Учествовање на конкурсу „Крв живот значи“ – активност у оквиру
организације Црвеног крста.
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Април 2022.
- 6.4.2022. Милена Радивојевић и Наталија Николаш присуствовале часу енглеског језика
- 11.4.2022. Обележен ,,Дан сећања на Доситеја Обрадовића", великог просветитеља и
првог српског министра просвете
- 18.4.2022. Учествовање на такмичењу за најлепше осликано јаје.
- Анализиран оперативни план за март 2021. године и урађени месечни планови за мај - године.
Мај 2022.
- 13.5.2022. Ученици 4. разреда учествовали на такмичењу ,,Шта знам о Црвеном
крсту" које је одржано у Установи културе Влада Дивљан
- 16.5.2022. и 17.5.2022. Настава је одржана путем платформе Microsoft Teams пошто је
школа била затворена због дојаве о постављеном експлозиву.
- 19.5.2022.Наставница историје одржала час ,,Први и Други српски устанак" у IV1 , IV2 и
IV3 - активност из Развојног плана школе
- Анализиран оперативни план за мај 2021. године и урађени месечни планови за јун
2022.године.
Јун 2022.
- 6.6.2022. Предавање нутриционисте у библиотеци школе о здравој исхрани и здравим
стиловима живота.
- 8.6.2022. Настава је одржана путем платформе Microsoft Teams пошто је школа била
затворена због дојаве о постављеном експлозиву.
- 10.6.2022 – IV3 и 14.6.2022 – IV1 Час у библиотеци - Колико познајем Читанку за 4.
разред.
- 13.6.2022 – IV3 , 16.6.2022 – IV1 и 22.6.2022 – IV2
Одржана завршна приредба у холу школе- активност из Развојног плана школе
- 15.6.2022. Ученици су радили комбиновани тест из српског језика, математике и природе
и друштва.
- 16.6.2022. Стоматолошки преглед
- 17.6.2022. Извршена анализа комбинованог теста из српског језика, математике и
природе и друштва.
- Анализирани су успех и дисциплина ученика.- Хуманитарна акција: прикупљање
добровољног прилога за преминулог оца ученика наше пколе - активност из Развојног
плана школе
- 29.6.2022. Подела ђачких књижица и родитељски састанак.
Руководилац Одељенског већа 4. разреда Наталија Николаш.
Вебинари које је похађало Одељенско веће 4.разреда:
1. Лет кроз дигитални свет - вебинар
2. Стручњацима на вези 1-безбедно током пандемије
Седам савета за наставнике на почетку школске године-„Клетт“
3. Одржана је радионица, угледни час, ЧОС, „Бринем о свом здрављу-

9.9.2021.
14.9.2021.
1.10.2021.
92

4.
5.
6.
7.
8.
9.

лична хигијена“ у одељењу IV2
Супер задаци,супер прваци! Супер задаци , супер другаци!-„Креативни
центар“
Авантура на школском часу - вебинар
Присуство онлајн 35. Сабору учитеља ,,Унапређивање наставне праксе
кроз размену професионалних искустава“ у организацији -ДУС
Образовне неуронауке у школи -од науке до праксе Ранко Рајевић„Клетт“
Примена едукативне платформе у раду са ученицима у школи, трибина
Оffice 365 у организацији -министарства Просвете

10. Примена едукативне платформе за рад са ученицима на даљину –
Љиљана Глигоријевић
11. Примена едукативне платформе у раду са ученицима на даљину,
трибина
12. Педагошка документација – свеска праћења и напредовања ученика- веб
13. Са стручњацима на вези 2-безбедно током пандемије-ДУС
Презентација уџбеника Вулкан знање у Дому Војске Србије
14. Примена едукативне платформе за рад са ученицима на даљину –
Љиљана Глигоријевић
15. Вебинар „Примена образовне неуронауке у свакодневном раду у
школи“, НТЦ систем учења -примена програма у пракси, 1. део, Р.
Рајевић
16. НТЦ, други део, Ранко Рајевић
17. Формативно оцењивање: методе, технике и инструменти, трибина,
Јасмина Делић
18. СУРС вебинар „ Настава физичког и здравственог васпитања – подршка
реализацији и практични примери (трибина)
19. СУРС вебинар „ Настава природе и друштва – подршка реализацији и
практични примери
20. Група Клетт „ Са наставником на ТИ“
21. Комуникацијске вештине у школској арени, трибина, Марко Стојановић
22. СУРС вебинар „ Од лутке до знања“
23. СУРС вебинар Настава музичке култире – подршка реализацијии
практични примери,трибина
24. Дигитална настава – корак напред или назад, трибина, Жолт Коња
25. Семинар и тест „Етика и интегритет“, Агенција за спречавање
корупције
26. СУРС вебинар „Настава ликовне културе – подршка реализацији и
практични примери (трибина)
27. Група Клетт „Знати своје границе је пола добре комуникације“, трибина
28. СУРС вебинар „Из наше учионице – интегративна настава
29. Природне науке кроз НТЦ методологију, Вук Рајовић
30. Креативни центар Дигитални уџбеници за први и други разред

2.11.2021.
18.11.2021
27.11.2021.
2.12.2021.
4.12.2021.
Од 6.12.17.12.2021.
6.12.2021.
11.12.2022.
15.12.2021.
17.12.2021.
20.12.2021.
25.12,2021.

29.1.2022.
2.2.2022.
9.2.2022.
23.2.2022.
23.2.2022,
23.2.2022.
5.3.2022.
9.3.2022.
10.3.2022.
17.3.2022.
23.3.2022.
29.3.2022.
6.4.2022.
13.4.2022.
15.4.2022.
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Извештај Одељењског већа петог разреда
У другом полугодишту веће петог разреда броји 88 ученика, 40 дечака и 48
девојчица.
По одељењима:
5/1 има 30 ученика, 13 дечака и 17 девојчица
5/2 има 30 ученика, 14 дечака и 16 девојчица
5/3 има 28 ученика, 13 дечака и 15 девојчица
Успех ученика
По завршетку другог полугодишта са позитивним успехом је 78 ученика што чини
(88,63 %). Одличних ученика је 40 (45,45%), врлодобрих је 31 (35,23%), са добрим
успехом је 7 ученика (7,95 %).
На поправни испит из српског језика упућено је шест ученика (6,81 %).
Разред понављају 3 ученика, што чини (3,41% ).
Један ученик је неоцењен: Е.Т. 5/1 из десет наставних предмета и упућен је на полагање
разредног испита. Средња оцена већа је 4,18.
Ученици који имају одличан успех 5,00
51
1. Алијевић Милица
2. Влајковић Сташа
3. Живамовић Исидора
4. Јанковић Смиљка
5. Кушич Софија
6. Милинов Надежда
7. Достинић Софија (на одељењском већу поправљена оцена на 5 из српског језика)
8. Петковић Матеја( на одељењском већу поправљена оцена на 5 из српског језика)
52
1. Лејла Зећири
2. Михаjло Илић
3. Сташа Јовановић
4. Софија Савичић
53
1. Илески Мија (на одељењском већу поправљена оцена на 5 из српског језика)
2. Јаворац Петар
3. Јаковљевић Ђорђе
4. Костић Лазар
5. Милутиновић Теодора
6. Станиулис Симон
7. Томић Сара (на одељењском већу поправљена оцена на 5 из српског језика)
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Број недовољних оцена по предметима
Из српског језика и књижевности је 9 недовољних оцена, из немачког језика 3, из
математике 3, и из историје 2, што укупно чини 17 недовољнх оцена.
Одржани часови
Од планираних 3564 часа редовне наставе одржано је 3472 часа, а није одржано 89
часова.Одржано је 47 часова допунске наставе из српког језика и математике, 80 часова
додатне наставе из историје, српског језика и математике, као и 185 часова из биолошке,
информатичке, рукометне секције и Великог оркестра. Поред тога одржано је 100 часова
припремне наставе за полагање разредног испита из 10 предметасрпског језика,
математике, енглеског језика, немачког језика, историје, географије, биологије, музичке
културе, ликовне културе и физичког и здравственог васпитања.
Изборни предмети
Православну верску наставу похађа 36 ученика и сви се истичу. Исламску верску наставу
похађа 10 ученика, 7 се истиче а троје задовољава. Грађанско васпитање похађа 42
ученика и њих 40 се истиче а 2 ученика задовољава.
Слободне наставне активности
Хор и оркестар похађа 19 ученика и љих 18 се истиче док 1 задовољава, а цртање, сликање
и вајање похађа 69 ученика, њих 66 се истиче а 3 ученика задовољава.
Редовност похађања наставе
Осамдесетседам ученика направило је 4499 оправдана изостанка, а 34 ученикаје направио
838 неоправданих изостанака, што је укупно 5337 изостанака, односно 60,64 по ученику.
По одењењима: у 5/1 је 30 ученика направило 1630 оправданих изостанака, у 5/2 је 30
ученика направило 1196 а у одељењу 5/3 је 28 ученика направило 1673 оправдана
изостанка. Неоправданих изостанака у 5/1 је 373 и направило их је 7 ученика, у 5/2 је 14
ученика направило 184 неоправдана изостанка, а у 53 је 12 ученика направило 281
неоправдани изостанак.
Владање ученика
Седамдесетпет ученика има примерно владање. Награђено је 7 ученика за успехе на
такмичењима. Похваљено је 40 ученика за одличан успех.
Ученици који имају снижено владање:
51
Е.К. УНВ због 43 неоправдана изостанка
Е.К. УНВ због 68 неоправданих изостанака
Е.Т. УНВ због 250 неоправданих изостанака
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52
Е.Б. 18 неоправданих УОВ
С.К. 15 неоравданих УОС
М.Р. 11 неоправданих УОС
М.С. 23 неоправданих УОВ
А.Т.С. 76 неоправданих УНВ
Н.С. 15 неоправданих УОС
Л.Т. непримерено понашање УОС
М.Ш. 11 неоправданих УОС
53
М.Д. - неоправдани изостанци - 106- Укор наставничког већа
В.А. - неоправдани изостанци - 151- Укор наставничког већа
Индивидуализација у настави
Ученика који наставу похађају по индивидуализованим програмима нема.
Извештај о раду одељењског већа 5. разреда за школску 2021./2022. годину
Aвгуст
Одржан је састанак одељењског већа на коме су договорене све припремне активности
за почетак школске године. Спроведене су све мере заштите према упутству МПНТР
и директора школе.
Урађени су месечни планови.
Усвојен је распоред часова.
Распоређени су поновци и новоуписани ученици у одељења.
Дана
31.8.2021.
године
oрганизовани су родитељски састанци и
изабрани су представници родитеља за Савет родитеља школе
Родитељи су упознати са начином рада - почетак наставе увек у 8:50, трајање часа од 45
минута, два велика одмора од по 15 минута, начину правдања часова у случају болести,
мерама заштите од ковида.
Детаљно је објашњен и школски календар, са свим нерадним данима, празницима,
распустима.
Родитељима су дати распоред часова, као и распоред звоњења за цео дан, јер ће се часови
из неких предмета одвијати и у поподневним сатима.
Договорено је и да се родитељи најављују предметним наставницима на отворена врата
преко имејла.
Септембар
Подељени су уџбеници ученицима који остварују право на бесплатне уџбенике, а ученици
који су купили уџбенике преко школе су преузели своје.
Ученицима, који их нису имали до сада, су подељене шифре за приступлатформи Тимс и
по потреби су генерисане онима који су их изгубили или заборавили.
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Ученици и њихови родитељи су прецизно упознати с мерама за спровођење заштите од ко
вида.
Утврђен је распоред контролних вежби и писмених задатака.
Ученицима који имају тешкоћа у приступу платформи Microsoft Teams
из разних разлога је пружена помоћ од стране запослених у школи.
Ученици и њихови родитељи су обавештени о осигурању за ову школску годину.
Часу одељењске заједнице у сва три одељења петог разреда присуствовале су педагог Ана
Балабан и психолог Десанка Ђорђевић Матић и одржале интерактивно предавање на тему
врсте насиља у школској средини, нивои и начини реаговања, са нагласком на дигиталном
насиљу.
Није реализована посета Ади Циганлији због епидемиолошких мера услед ковида.
Обављено је фотографисање ученика у школском дворишту.
Октобар
Према утврђеној сатници за свако одељење организовани су родитељски састанци
на којима су одељењске старешине поделиле табелете које је за ученике обезбедио Град
Београд. На почетку родитељског састанка родитељима се обратио представник Општине
Палилула, поздравио их и укратко објаснио чему таблети служе и како се могу користити.
Директор школе је такође поздравила родитеље. Одељењске старешине су још једном
детаљно објасниле како се исправно таблети могу активирати, које апликације и сајтови
су доступни ученицима, као и време када таблети могу бити у употреби. Такође, родитељи
су обавештени о осигурању таблета, а добили су и информације коме се могу обратити
уколико дође до квара или нестанка таблета.
Праћена је адаптација ученика на предметну наставу и на придржавање мера
заштите од ковида. Оптерећеност ученика је праћена од почетка школске
године. Oдређени су ученици за похађање допунске и додатне наставе.
Психолог школе је урадила социометријски упитник са ученицима петог разреда и
након тога појединачно упознала одељењске старешине са резултатима социометрије.
Није реализована посета биоскопу због епидемиолошких мера услед ковида.
Ученици одељења 52 су прве недеље октобра наставу пратили по комбинованом
моделу , а треће недеље, због броја заражених ученика, ученици групе А пратили су
наставу онлајн, а ученици групе Б непосредно у школи.
Дана 20.10.2021. Прочитан је текст о ослобођењу Београда.
Ученици су са одељењским старешинама обележили дечју недељу радионицама на
тему " Како да учим", „ Деца у прошлости“.
Новембар
Анализиран
је
успех,
владање
и
редовност
похађања
наставе, као и ажурност ученика у похађању допунске наставе на крају првог
класификационог периода.
Ученицима су подељене шифре за приступ е учионици као и другим дигиталним
уџбеницима.
У новембру су одељењске старешине обавиле и разговор са члановима тима за
интеграције.
Дана 1.11.2021. Прочитан текст о ослобођењу Београда.
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Дана 3.11.2021. техничка лица ЈКП Инфостана помогла су ученицима да оспособе таблете
и извршили су званичну инсталацију Оffica 365.
Ученици су учествовали у хуманитарним акцијама:
1. За родитеље ученика који је преминуо од последица саобраћајне несреће
2. Деци са Косова и Метохије. Помоћ се састојала у школском прибору.
3. Новчана помоћ за ученика седмог и првог разреда којима је преминуо отац
4. Помоћ у средствима за хигијену, одећи и обући, школском прибору
Дописом МПНТР-а на основу одлуке Кризног штаба за сузбијање заразне болести Covid19 од 4. новембра 2021. године, продужен је јесењи распуст за три дана, и трајао је од 8. до
12. новембра 2021. године, а први наставни дан био је 15. новембар 2021. године.
Децембар
Није реализована ниједна посета позоришту, биоскопу, музејима и сл. због
неповољне епидемиолошке ситуације.
На крају полугодишта одржани су родитељски састанци и подељене су књижице.
Друго полугодиште школске 2021/2022.
Јануар
Aнализиран je успех ученика са полугодишта као и владање и изостанци, па су
након анализе предложене мере за побољшање како успеха тако и дисциплине.
Обележен је Савиндан у школи и на платформи Tимс.
Ученици су се пријавили за такмичења и наставили са часовима припреме.
Од 24.1. 2022. до 4.2.2022. настава се одвијала по другом моделу (једна група
ученика непосредно у школи а друга група онлајн).
Фебруар
Анализирано је похађање допунске и додатне наставе и закњучак је да би ученици
требало редовније да похађају допунску наставу из појединих предмета као и да углавном
исти ученици долазе на те часове.
Ученици су учествовали на такмичењима из српског језика и књижевности,
историје, биологије, ликовне културе, информатике и математике.
Посета позоришту није реализована.
Чланови Центра за интеграцију младих обавили су разговор са одељењским
старешинама.
Распуст је продужен за још два радна дана због неповољне епидемиолошке
ситуације, па су тако 17. и 18.2. били нерадни дани. Надокнаде су извршене у суботу
12.3.2022. и 2.4.2022. године
Март
Обављени су разговори са родитељима чија деца имају потешкоће у учењу.
Одабрани су уџбеници за коришћење у 5. разреду и дато пропратно образложење.
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Родитељи су анкетирани за уџбенике у претплати
Пријављени су ученици који остварују право на бесплатне уџбенике.
Ученици су се определили за понуђене слободне активности (чуваре природе,
цртање, сликање и вајање и свакодневни живот у прошлости).
Април
Извршена је анализа успеха, редовности похађања наставе и владања ученика на 3.
класификационом периоду.
Дати су предлози и мишљења за даље побољшавање образовно-васпитног рада са
ученицима.
Одржани су родитељски састанци.
Мај
Договорена је динамика припремне наставе разредних испита за неоцењене
ученике.
Родитењима је прослеђен линк ка платформи „Чувам те“.
Ученици су се фотографисали са одељењским старешинама.
Екскурзија није реализована.
У понедељак 17.5.2022. и уторак 18.5.2022. због дојаве о поставњеној бомби радили
смо онлајн путем платформе Теамс.
У одељењу 51, ученик А.К. почео је факултативно да похађа наставу, како би боље
усвојио српски језик и следеће школске године могао да прати наставу шестог разреда.
Јун
Закључене су оцене.
Одржана је припремна настава.
Подељена су сведочанства ученицима који су завршили 5.разред и књижице
ученицима који полажу поправни испит у августу и онима који понављају 5. разред.
Ученици петог разреда учествовали су у хуманитарној акцији прикупљања ночаних
средстава за ученике 4. и 6. разреда наше школе којима је преминуо отац.
Ученици одељења 51 ишли су на Ада Хују са одељењским старешином.
Анкетирани су ученици за укључивање у изборни програм – Матерњи језик/ говор
са елементима националне културе
У среду 8.6.2022. због дојаве о поставњеној бомби радили смо онлајн путем
платформе Теамс.
Извршена је анализа сарадње са родитељима
Извршена је анализа успеха, редовности похађања наставе и владања ученика на
крају школске године.
Обављено је раздуживање бесплатних уџбеника као и књига које су ученици
позајмљивали из библиотеке.
Анализиран je рад Одељењског већа и израђен годишњи извештај.
Одређен je руководилац већа за наредну школску годину - Мирјана Вуковић.
Извештај је урадила и предала руководилац одељењског већа петог разреда
Божидарка Вулиновић.
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Извештај Oдељењског већа шестог разреда
У већу шестог разреда има укупно 82 ученика, од тога 36 девојчица и 46 дечака.
Са позитивним успехом 62 ученика, од тога 32 са одличнимуспехом, 25 са врло
дблим успехоми 5 са добрим успехом.
На поправни испит је упућено 18 ученика, са једном недовољном је 6 ученика а са
две недовољне 12 ученика.
Два ученика се упућују на разредни испит.
Средња оцена је 4.02
Планирано је 3508 часова а одржано 3482.
Награђено је 4 ученика, а похваљено 22. Усмену опомену има 3 ученика, укор
одељењског старешине 8 ученика, укор наставничког већа 3 ученика, укор директора 1
ученик, укор наставничког већа 5 ученика.
Сви ученици су наравилу 3151 оправданих изостанака, а 33 ученика је направило
928 неоправданих изостанака, укупно 4079 изостанака у другом полугодишту.
Два ученика наставу похађају по ИОП2 (српски језик, математика, физика, биологија,
историја, географија).
Aвгуст
Одржан је састанак одељењског већа 6. разреда као и договор о почетку школске
2021/2022. године.
Мере заштите од ковида су спроведене по упутству МПНТР и директора школе.
Урађени су месечни планови.
Усвојен је распоред часова.
Распоређени су новоуписани ученици у одељења.
Организовани су родитељски састанци у просторијама школе, и изабрани су
представници родитеља за Савет родитеља школе.
Организована су отворена врата.
Септембар
Подељени су уџбеници ученицима који остварују право на бесплатне уџбенике, а ученици
који су купили уџбенике преко школе су преузели своје.
Ученицима, који их нису имали до сада, су подељене шифре за приступ платформи Тимс
и по потреби су генерисане онима који су их изгубили и заборавили.
Утврђен је распоред контролних вежби и писмених задатака.
Октобар
Наставници су организовали часове допуске наставе из појединих предмета, на тимсу или
у школи.
Праћена је адаптација ученика на шести разред. Оптерећеност ученика је праћена од
почетка школске године.
Новембар
Одржан је други састанак одељењског већа 6. разреда.
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На крају 1. тромесечја анализиран је успех, владање и изостанци ученика.
Децембар
Закључене су оцене.
Одржан је трећи састанак одељењског већа 6.разреда.
У току првог полугодишта одржана су укупно три састанка одељењског већа 6. разреда.
Јануар
Обележен је Савиндан у школи
Анализиран је успех на крају 1. полугодишта.
Фебруар
Усклађивани су критеријуми оцењивања.
Ученици су учествовали на такмичењима.
Март
Укључивање ученика у такмичења и праћење резултата.
Предложене су мере за побољшање успеха ученика.
Април
Одржан је 4. састанак већа 6. разреда. Завршено је 3. тромесечје и анализиран је успех и
дисциплина.
Мај
Није извршенa припрема и извођење екскурзије ученика.
Предложене су мере за побољшање успеха ученика.
Јун
Oдржан је 5. састанак већа, на коме је договорена динамика припремне наставе разредних
испита за неоцењене ученике.
Закључене су оцене.
Одржан је 6. састанак већа 6. разреда, пре полагања разредног испита.
Одржан је 7. састанак већа 6. разреда после полагања разредног испита. Подељена су
сведочанства ученицима који су завршили 6. разред и књижице ученицима који полажу
поправни испит у августу и онима који понављају 6. разред.
Извештај је урадио и предао руководилац већа Дарко Манојловић.
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Извештај Oдељењског већа седмог разреда
У 7. разреду на крају 2021/2022. школске године је 70 ученика, 29 дечака и 41 девојчица.
Успех ученика:
Позитиван успех има 61 ученик.
Ученици су постигли следећи успех:
Одличних ученика је 33. Са свим петицама је 11 ученика и то:
-7-1: Сташа Алексић, Миа Немеш, Лазар Радојчић, Данило Јаковљевић, Анђела Илић
-7-2: Василије Арсоски, Јања Ђуровић, Никола Самарџија
-7-3: Снежана Шево, Магдалена Марић и Александра Вучевски.
Награђено је 7 ученика, а похваљено 33.
Врло-добрих ученика је 21, а добрих је 7.
Недовољан успех има 7 ученика и упућују се на поправни испит,а дав ученика полажу
разредни испит у јунском року. Ученици који се упућују на поправни испит су:
-7-1: А.Х. (физика и српски језик) и Е. Б. (физика)
-7/2: Е.Ш. (физика), М.К. (физика),У.М. (физика, српски језик)
-7-3: Т.А. (физика), Д.А. (физика, српски језик)
Поправни испит из физике полаже 7 ученика
Поправни испит из српског језика полаже 3 ученика.
Православну верску наставу похађа 37 ученика, 36 има оцену истиче се , а један ученик
оцену добар.
Исламску наставу похађа 7 ученика, 6 ученика има оцену истиче се, а један ученик оцену
задовољава.
Грађанско васпитање похађа 26 ученика и сви имају оцену истиче се.
Хор и оркестар похађа 18 ученика, 17 ученика има оцену истиче се, један ученик оцену
задовољава.
Домаћинство похађа 52 ученика и сви имају оцену истиче се.
Средња оцена већа 7.разреда је 4,21.
Васпитно - дисциплинске мере
63 ученика има примерно (5) владање.
7 ученика има изречене васпитне мере , и то:
2 ученика имају УОС (У.М. 7-1 и А.С. 7-3), 1 ученик има УОВ (С.. 7-1), и 4 ученика имају
УНВ (У.С. и З.Д. 7-1, Е.Ш. и М.К. 7-2). Разлог снижене оцене из владања код свих ученика
су неоправдани изостанци и код ученице А.С. због некоректног понашања према ученици
6. разреда.
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Изостанци ученика у 2. полугодишту:
Ученици су направили 5327 оправданих изостанака и 26 ученика 536 неоправданих
изостанака, укупно5890 изостанака.

Реализација плаана и програма
Од планираних 3876 часова одржано је 3781 час, а неодржано је 95 часова. Допунске
наставе је одржано 59 часова, додатне наставе 120 часова, часова секција 40 и припремне
наставе 4 часа.
Извештај о раду Одељењског већа 7. разреда школске 2021/2022. године
Aвгуст
На првом састанку, пред почетак школске 2020/2021. усвојени су планови рада
Одељењског већа и одељењског старешине, као и планови допунске, додатне наставе,
секција и слободних наставних активности.
Урађени су месечни планови.
Усвојен је распоред часова.
Наставници су упознати са школским календаром за школску 2021/2022. годину, као и
правилником о екскурзији.
Извршен је распоред поноваца и нових ђака у одељења седмог разреда .
Септембар
Организовани су родитељски састанци преко платформе Тимс, изабрани су представници
родитеља за Савет родитеља школе.
Утврђени су термини отворених врата као и начин долажења родитеља уз претходно
најављивање путем мејла предметном наставнику.
Подељени су уџбеници ученицима који остварују право на бесплатне уџбенике ,а ученици
који су купили уџбенике преко школе су преузели своје.
Ученици и њихови родитељи су прецизно упознати с мерама за спровођење заштите од
Ковида 19.
Утврђен је распоред контролних вежби, писмених задатака и критеријуми оцењивања.
Изабрани су представници ученика за Ученички парламент.
Октобар
Извршено је анкетирање ученика за Супер камп (летовање).
Представници ученика су укључени у рад Ученичког парламента.
Наставници су организовали часове допуске наставе из појединих предмета.
103

Праћена је адаптација ученика, како у настави, тако и у придржавању мера заштите од
ковида. Оптерећеност ученика је праћена од почетка школске године.
Новембар
Извршена је анализа реализације плана допунске наставе и слободних aктивности.
Ученици седмог разреда чешће посећују часове допунске наставе у односу на претходне
године.Часови слободних активности се одржавају према предвиђеном плану.
Оптерећеност ученика је праћена од почетка школске године.
Одржан је други састанак Одељењског већа седмог разреда на коме је извршена анализа
успеха и дисциплине на крају првог класификационог периода.Одржани су родитељски
састанци путем Тимс платформе.
Размотрене су могућности реализације професионалне орјентације у оквиру редовне
наставе, слободних активности и сарадње са родитељима. Закључено је да ће се
професионална орјентација одвијати на часовима одељењског старешине и одељењске
заједнице.
Обележен је Дан школе.
Децембар
Одржан је трећи састанак Одељењског већа 7. разреда на коме је извршена анализа успеха
ученика на крају првог полугодишта. Извршена је анализа наставног плана и програма
часова редовне наставе, допунске и додатне наставе, секција и слободних наставних
активности.Мањи број часова није реализован због одсуства наставника услед болести
изазване Ковидом19.
Ученицима су подељене књижице.
Прослава Нове године није организована због епидемиолошке ситуације.
У току првог полугодишта одржана су укупно три састанка одељењског већа 7. разреда.
Јануар
Обележен Савиндан. Анализиран је успех ученика на првом полугодишту.
Направљен је план одржавања писмених и контролних задатака.
Фебруар
Извршено анкетирање ученика за слободне наставне активности за следећу школску
годину.
Март
Двадесет ученика 7. разреда је учествовало у обуци прве помоћи. Родитељи су
обавештени о избору уџбеника за следећу школску годину и могућности набавке истих
преко школе, као и условима и начину пријаве за бесплатне уџбенике.
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Април
Извршена је анализа успеха и дисциплине на трећем класификационом периоду и свих
других видова васпитно-образовне делатности. Одржани су родитељски састанци поводом
успеха на трећем класификационом периоду.
Мај
Урађена је анализа постигнутих резултата на такмичењима. Резултати ученика седмог
разреда на такмичењима су следећи:
Биологија: Миа Немеш (7-1): општинско такмичење (2.место),
градско такмичење (2.место), републичко такмичење (1. место)
Снежана Шево (7-3): општинско такмичење (3. место),
градско такмичење (2.место), републичко такмичење (2.место)
Магдалена Марић (7-3): општинско такмичење (3.место),
градско такмичење (2. место), републичко такмичење (диплома за врло добар успех)
Хемија: Миа Немеш (7-1)- општинско такмичење (2. место)
Анђела Илић (7-1) )- општинско такмичење (3. место)
Географија:Василије Арсоски (7-2) - општинско такмичење (1.место),
градско такмичење (3. место), Милијан Јеринић (7-2)-општинско такмичење( 3.место)
Математика: Снежана Шево (7-3)- општинско такмичење ( 1.место)
Српски језик и књижевности: Снежана Шево (7-3) - општинско такмичење (2.место)
градско такмичење (2. место).
Родитељи су упознати санационалном платформом ,,Чувам те'' путем прослеђивања
линка за присту платформи.
Спроведено је сликање ученика.
Јун
Извршено је тестирање ученика 7. разреда из предмета историја, географија, хемија,
физика, биологија, а по избору ученика.
Чланови већа су учествовали у изради школског програма.
Урађен је план одржавања часова припремне наставе за ученике који полажу разредни .
Утврђен је успех , владање , награде и похвале ученика на крају другог полугодишта.
Извршена је анализа остварености планова и програма.
Усвојене су измене плана рада Већа за следећу школску годину.
За руководиоца Већа у наредној школској години изабрана је Марина Радовановић.
Извештај је урадила и предала руководилац одељенског већа Биљана Ђурђевић.
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Извештај Oдељењског већа осмог разреда
У Већу осмог разреда има 32 дечака и 32 девојчице, укупно 64 ученика. Одличан успех је
постигло 20 ученика (12,69%), врлодобар 25 ученика (39,06%), добар 18 ученика (18,13%),
довољан 1 (1,56%), укупно позитивних има 64 (100%).
Успех ученика по предметима (64 ученика):
Српски језик: 14 одличних, 12 врлодобрих, 16 добрих, 22 довољна (64 позитивна)
Енглески језик: 33 одлична, 14 врлодобрих, 9 добрих, 8 довољних (64 позитивна)
Немачки језик: 17 одличних, 8 врлодобрих, 17 добра, довољних 22 (64 позитивна)
Ликовна култура: 55 одличних, 7 врлодобрих, 2 добра (64 позитивна)
Музичка култура: 47 одличних, 13 врлодобрих, 3 добра, 1 довољан (64 позитивна)
Историја: 25 одличних, 10 врлодобрих, 12 добрих, 17 довољна (64 позитивна)
Географија : 32 одлична, 12 врлодобрих, 13 добрих, 7 довољних (64 позитивна)
Физика: 11 одличних, 10 врлодобрих, 11 добрих, 32 довољна (64 позитивних)
Математика: 16 одличних, 8 врлодобрих, 8 добрих, 32 довољна (64 позитивна)
Биологија: 13 одличних, 16 врлодобрих, 10 добрих, 25 довољних (64 позитивна)
Хемија: 13 одличних, 9 врлодобрих, 10 добрих, 32 довољна (64 позитивна)
Техника и технологија: 53 одлична, 8 врлодобрих, 3 добра (64 позитивна)
Физичко васпитање: 79 одличних (79 позитивних)
Физичко и здравствено васпитање: 64 одлична (64 позитивна)
Информатика и рачунарство: 39 одличних, 12 врлодобрих, 9 добрих, 4 довољна
(64 позитивна)
Владање: 52 примерних, 5 врлодобрих, добрих 7 (64 позитивна)
Хор и оркестар: 44 истиче се, 3 добра, задовољава 1
Цртање, сликање и вајање: 16 истиче се
Православна верска настава: 42 истиче се, 2 добра
Исламска верска настава: 4 истиче се, 1 добар, 2 задовољава
Укупно (предмети који улазе у просек): 484 одличне оцене, 144 врлодобре, 130 добрих,
202 довољних (позитивних оцена укупно 960), а недовољних нема.
Грађанско васпитање: 10 истиче се, 1 добар, 2 задовољава
Средња оцена Већа је врлодобар 3,95.
Присуство ученика на часовима:
У другом полугодишту 62 ученика је направило 2570 оправданих изостанака, 43 ученика
237 неоправданих изостанака.
Укупан број изостанака у Већу осмог разреда је 2807.
Примењене васпитне и васпитно-дисциплинске мере:
Награђено је 6 ученика, похваљено 20 ученика.
Укор одељењског старешине има 5 ученика, а укор одељењског већа 7 ученика.
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Реализација часова:
Редовна настава: испланирано 3780, одржано 3698, неодржано 92.
Допунска настава: 42 часова.
Додатна настава: 22 часова.
Припремне наставе: 238 часова.
У Већу осмог разреда 2 ученика похађају наставу по ИОП2-у.
Активности ученика и одељењских старешина осмог разреда у школској 2021/2022.
Извештај о раду Одељењског већа 8. разреда школске 2021/2022. године
Прво полугодиште школске 2021/22. године
Август
На првом састанку, пред почетак школске године усвојени су планови рада
Одељењског већа, као и планови допунске наставе. На нивоу Републике Србије донета је
одлука да ће се настава реализовати непосредно. Упознати смо са школским календаром и
распоредом часова.
Септембар
Прве недеље септембра одржан је родитељски састанак. Обавестили смо родитеље
о динамици рада и правилима током новонастале ситуације. Гласањем је изабран
представник за Савет родитеља.
Средином септембра изабрани су ученици који ће бити представници ђачког
парламента.
Октобар
У октобру, по плану и у оквиру школског развојног плана, ученици 8/1 су чистили
и уређивали школско двориште.
На крају првог тромесечја анализирани су успех и владање ученика.
Одржан је родитељски састанак.
Новембар
Средином новембра одређен је друштвено-користан рад за ученике који су имали
смањене оцене из владања.
Током новембра, веће је наставило са праћењем рада и дисциплине свих ученика. О
свему су обавештаване разредне старешине, и наглашено је да се обавесте родитељи због
нередовног похађања допунске наставе.
Децембар
У децембру смо реализовали радионице за професионалну оријентацију. Психолог
Десанка Ђорђевић, Матић одржала је предавање у 8/1 „Како уписати средњу школу.“ У
другом полугодишту одржаће радионице у одељењу 8/2 и 8/3.
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Друго полугодиште школске 2021/22. године
На првом састанку Већа анализиран је успех ученика са полугодишта као и владање и
изостанци, па су након анализе предложене мере за побољшање како успеха тако и
дисциплине.
Фебруар
У фебруару је након Дана државности распуст због корона вируса продужен за два
дана, а ти часови су надокнађени у марту и априлу, кроз две радне суботе.
Март
Пробни матурски испит је одржан 25. и 26. марта 2022. и сви ученици су
приступили полагању.
Ученицима је у току другог полугодишта организована припремна настава из свих
предмета који се полажу на завршном испиту, али веома мали број њих је те часове
похађао.
За два ученика осмог разреда који похађају наставу по ИОП2 састављени су
тестови и за пробни и за завршни испит и урађена је евалуација њихових постигнућа и
попуњена листа жеља јер се ови ученици уписују по посебној процедури у средње школе.
У току претходних неколико месеци одељењске старешине су електронским и
телефонским путем, као и на родитељским састанцима, обавештавале родитеље у вези са
свим планираним активностима и дописима Министарства просвете, технике и
технолошког развоја који су се односили на пробни матурски испит, дуално образовање,
пријаве за упис у специјализована одељења, потребну документацију, као и о свим
осталим активностима.
Одељењске старешине су обавиле све предуписне радње које су неопходне (унос и
провера оцена из претходних разреда, прикупљање књижица, подела налепница,
афирмативне мере…).
У мају су ученици 8/2 и 8/3 посетили позориште ,,Бошко Буха“ и одгледали
представу ,,Госпођа министарка“.
Ученици 8/3 су учествовали у Међународном истраживању о грађанском
образовању и учешћу у модерном друштву (ICCS 2022).
Проглашени су ученици носиоци дипломе ,,Вук Караџић“ и за Ђак генерације је
проглашена ученица Сашка Стојковић, ученица из одељења 8/3.
Ивештај је урадила и предала руководилац Већа, Снежана Сворцан.
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Извештај комбинованог одељења
На крају школске 2021/22. године комбиновано одељење је завршило седам
ученика. Једна ученица другог разреда, један ученик четвртог разреда, један ученик петог
разреда и четири ученика седмог разреда.
Ученица другог разреда, А.И. разред завршава са добрим успехом (3,14), има 44
оправдана изостанка.
Ученик четвртог разреда, С.Р. разред завршава са врло добрим успехом (4,14), има
51 оправдан изостанак.
Ученик петог разреда, Е.К. завршава разред са добрим успехом (3,36), има 40
оправданих изостанака.
Ученици седмог разреда у другом полугодишту, разред завршавају са врло добрим
успехом, имају укупно 203 оправдана изостанка и 2 неоправдана изостанка.
А.Г. (3,50), има 36 оправданих изостанака.
А.К. (3,64), има 46 оправданих изостанака.
Р.К. (3,86), има 56 оправданих изостанака.
А.Р. (4,14), има 65 оправданих изостанака и 2 неоправдана изостанка.
Средња оцена одељења је 3,68.
Ученици похађају наставу грађанског васпитања и оцењени су сви оценом – истиче
се
Сви ученици имају примерно владање.
Укупан број изостанака за комбиновано одељење је 338 оправданих и 2
неоправдана изостанка.
План и програм су реализовани у целости.
Ученици су напредовали у складу са својим интелектуалним могућностима и
предвиђеним планом активности.
Часове српског језика и математике похађали су ученици редовне наставе који
прате програм по ИОП-у 2. Две ученице шестог разреда М.Б. и А.Х. и два ученика осмог
разреда, један дечак и једна девојчица Р.Б. и А.К.
Током године сарадња са родитељима је редовна и задовољавајућа.
Родитељи су обавештавани о успеху, напредовању и владању своје деце.
Сведочанства и ђачке књижице су подељене на родитељском састанку 29.6.2022.
године.
Извештај је урадила и предала дефектолог: Леонарда Коцић Ранђеловић.
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Извештај о релаизацији екскурзија и наставе у природи
Звог ситуације изазване пандемијом вируса Covid 19, у другом полугодишту
школске 2020/21. године нису реализоване екскурзије и настава у природи.
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3. Рад тимова, програми и друге активности изведене у школи и
ван школе у којима су учествовали ученици и запослени
Уопштени извештај о активностима и програмима који су се спроводили
у школи
На састанку Педагошког колегијума, одржаном у августу, колегијум је у целости
усвојио предлог Тима за развој квалитета установе о организацији рада и изради
оперативних планова образовно - васпитног рада школе у отежаним условима.
Оперативни план организације и реализације наставе је урађен на основу Стручног
упутства за организацију и реализацију образовно – васпитног рада у основној школи у
школској 2021/2022. години и њиме се ближе уређује начин планирања, организовања и
остваривања образовног – васпитног рада основне школе, као и модел образовног –
васпитног рада који ће се примењивати у шк. 2020/21. години.
Школа је организовала образовно – васпитни рад на основу Посебног програма
образовања и васпитања и Упутства о организацији наставе у складу са мерама
безбедности и заштиту здравља ученика, наставника и особља школе. Школа је донела
Оперативни план организације и реализације наставе који је у складу са њеним
просторним и техничким могућностима.
План организације образовно-васпитног рада за септембар 2021. године, сачинио је
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе Основне школе „Филип Вишњић“,
а усвојио Педагошки колегијум.
Применио се МОДЕЛ 1 - непосредан образовнио васпитни рад у школи за све
ученике.
* Настава за све ученике траје 45 минута и нема подела на групе (А и Б, као претходне
школске године). Школа је спроводила преветивне и епидемиолошке мере. Ученици су
улазили у школу са маскама, вршила се дезинфекција руку и патика, мерила се
температура. Ученици су носили маске од уласка у школу па све до доласка до својих
клупа, где су маске могли скинути. Маска су се обавезно користиле током одговарања и
током сваког разговора. Маска се обавезно користила и приликом било којег кретања ван
клупе, приликом одласка на одмор или у тоалет.
На почетку школске године није било кабинетске наставе, већ је једно одељење у
једној учионици.
Сви ученици похађали су наставу кроз непосредни рад у школи.
Модел организације наставе који се примењивао у првом циклусу - настава се
остваривала са одељењима у пуном саставу - сва одељења првог циклуса циклуса
(укупан број одељења: 12).
Модел организације наставе који се примењивао у другом циклусу - настава се
остваривала са одељењима у пуном саставу (број одељења другог циклуса у матичној
школи: 13).
111

Платформа која се користила као допунска подршка ученицима у учењу: Microsoft
Teams.
Оцењивање ученика се обављало се у току непосредног рада у школи.
Наставници разредне и предметне наставе пратили су напредовање ученика у
сарадњи са одељењским старешинама и стручним сарадницима.
Извештаји о реализацији планова и о постигнућима ученика достављали су се на
две недеље у септембру, а даље, у складу са упутствима министарства, на крају сваког
месеца.
За ученике који не располажу потребним материјаним ресурсима школа је
обезбеђивала неопходне материјале у складу са потребама ученика и сопственим
ресурсима.
Школа није користила додатне ресурсе ван школе.
Боравак се организовао за ученике првог и другог разреда, укупно 90 ученика.
Организовао се рад у групама од највише 30 ученика, уз придржавање свих мера заштите
и безбедности. Пре подне од 7 дo 8 h прихват ученика вршили су дежурни учитељи. У 12
часова почињао је ручак, на који су ученике водили учитељи из боравка. Након ручка
ученици су радили домаће задатке. Од 15 до 18 часова родитељи су преузимали децу из
боравка. Укупан број група продуженог боравка: 3
Планови наставника разредне и предметне наставе достављали су се мејлом
директору и педагогу школе, као и извештаји о реализацији наставе. Планови су се такође
постављали у оквиру фолдера документа на изабраној платформи Microsoft Teams, у
оквиру формираних тимова, а увид у ту документацију осим наставника имајли су
директор и стручни сарадници школе.
Начин праћења остваривања оперативног плана активности је била обавеза свих
наставника, стручних сарадникика и директора школе. Кроз правовремено планирање
наставних и ненаставних активности, ажурно извештавање и непосредни увид у сам
процес активности остваривало се адекватно праћење. Било је неопходно детаљно
извештавање и о бројности ученика који долазе у школу, а о чему су евиденцију редовно
водиле одељењске старешине и достављале је на увид директору која је податке на
дневном, недељном и месечном нивоу пријављивала Школској управи.

Дана 21.1.2022. године одржан је састанак Педагошког колегијума, путем
платформе Microsoft Teams, у 18 часова. Дневни ред: Организација образовно –
васпитног рада од 24.1.2022. године (почетак другог полугодишта школске 2021/22.
године).
Директорка школе Весна Милић пренела је следећу информацију члановима
Педагошког колегијума: Настава у ОШ ,,Филип Вишњић“ у другом полугодишту школске
2021/2022. години биће организована на основу Одлуке Тима за праћење и координисање
примене превентивних мера у раду школа (Број: 601-03-00033/21/2021-15 од 20.1.2022.
године) и уз потпуно спровођење Плана примене мера за спречавање појаве и ширења
епидемије и заразних болести.
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Организација рада у млађој смени (1-4. разред)
У понедељак 24.1.2022. године млађи разреди похађају наставу по важећем распореду у
школи по првом моделу (цела одељења су у школи) - непосредно остваривање образовно
васпитног рада за ученике.
Организација рада у старијој смени (5-8. разред)
Ученици старијих разреда похађају наставу по другом моделу.
Одељења се деле у две групе (А,Б) од по највише 16 ученика. Часови трају 45 минута. На
крају сваке радне недеље мења се редослед долазака у школу и праћења наставе од куће
по данима. Настава се одвија по важећем распореду.
Ученици из групе која не иде непосредно у школу су у обавези да наставу прате у реалном
времену, по важећем распореду, путем платформе Microsoft Teams.
Родитељима је послато обавештење о распореду долазака ученика старијих разреда
у школу.
1. радна Група А
понедељак, среда, петак
настава у школи
недеља
уторак, четвртак
настава на даљину
Група Б
уторак, четвртак
настава у школи
понедељак, среда, петак
настава на даљину
2. радна Група Б
понедељак, среда, петак
настава у школи
недеља
уторак, четвртак
настава на даљину
Група А
уторак, четвртак
настава у школи
понедељак, среда, петак
настава на даљину
Директорка је члановима Педагошког колегијума пренела информације са састанка
са представницима ШУ и МПНС одржаног 21.1.2022. године.
Стигло је и додатно упутство за школе о организацији образовно – васпитног рада,
да ће у радној седмици од 24. до 28. јануара 2022. године, због прославе Савиндана (у
четвртак, 27.1.2022.) школе имати четири наставна и један радни дан, па је за ту седмицу
комбиновани модел наставе следећи (обе групе ученика имају по два наставна дана):
1. радна Група А
недеља
Група Б

понедељак, среда
уторак, петак
уторак, петак
понедељак, среда

настава у школи
настава на даљину
настава у школи
настава на даљину

Договорено је да ће у понедељак, 24.1.2022. године, поводом овог додатног
упутства, ићи књига обавештења за ученике, као и обавештење за родитеље (старатеље)
ученика. Сатница звоњења остала је иста као и у првом полугодишту.
У наведеној допуни наглашено је да се према измени Стручно методолошког
упутства за спречавање уношења и контролу ширења COVID – 19 у Републици Србији
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карантин прекида без тестирања након истека пет дана, уколико у том периоду није дошло
до појаве симптома и знакова болести COVID – 19.
На састанку Педагошког колегијума детаљно је разматрана оганизација
прославе Савиндана. Директорка је пренела део упутства којим се наглашава да је
поводом прославе школске славе потребно избећи хорско певање, као и све друге
активности у којима учествује већи број учесника и гостију. Препорука је да се у сврхе
свечаности користе постојећа аудио – визуелна средства у школи и да се у простору води
рачуна о физичкој дистанци. Комисија за културну делатност школе је донела одлуку да
ће се користити проширена прошлогодишња презентација. Директорка је предложила да
сви запослени дођу у школу 27.1.2022., са чим се већи део чланова Педагошког колегијума
(гласањем) сложио. Ивана Милуновић је предложила да се поводом Савиндана направи
заједнички тим ученика и запослених на платформи, предлог подржава директорка школе
и Драгана Нешић. Николина Маринковић је предложила да у зависности од тога да ли ће
свештеник доћи у школу направи јасна организација везана за домаћина славе.
Обавезна је употреба заштитних маски (прекрива уста и нос) све време током
боравка у школи и школском дворишту. Ношење заштитнх маски је обавезно за све
запослене у школама, ученике и трећа лица. За ученике који из здравствених разлога не
могу да носе маске (нпр. бронхијлна астма или где постоји други здравствено оправдан
разлог) о томе може да се изјасни било који педијатар који познаје здравствено стање
детета и има увид у медицинску документацију.
Пре доласка у школу родитељ/старатељ треба да измери температуру детету – у
случају повишене температуре или постојања симптома који указују на могућу инфекцији
(кијавица, кашаљ, бол у грлу и сл.) не доводи дете у школу и обавештава одељењског
старешину. Родитељи не смеју да шаљу децу са симптомима у школу док не прође период
изолације, односно карантина ако су у питању контакти потврђених случајева у породици.
Ученици који су позитивни на вирус Covid 19 не долазе на наставу у школи и у
кућној су изолацији у периоду од 7 дана почев од дана њиховог тестирања. По истеку тог
периода они се морају јавити свом надлежном лекару или педијатру ради контролног
прегледа. На наставу у школи се могу вратити тек по истеку тих седам дана, уз обавезну
потврду лекара.
Родитељи могу долазити у школу у терминима одређеним за пријем родитеља и уз
потпуно поштовање прописаних хигијенских мера. За ванредне доласке у школу
(школско двориште и зграду) неопходно је заказати термин са одељењским старешином.
Родитељ носи маску која прекрива уста и нос. Дезинфикује руке на улазу
препаратом на бази алкохола (70%) Прелази преко постављене дезобаријере за обућу.
Минимално се задржава – размена информације са запосленим у школи који је задужен за
пријем ученика.
Обавезе ученика током боравка у школи
Ученици долазе у школу искључиво у терминима који су предвиђени за њихову
групу. Ученици носе заштитну маску (прекрива уста и нос) све време током боравка у
школи.
Уколико се ученик не осећа добро у току боравка у школи (повишена телесна
температура и сл.) јавља је одељењском старешини или дежуром наставнику уз чије ће
присуство сачекати родитеља/старатеља.
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Продужени боравак ученика је почето са радом од 24. јануара 2022. године у истим
групама као и у првом полугодишту.
Поред организације образовно – васпитног рада на почетку другог полугодишта
договорено је да се у уторак, 25.1.20222. године направи састанак поводом коначног
договора о понуди слободних наставних активности у школској 2022/23. години.
Педагог школе је нагласила да је у те сврхе неопходно на сајту школе пре анкетирања
дати приказ понуде СНА.
Такође, директорка је нагласила значај адекватног планирања писмених
провера знања, као и неопходности да се распоред објави на сајту школе.
О свим одлукама и сугестијама Педагошки колегијум је обавестио Наставничко
веће.
*********
Свечани пријем првака је одржан 31.8.2021. године. Општина је за ову прилику
ученицима поделила ранчеве. Школа је за сваког ученика припремила поклон мајицу.
Ученици другог разреда су са учитељима украсили улаз у хол школе. Прваке су дочекали
њихови будући учитељи, учитељи из боравка, директорка, педагог, психолог,
вероучитељка и представница из општине Палилула Елена Билић.
Школска година је почела у среду, 1. септембра 2021. године. Први дан у новој
школској години почео је са новином – извођењем химне Боже правде, са жељом да се
код ученика развије поштовање заставе, грба и химне и тиме добринесе очувању
властитог идентитета.
На самом почетку школске године Наставничко веће донело је одлуку о забрани
изласка ученика из школског дворишта за време великих одмора из безбедносних разлога.
Школа је обавези да осигура услове за безбедан боравак ученика у школи и у складу са
тим наглашена је важност ове забране.

-

-

У септембру су успешно организоване две хуманитарне акције:
Прикупљање школског прибора за децу са Косова и Метохије (акцију су покренули
ученици грађанског васпитања и верске наставе са својим наставницама и члановима
Ученичког парламента);
Прикупљање новчане помоћи за породицу трагично настрадалог ученика наше школе,
Стефана Балића.
У септембру су родитељи ученика обавештени о нациналној платформи за
превенцију насиља у школама ,,Чувам те“. Циљ платфоме ,,Чувам те“ је да представља
јединствено и безбедно место за грађане да се информишу, едукују и пријаве насиље. У
другом полугодишту је педагог школе ученике и родитеље упознала са мобилном
апликацијим ,,Чувам те“ која за циљ има појачану безбедност и брзу пријаву насиља.
У оквиру манифестације ,,Дани слободе 2021“ , која је одржана у периоду од 19.
октобра до 8. новембра 2021. године, школе су добиле упутство да се у среду, 20.10.2021
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и понедељак, 1.11.2021. године у свим основним и средњим школама у Београду на
почетку првог часа омогући читање прогласа.
Кризни штаб за сузбијање заразне болести Covid 19, на седници 4. новембра 2021.
године, доноси одлуку да јесењи распуст за ученике основних и средњих школа почиње у
понедељак 8. новембра 2021. године, а завршава се у петак, 12. новембра 2021. године.
Први наставни дан је 15. новембар 2021. године.
У новембру је педагог школе представила програм слободних наставних
активности за пети, шести, седми и осми разред основног образовања и васпитања, а
стручна већа су добила задатак разматрања програма. Стручна већа су крајем новембра, на
састанку који је водила директорка школе, донела одлуку о понуди СНА. Крајем јануара
договорене су измене у понуди СНА и са коначним договором стручних веча и званичном
понудом СНА, педагог је извршила анкетирање ученика.
Планирана прослава Дана школе у новембру није организована, због лоше
епидемиолошке ситуације и ризика које свако вече окупљање доноси. За ученике који су
постигли запажене успехе у прошлој школској години у библиотеци школе је организован
мали свечани скуп како би им биле додељене књиге као награда.
Министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић донео је одлуку о
измени Календара образовно –васпитног рада за основне и средње школе на основу
чега су нерадни дани за ученике и 17. и 18. фебруар. 2022, године. Предлог о продужетку
распуста изнет је и Тиму за школе. Први радни дан био је 21. фебруар 2022. године.
Школе су биле у обавези да направе план надокнате два радна дана, што је наша школа
учинила (на предлог Педагошког колегијума и одлуке Наставничког већа) и спровела.
Школска година је продужена за три дана и трајала је до петка 24. јуна. Померено је
и одржавање завршног испита за ученике осмог разреда за 27, 28 и 29. јун 2022.
године.
У фебруару (8.2.2022. године) је за ученике првог разреда организовано предавање
саобраћајне полиције ,,Безбедност у саобраћају“.
У марту је реализован програм ,,Шта мораш знати о пубертету“ – едукација
девојчица шестог разреда о психофизичким променама у пубертету (New movment new
ideas company – уз подршку Завода за унапрељивање образовања и васпитања).
У школи је почев од марта извршена презентација неколико средњих школа. Као
изузетно занимљиву издвајамао презентацију Средње стручне војне школе.
Почев од 14.3.2022. године, а на основу одлуке Тима за школе, настава се за све
ученике одвија непосредно у школи. Овом одлуком омогућено је да се мењају учионице, а
накнадно је Педагошки колегијум дао предлог, а Наставничко веће усвојило да се пређе на
кабинетску наставу.
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Наставници српског језика спровели су успешну организацију Општинског
такмичења младих лингвиста, чији смо домаћини били и ове године. У нашој школи
такмичили су се ученици 5. и 7. разреда, док су седмаци своје тестове радили у ОШ
,,Јован Поповић“. Такмичење је успешно спроведено у суботу 26.2.2022. године.
Остварени су запажени резултати наших ученика.
Крајем марта (25. и 26. марта) одржано је пробно тестирање ученика осмог
разреда.
У петак, 8.4.2022. године у школи је спроведено национално ICCS истраживање.
Учествовало је 15 ученика из одељења 8/3. Исраживање су спровеле педагог и психолог
школе, а присуствовала је и национална контролорка из школске управе.
У петак 13. маја одржан је крос РТС ,,Кроз Србију“ када су у свим градовима и
општинским центрима и селима у Србији истовремено трчали ђаци.
Успешно је реализована акција ,,Чеп за хендикеп“.
У понедељак, 16.5.2022. године велики број школа на територији Србје,
укључујући и нашу школу добио је дојаву да је на територији школе постављена
велика количина експлозива. У нашој школи је због наведене дојаве евакуисано
помоћно техничко особље које се у том тренутку налазило у школи, а деца и наставници
су били у школском дворишту. Најпре су кући отишли ученици млађих разреда у пратњи
родитеља, а око 10 часова су кући отишли и ученици старијих разреда. Наставници су тог
дана садржаје наставних јединица поставили на платформи школе Microsoft Teams.
У среду, 8.6.2022. године школа је добила нову дојаву и тог дана настава је
организована на даљину, путем платформе.
Пробно тестирање за ученике седмог разреда и завршни тест за ученике
четвртoг разреда реализовани су 15.6.2022. године.
У складу са планом спровођења завршног испита на крају основног
образовања и васпитања за школску 2021/22. годину, а ради спровођења мера
заштите и обезбеђивање сигурности ученика и запослених, завршни испит се ове
године полагао у просторијама тачно одређених школа. Ученици наше школе
полагали су завршни испит 27, 28, 29. јуна 2022. године у ОШ ,,Јован Поповић“
заједно са ученицима школе домаћина и ученицима ОШ ,,Стеван Дукић“ (сви
ученици у одвојеним просторијама). Захваљујући доброј организацији, сарадњи и
ангажовању свих чланова школске комисије, одељењских старешина и помоћно техничког
особља, један изазован завршни испит протекао је у добрим условима и сви ученици су
успешно приступили завршном испиту.
Ради учешћа у Међународном пројекту са основним школама из Румуније у којима
се школује велики број Срба и пограничним српским школама, у нашој школи је
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оформљен тим наставника који су били вољни за међународну сарадњу. Овај тим има циљ
да промовише нашу школу и унапреди рад у њој, да оствари сарадњу са другим школама,
представништвима и институцијама у иностранству и дијаспори. Сарадња са пријатељима
из Румуније и Кусића обухвата размену информација и примера добре праксе у настави,
заједничке часове путем скајпа или неке од платформи за учење на даљину, заједнички
блог или Фб страницу. Епидемиолошка ситуација је прошле године онемогућила
планиране посете делегација ученика и наставника, те смо комуницирали и искуства
размењивали путем електронских медија, али коначно, 15. априла ове године, имали смо
прилику да дочекамо и разменимо искуства са нашим пријатељима из пет румунских
школа. Приликом посете наши гости су обишли школу и упознали се са свим колегама,
посетили неколико часова и разменили искуства из учионица. Одржали смо радни
састанак на ком су гости представили своје активности у оквиру пројекта у ком учествују
и изнет је предлог за сарадњу са нашом школом.
Након нешто више од месец дана узвратили смо посету, 20. маја. У Пожежени се
одржавала манифестација „Обичаји и традиција старих, будућност младих“. Посетили смо
музеју Дедина соба са колегама из Пожежене, присуствовали јавном часу физике код
професора Заберка, а затим је уследило заједничко просветно, културно и уметничко
дружење у Дому културе као и састанак на ком смо утврдили календар активности за
следећу школску годину.

***
Наставници предметне и разредне наставе су упознати са Правилником о
изменама Правилника о календару образовно - васпитног рада основне школе за школску
2022/2023. год., који је објављен у ,,Службеном гласнику - Просветном гласнику“, бр.
5/2022.
Чланови Стручног актива за развој школског програма су на својој седници
одржаној дана 10.6.2022. усвојили нови Школски програм за период од школске 2022/232025/26. године и дали на даље разматрање Наставничком већу. Координатор Стручног
актива за развој школског програма Драган Гаврић је у име актива представио нови
Школски програм за први и други циклус основног образовања који ће почети да важи од
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школске 2022/23. до 2025/26. школске године на седници Наставничког већа и седници
Школског одбора 13.6.2022. године.
Школски програм је усвојен је на седници Наставничког већа и Школског
одбора 13.6. 2022. године.
Током године наставници предметне и разредне наставе, педагог, психолог и директор
школе, учествовали су на семинарима и стручном усавршавању, путем различитих
вебинара..
Значајан ,,канал комуникације“ за директора, наставнике и стручне сараднике,
поред одабране платформе и ове школске године била је Вибер група ,,Школа“, на којој је
директорка ажурно обавештавала запослене о свим одлукама Министарства просвете,
технике и технолошког развоја. Одељењске старешине су затим електронским и
телефонским путем обавештавале родитеље и ученике у вези са свим дописима
Министарства који су се односили на наставу на даљину, као и о обавези да прате
активности своје деце. Оформљена је и Вибер група ,,Осмаци“ на којој је директор школе
окупила одељењске стрешине осмог разреда, стручне сараднике и правницу школе, а која
је служила за информисање о свим активностима и обавезама неопходним за полагање
пробног, завршног испита и уписа у средње школе.
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Годишњи извештај о раду директора основне школе

Због боловања којe је започетo у мају 2022. године, обавезе око уписа у средњу школу и
завршетка наставне године сам пренела на педагога школе и остале сараднике. Желим да
нагласим да су се све активности и сама организација рада школе реализовале уз добро
координисање и професионализам свих запослених. Из разлога боловања извештај ће бити
краћи него предходних година.
Почетак школске године
У августу 2021. године је формирано три одељења првог разреда са 78 уписаних ученика.
Ове школске године сва одељења иду пре подне с тим што млађи разреди крећу од 8:00, а
старији од 8:50 часова.
На почетку школске године формирано је 12 одељења у старијим разредима, 12 одељења
у млађим разредима, три групе боравка и једно комбиновано одељење, укупно 25 одељења и
три групе боравка. Почетак школске године је и ове године обележен пандемијом Ковида и
организацијом рада у условима епидемиолошке ситуације. Сходно тим условима рад школе је
био у потпуности припремљен, одржане су седнице Наставничког већа, одељењска већа. На
седницама Наставничког већа су планиране и дефинисане све активности у смислу поделе
задужења у редовној настави, поделе одељењског старешинства, одређени су руководиоца
одељенских већа, руководиоца стручних већа из области предмета, формиран је Тим за заштиту
ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, Тим за инклузивно
образовање, Тим за израду школских програма, Тим за самовредновање, Развојни тим, Тим за
маркетинг, Тим за професионалну оријентацију, Тим за развој међупредметних компетенција и
предузетништва, Тим за професионални развој запослених, Тим за обезбеђивање квалитета и
развој школе. Израђен је распоред редовне наставе, допунске наставе, додатне наставе те је све
то постављено како на огласну таблу школе тако и на платформу Мајкрософт тимс. Подељена
су решења о 40 - часовној радној недељи и уговори о раду, односно решења о коефицијентима.
Анкетирани су родитељи свих ученика поводом изборних предмета и слободних наставних
активности ученика. Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. годину је усвојен
11.9.2020. године на Школском одбору. На седницама Наставничког већа и Школског одбора је
усвојен извештај о раду директора школе.
Одржана је конститутивна седница Савета родитеља, о чему постоји записник са
седнице. Усвојен је план стручног усавршавања. Дана 31.8.2021. године одржана је свечаност
поводом пријема првака у отежаним условима где је представница општине Палилула Елена
Билић поделила ученицима ранчеве, а школа је тим поводом набавила ученицима мајице са
ознаком ,,Вишњићев првак“. Ове школске године МПН је изменило календар васпитно
образпвнг рада у односу на предходне школеске године, по којем се прво полугодиште
завршава 30.12.2021. године. У новембру је дошло до измене календара по којем се јесени
распост продужио за три дана, те је и фонд часова за прво полугодиште смањен. Начин
надокнаде за друго полугодиште је утврђен и сви часови планирани у школској 2021/22. години
су реализовани што се види из извештаја руководилаца.
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Министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић донео је одлуку о
измени Календара образовно –васпитног рада за основне и средње школе на основу чега су
нерадни дани за ученике и 17. и 18. фебруар. 2022, године. Предлог о продужетку распуста
изнет је и Тиму за школе. Први радни дан био је 21. фебруар 2022. године. Школе су биле у
обавези да направе план надокнате два радна дана, што је наша школа учинила (на предлог
Педагошког колегијума и одлуке Наставничког већа) и спровела. Школска година је
продужена за три дана и трајала је до петка 24. јуна. Померено је и одржавање завршног
испита за ученике осмог разреда за 27, 28 и 29. јун 2022. године.
Седнице Наставничког већа, одељенских већа, Педагошког колегијума, Развојног тима,
Тима за самовредновање, Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања,Тима за развој школског програма, Тима за инклузивно
образовање, Тима за маркетинг, Тима за развој међупредметних компетенција и
предузетништва, Тима за професионални развој запослених, Тима за обезбеђивање
квалитета и развој школе.
У току школске 2020/21. године одржано је 12 седница Наставничког већа, по 4 седнице
свих Одељењских већа, пет седнице Педагошког колегијума, 5 састанка Тима за инклузивно
образовање, један састанак Тима за самовредновање рада школе, 9 састанака Тима за заштиту
ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. Тим за развој
међупредметних компетенција и предузетништва се састајао једном, Тим за професионални
развој запослених два пута, Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе два пута. Планирани
садржаји стручних органа школе, стручних већа из области предмета, одељенских већа су
остварени што се може видети из записника са седница. О раду тимова су поднети извештаји
који су усвајани на седницама Наставничког већа. Целокупна документација и записници се
налазе код психолога и педагога школе, а завршни годишњи извештаји су део извештаја о раду
школе.
Проблем кадрова
Школска година је почела стручним кадром. Придружавајући се правилника о
формирању одељења као и о одобреним радним местима на основу броја одељења и квадратуре
школе у августу 2021. године сам године поднела захтев Министарству просвете, науке и
технолошког развоја за признавањем већег броја извршиоца него што је то предвиђено
правилником. Поднела сам захтев за увећањем броја извршиоца за 0,5 на месту стручног
сарадника психолога које су одобрили. Пошто нисам успела да пронађем 44% наставнике
математике, 15% информатике и 30% технике и технологије распоредила сам тај фонд часова
постојећим колегама којима сам дала решење о преконормном раду до завршетка наставне
године.
Због уредбе Владе Републике Србије о забрани запошљавања и одобравања Конкурса у
октобру је стигао закључак Владе републике Србије којим се дозвољава расписивање Конкурса
за запослене из 2018. године са пуним радним врменом у тој години. Расписла сам конкурс за
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наставника ликовне културе, психолога школе и две теткице. Конкурс је окончан и по добијању
извештаја о процени колега закључени су уговоре са колегама на неодређено време.
У току школске године велики изазов је била организација наставе у случају истовремених
боловања колега због Ковида.
Инспекцијски надзор
У току године је обављено је више инспекцијских надзора, просветни, санитарни,
противпожарни. Обављен је редован инспекцијски надзор у контроли поштовања
епидемиолошких мера као и редован санитарни. Четири ванредна инспекцијска надзора, три по
анонимним пријавама и један по пријави родитеља из ОШ ,,Јован Поповић“. О записницима
истих су упознати органи школе. Обављен је редован противпожарни инспекцијски надзор.
Стручно-педагошки надзор
У току ове школске године није извршено спољашње вредновање школе нити су у
школу долазили педагошки саветници из Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Педагошко – инструктивни рад директора школе
Током првог полугодишта сам обишла део планираних часова. Обављала сам разговоре
са колегама и давала стручне сугестија у циљу бољег разумевања наставног процеса. У току
другог полугодишта нисам успела да обиђем часове делом због саме организације наставе због
Ковида, а већим делом из разлога дужег боловања које је почело у мају.
Посећени часови
Разлози посетама били су већином стицање увида у рад чланова колектива, како нових,
тако и старих, посматрање понашања ученика. Посматрано је следеће: дидактичко - методичка
организација часа, адекватност примене одређених наставних метода и облика васпитно образовног рада, примена иновација/образовних стандарда у раду, оствареност корелације са
садржајима других наставних предмета, критеријуми и начини оцењивања ученика као и
процена васпитних поступака у настави – примена похвала, подстицање ученика, кажњавање,
квалитет комуникације и сарадње.
Такмичења
Наша школа је ове школске године била домаћин Општинског такмичења из српског
језика.
***
У петак, 8.4.2022. године у школи је спроведено национално ICCS истраживање.
Учествовало је 15 ученика из одељења 8/3. Исраживање су спровеле педагог и психолог школе,
а присуствовала је и национална контролорка из школске управе.
Симулације испита, завршни испит и иницијално тестирање
На почетку школске године није спроведено иницијално тестирање које спроводи МПН.
Крајем марта (25. и 26. марта) одржано је пробно тестирање ученика осмог разреда.
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У понедељак, 16.5.2022. године велики број школа на територији Србје, укључујући и
нашу школу добио је дојаву да је на територији школе постављена велика количина
експлозива. У нашој школи је због наведене дојаве евакуисано помоћно техничко особље које
се у том тренутку налазило у школи, а деца и наставници су били у школском дворишту. Најпре
су кући отишли ученици млађих разреда у пратњи родитеља, а око 10 часова су кући отишли и
ученици старијих разреда. Наставници су тог дана садржаје наставних јединица поставили на
платформи школе Microsoft Teams.
У среду, 8.6.2022. године школа је добила нову дојаву и тог дана настава је организована
на даљину, путем платформе.
Пробно тестирање за ученике седмог разреда и завршни тест за ученике четвртoг
разреда реализовани су 15.6.2022. године.
У складу са планом спровођења завршног испита на крају основног образовања и
васпитања за школску 2021/22. годину, а ради спровођења мера заштите и обезбеђивање
сигурности ученика и запослених, завршни испит се ове године полагао у просторијама
тачно одређених школа. Ученици наше школе полагали су завршни испит 27, 28, 29. јуна
2022. године у ОШ ,,Јован Поповић“ заједно са ученицима школе домаћина и ученицима
ОШ ,,Стеван Дукић“ (сви ученици у одвојеним просторијама). Захваљујући доброј
организацији, сарадњи и ангажовању свих чланова школске комисије, одељењских старешина и
помоћно техничког особља, један изазован завршни испит протекао је у добрим условима и сви
ученици су успешно приступили завршном испиту.
Реализација екскурзија и наставе у природи
У септембру је агенција Вања травел исплатила дуговања из 2019. године родитељима.
Због неизвесне ситуације са Ковидом ове школске године се није реализовала настава у
природи, екскурзије.
Питања финасија
Као буџетски корисници обавезни смо да подносимо тромесечне, шестомесечне и завршне
рачуне Управи за Трезор. Све наведене ставке су на време урађене, усвојене и предате управи за
Трезор. Формирала сам комисију за попис који је Школски одбор усвоји почетком фебруара.
Исплата средстава за покривање материјалних трошкова је била редовна. Сви финансијски
извештаји и обавезе око подношења пријава су реализовани у законском року.
Контрола јавних евиденција које издаје школа
Законом о основама образовања и васпитања директор школе је одговоран и за исправно
и тачно уношење података у евиденције и у обрасце као и у ЈИСП. На почетку школске године
сам формирала комисију за преглед електронског дневика и матичних књига. Координатори за
електронски дневник су и комисија која утврђује правилност и уредност вођења електронског
дневника.У августу су сви дневници раздужени и нови задужени. Прегледане су и матичне
књиге у којима су уочене грешке, а које су одељенске старешине исправиле. Оно што могу да
констатујем је то да се јавне евиденције коректно воде, а на уочене пропусте реагује.
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Санација школе
Што се тиче санације школе крајем децембра су окречене свлачионице и део испред
свлачионица, и улаз код млађих одељења. Постављена је недостојећа ограда, постављене су
решетке на прозорима на горњем спрату код старијих ученика и замењена поломљена
прозорска стакла.
Наставна средства и школски намештај
Током јула сам поднела захтев Секретаријату за образовања за средствима ради обнову
компјутера, штампача и видео пројектора. Закључком градоначелника су средства одобрена и
школа је обновила дигиталну опрему. Пројектом Беотаблет сви наставници који предају у петом
и шестом разредом као и учитељи трећег, четвртог разреда и наставници који предају у тим
разредима су добили лаптопове на коришћење. Ученици су добили таблете и интернет картице
у циљу коришђења електронских уџбеника. Ротари клуб из Сремске Митровице је донирао
свим основним школама на територији Палилуле један дрон који ће унапредити наставу
информатике. У јулу је школа добила још 4 лаптопа од МПН.
Рад ван школе
Учествовала сам у раду општинског и градског актива директора. Редовно сам одлазила
на састанке у Секретаријат за образовање и дечију заштиту (питања везана за дистрибуцију лож
уља, захтеви за јубиларне награде, захтеви за прикључење школе на даљински систем грејања).
Сарађивала сам са свим институцијама које су по својој функцији или потреби везане за школу:
ПУ, социјалне, општинске, градске службе, Црвени крст, Дом здравља, Цима. У сарадњи са
Цимом, Школском управом и делимично општином су деца из насеља Мали Лексовац
равномерније распоређена по свим школама на територији Карабурме.
Рад са ученицима и родитељима
Обавила сам велики број саветодавних разговора са ученицима и родитељима.
Присуствовала сам два пута родитељском састанку у одељењу 3/3.
Дисциплински поступци у школи
У првом полугодишту сам водила 2 дисциплинска поступака за ученике. У другом
ниједан.
Савет родитеља и школски одбор
Према предвиђеном плану одржани су састанци Савета родитеља и Школског одбора.
Школски одбор је учествовао у свим важним одлукама о бољим условима рада школе и свим
питањима која су Законом дефинисана као посао и надлежности Школског одбора о чему
постоје записници Школског одбора.
Стручно усавршавање, евалуација сопственог рада
У току школске 2021/22 године, у оквиру стручног усавршавања присуствовала сам
онлај Конференцији Школе за 21. век.
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Остали послови
У школи су прва практична знања стекли студенти са више факултета (филозофски,
учитељски).
Прославе и свечаности у школи
Током првог полугодишта није било прослава, а прослава мале матуре се после две
године реализовала у Дому Војске.
Тешкоће на које сам наилазила
Провала у школи, пси луталице.
Активности које планирам за следећу школску годину
• Педагошко инструктиван рад.
• Стручно усавршавање.
• На основу резултата самовредновања у школској 2021/22. години – област
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ
РЕСУРСИМА уочени су аспекти који би се по мишљењу једног дела

анкетираних наставника могли унапредити уз велику ангажованост свих
актера образовног процеса, почев од директора установе, али и тимски рад и
отвореност ка иновацијама, континуираном усавршавању и повезивању са
локалном и стручном заједницом. Планирам да се у следећој школској години
посветим побољшању наведених сегмената у свом раду.
Извештај је урадила и предала директор школе Весна Милић
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Извештај психолошко – педагошке службе
На почетку школске 2021/22. године педагошко психолошка служба се, као део Тима за
обезбеђивање квалитета и развој установе основне школе „Филип Вишњић“, бавила
организацијом образовно – васпитног рада на основу Посебног програма образовања и
васпитања и Упутства о организацији наставе у складу са мерама безбедности и заштите
здравља ученика, наставника и особља школе, због ситуације изазване епидемијом вируса
Ковид 19. ПП служба је учествовала у изради Оперативног плана организације и реализације
наставе, као и модела образовног – васпитног рада који ће се примењивати у школској 2021/22.
години. Педагог школе Ана Балабан учествовала у изради Анекса Годишњег плана рада школе
и Школског програма.
Почетком школске године ПП служба је обавила и редовне активности у вези са
припремом за почетак нове школске године. Континуирано је учествовала у планирању и
програмирању рада школе. Ученици који су досељени смештени су у своја нова одељења.
У оквиру активности Тима за професионални развој запослених којим координира
педагог школе, на почетку школске године ажурирани су постојећи портофолији запослених наставника и стручних сарадника;
ПП служба је пратила адаптирање ученика првог и петог разреда и започела је
саветодавни рад са ученицима са уоченим адаптивним тешкоћама, њиховим родитељима и
одељењским старешинама. Адаптација ученика првог и петог разреда праћена је посетом
часовима, разговором са одељењским старешинама и ученицима, увидом у дечје продукте и
поређењем добијених резултата са првог сусрета са децом и уоченог стања. Психолог школе је
спровела социометријско испитивање са циљем утврђивања социо- емоционалних односа међу
ученицима петог разреда, проучавања односа у групи, али и одређивања
положаја појединца у групи. Такође, спровела је и истраживање које има за циљ праћење
прилагођавања ученика петог разреда на предметну наставу као и на већи број наставника који
им предају те предмете.
У првом полугодишту школске 2021/22. године посебну пажњу смо посвећивале
адаптацији свих ученика, али и наставника предметне и разредне наставе на промене модела
образовно – васпитног рада у школи, адаптација на спровођење превентивних мера за
спречавање ширења корона вируса. Пратиле смо психолошке ефекте свих новоувдених мера и
како су се оне одразиле на динамику односа у школи, постигнуће и дисциплину ученика.
Током школске године служба је организовала и одржала одређен број замена часова
одсутним наставницима, користећи то време за васпитно образовни рад са ученицима из
области које нису довољно заступљене у свакодневним наставним активностима. Посећивани
су часови од стране педагога и психолога у циљу евалуације рада појединих наставника,
процене односа наставник - ученик, посматрања положаја ученика у одељењу, оцењивања
дидактичко - методичке организације часа.
Редовно је вођена педагошко – психолошка документација: евидентирани су сви
разговори са ученицима, родитељима и свим запосленима у школи, вођени су записници са свих
одржаних седница, стручних и одељенских већа, различитих тимова. Евидентирана је предаја
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месечних планова, као и индивидуалних образовних планова за ученике који имају потребу за
додатном подршком. Психолог и педагог учествовале су у раду стручних органа школе.
Психолог је у оквиру Тима за инклузивно образовање вршила когнитивну процену
ученика код којих се показала потреба за додатном подршком у образовању и сарађивала са
Интерресорном комисијом општине Палилула.
Педагог је у оквиру активности Тима за самовредновање дефинисала област квалитета
која ће се вредновати у овој школској години: Организација рада школе, управљање
људским и материјалним ресурсима. Узорак су чинили сви наставници и стручни сарадници.
Педагог је у оквиру активности Тима за самовредновање направила онлајн анкете за запослене.
Анкетирање је спроведено у другом полугодишту школске 2021/22. године.
Током ове школске године ПП служба је сарађивала и са Домом здравља Палилула ради
обављања обавезних лекарских прегледа ученика. Имали смо сарадњу и са Центром за
социјални рад, са школом за образовање одраслих ,,Браћа Стаменковић'', са ,,Свратиштем“ као и
са Центром за интеграције, чији сарадници у оквиру пројекта пружају подршку у учењу ромској
деци првог и петог разреда.
Током марта и априла текуће школске године, психолог је била активно ангажована на
пословима уписа ученика у први разред основне школе.
Потрудили смо се и да будемо на располагању свим новим наставницима и да их
упутимо у организацију рада школе како би се и они сами што пре адаптирали и осетили делом
коликтива.
Обављале смо интензивни саветодавни рад са ученицима који заостају у раду или праве
дисциплинске прекршаје, а проблеме смо као и увек решавали уз велику помоћ учитеља,
наставника и родитеља који су били отворени за сарадњу.
Психолог и педагог су одржале радионице у свим одељењима петог разреда и неким
одељњима 6., 7. и 3. разреда на различите теме, релевантне за дати развојни период и
тренутне потребе. Нагласак је био на превенцији и решавању случајева вршњачког
насиља, са нагласком на све учесталијем дигиталном насиљу, стицању вештина
комуникације и конструктивног решавања проблема.
Стручно усавршавање:
У току првог полугодишта педагог и психолог су прошле обуку Унапређивање
међупредметне компетенције ученика - одговоран однос према здрављу, а психолог је
завршила обуку школских администратора свих основних и средњих школа за рад у систему за
управљање учењем Мудл.
У другом полугодишту психолог и педгог су завршиле онлајн обуку Етика и
интегритет. Циљ онлајн обуке је да запосленима омогући усвајање знања о етичким
принципима, боље разумевање прописа који регулишу ову област, а тиме омогући једнообразно
схватање шта је прихватљиво понашање и ојача способности и вештине запослених за
реаговање у ризичним ситуацијама и ситуацијама етичких дилема.
Педагог је завршила онлајн Обуку за супервизоре и председнике школских комисија
на завршном испиту 2022.
127

Педагог и психолог су у школи спровеле IEA Међународно истраживање о
грађанском образовању и учешћу у модерном друштву (ICCS) 2022. Као школски
координатор и администратор истраживања омогућиле смо да се истраживање спроводи
неометано и на стандардизован начин. Узорак истраживања су чинили ученици из одељења 8/3
(20) и наставници предметне наставе који предају у осмом разреду (17). Наша школа је изабрана
да представља Србију у овом међонародном истраживању.
Педагог и психолог су у другом полугодишту обављале и послове ментора: педагог за
две студенткиње педагогије, пракса у трајању две радне недеље и психолог за једну
студенткињу психологије.
У мају месецу педагог школе је по овлашћењу директора школе преузела улогу
председника школске комисије за завршни испит ученика осмог разреда и упис у средњу
школу, а психолог улогу координатора школске комисије. Завршиле смо планиране обуке и
организовале састанке са свим дежурним наставницима непосредно пред завршни испит, као и
родитељски састанак са одељењским старешинама за родитеље ученика осмог разреда. Активно
и на време смо завршавале све обавезе и администрацију на административном порталу Моја
средња школа пре, током и након завршног испита.
Педагог и психолог су организовале пробно тестирање за ученике седмог разреда и
завршни тест за ученике четвртoг разреда, 15.6.2022. године.
У складу са планом спровођења завршног испита на крају основног образовања и
васпитања за школску 2021/22. годину, а ради спровођења мера заштите и обезбеђивање
сигурности ученика и запослених, завршни испит се ове године полагао у просторијама тачно
одређених школа. Ученици наше школе полагали су завршни испит 27, 28, 29. јуна 2022. године
у ОШ ,,Јован Поповић“ заједно са ученицима школе домаћина и ученицима ОШ ,,Стеван
Дукић“ (сви ученици у одвојеним просторијама). Захваљујући доброј организацији, сарадњи и
ангажовању свих чланова школске комисије, одељењских старешина и помоћно техничког
особља, један изазован завршни испит протекао је у добрим условима и сви ученици су
успешно приступили завршном испиту.
Психолог и педагог су укључени активно у рад свих тимова у школи. Психолог Десанка
Ђорђевић Матић је руководилац Тима за инклузивно образовање, Тима за професионалну
оријентацију, педагог Ана Балабан руководилац је Тима за самовредновање, Тима за
професионалан развој запослених и ментор Ученичког парламента. Педагог школе је, по
овлашћењу директора школе, водила седнице Наставничког већа у јуну и јулу школске 2021/22.
године. Извештаји о њиховом раду у оквиру ових тимова и УП су дати као засебна целина.
Запажања педагога и психолога о посећеним часовима
у току школске 2021/2022. године
Педаг Ана Балабан и психолог Десанка Ђорђевић Матић су у у току школске 2021/22.
године посећивале часове редовне наставе, а присутвовале су и реализацији других облика
образовно-васпитног рада.
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Поред редовних, планираних посета, разлози посетама били су и стицање увида у рад
нових чланова колектива, посматрање понашања ученика. Посматрано је следеће: дидактичко методичка организација часа, адекватност примене одређених наставних метода и облика
васпитно - образовног рада, примена иновација/образовних стандарда у раду, оствареност
исхода, оствареност корелације са садржајима других наставних предмета и са примерима из
свакодневног живота, критеријуми и начини оцењивања ученика, прилагођеност рада образовно
- васпитним потребама ученика, динамика социјалних релација међу ученицима. Поред тога
вршена је процена васпитних поступака у настави – примена похвала, подстицање ученика,
усмеравање интеракције, квалитет комуникације и сарадње, стварање подстицајне атмосфере за
рад на часу. Посебна пажња била је посвећена адаптацији ученика првог разреда, као и
адаптацији односно преласку ученика петог разреда са разредне на предметну наставу.
У првом полугодишту школске 2021/22. године посебну пажњу смо посвећивале
адаптацији ученика, али и наставника предметне и разредне наставе на промене модела
образовно – васпитног рада у школи.
УКУПАН БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА: 36
БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ:
БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ:
БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ:
БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ:
БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ УГЛЕДНИХ ЧАСОВА:
БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ:
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5
(5)
-

Реализоване посете часова у школској 2021/22. години - психолог школе: Десанка Ђорђевић
Матић
Датум посете Име и презиме
Посећени час
Одељење
часа
наставника
7.9.2021.
Дамир Митић
физика
7/2
15.9.2021.
Бранислав Атанацковић
српски језик
4/1
4.10.2021.
Бранка Шошкић
географија
8/3
14.10.2021.
Светлана Крајиновић
српски језик
1/1
20.10.2021.
Вера Стевчевска
математика
3/3
Беатриса Кратовац
26.10.2021.
српски језик
1/2
Селаковић
27.10.2021.
Миланка Берковић
српски језик
2/1
29.10.2021.
Предраг Ивановић
српски језик
1/3
23.12.2021.
Драгана Шијаковић
биологија
6/1
Драгана Нешић и Сања
3.2.2022.
угледни час
4/2
Сепанички
3.2.2022.
Драгана Шијаковић
биологијс
6/3
28.2.2022.
Вера Стевчевска
српски језик
3/3
16.3.2022.
Вера Стевчевска
пројектна настава
3/3
31.3.2022.
Снежана Сворцан
ЧОС
8/1
18.4.2022.
Мирјана Вуковић
историја
7/2
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11.5.2022.
9.6.2022.
17.6.2022.

Мирјана Вуковић
Вера Стевчевска
Мирјана Бодрожић

ЧОС
српски језик
ЧОС

5/2
3/3
3/1

Реализоване посете часова у школској 2021/22. години - педагог школе: Ана Балабан
Датум посете Име и презиме
Посећени час
Одељење
часа
наставника
11.9.2021.
Бранкица Ћировић
српски језик
7/1
14.9.2021.
Милена Зубац
енглески језик
3/3
15.9.2021.
Милена Белоица
хемија
7/1
26.10.2021.
Светлана Крајиновић
математика
1/1
27.10.2021.
Вера Стевчевска
чос
3/3
28.10.2021.
Бранислав Атанацковић
музичка култура
4/2
Беатриса Кратовац
29.10.2021.
ликовна култура
½
Селаковић
1.11.2021.
Бранислав Атанацковић
српски језик
4/2
2.11.2021.
Предраг Ивановић
српски језик
1/3
3.12.2021.
Марина Радовановић
математика
5/2
23.12.2021.
Божидарка Вулиновић
енглески језик
6/2
18.4.2022.
Мирјана Вуковић
историја
7/2
Славица Јовановић
17.5.2022.
српски језик
2/2
(онлајн час)
Гордана Тишма
17.5.2022.
енглески језик
2/1
(онлајн час)
Наталија Николаш
17.5.2022.
математика
4/1
(онлајн час)
Николина Маринковић
Православна верска
17.5.2022.
4/2
(онлајн час)
настава
19.5.2022.
Гаврило Јанчић
српски језик
5/2
3.6.2022.
Миланка Берковић
ЧОС
2/1

Извештај предала ПП служба школе, педагог Ана Балабан и психолог Десанка Ђорђевић
Матић.
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Извештај о раду Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања
На основу Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и
занемаривања у образовно-васпитним установама, Школа је формирала Тим за заштиту ученика
од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.
У циљу стварања сигурног и подстицајног окружења и неговања атмосфере сарадње и
конструктивне комуникације одржано је низ консултација.
Посредовано је и пружана је помоћ у решавању случајева другог и трећег нивоа и у
изузетним случајевима првог нивоа
Континуирано је праћен сваки облик насиља, његова врста, учесталост и носиоци.
О сваком појединачном случају сумње на насиље, дешавања насиља и интервенција
постоји белешка, односно посебан извештај у Дневнику рада Тима. Детаљи разговора са
ученицима и родитељима, налазе се у писаним извештајима разредних старешина и психолошко
педагошке службе. У Извештају рада директора школе налазе се случајеви у којима је вођен
васпитно-дисциплински поступак.
У свим активностима поштована је поверљивост података и најбољи интерес детета.
Сачињени су Планови појачаног васпитног рада за све учеснике насиља. Обезбеђена је
организована подршка деци која трпе насиље, рад са децом која врше насиље и оснаживање
деце која су посматрачи насиља на конструктивно реаговање. Организован је и саветодавни рад
са родитељима деце.
Примењиване су адекватне мере за сузбијање или ублажавање учињеног насиља.
Праћени су и даље ће се пратити активности и ефекати предузетих мера
На основу анализа стања, праћења насиља, злостављања и занемаривања, вредновања
квалитета и ефикасности предузетих мера и активности у области превенције и интервенције,
установа ће дефинисати даљу политику заштите деце и ученика од насиља, злостављања и
занемаривања.

Анализа рада и оствареност планираних превентивних/интервентних активности
на нивоу школе у току првог полугодишта школске 2021/22.године.
АКТИВНОСТИ ПО МЕСЕЦИМА
АВГУСТ
Формиран је Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања,
именовани су чланови Тима.
Донет је програм рада, а планом су предвиђене активности, динамика и носиоци
активности.
Договорено је да се чланови колектива упознају са садржајима и начинима спровођења
превентивних и интервентних активности, са начинима заштите од насиља, злостављања и
занемаривања као и са праћењем ефеката предузетих мера и активности.
131

Додатни разлог за опрез је то што ће цела школа ићи само пре подне, и што више
ученици не долазе по групама.
Због епидемиолошке ситуације и све већег ослањања на информационе технологије,
препоручено је да разредне старешине подсете ученике да правила комуникације која важе у
директној комуникацији, важе и приликом комуникације путем мобилних телефона и рачунара
приликом потенцијалног извођења наставе на даљину. Установити одговарајућа правила и
инсистирати на њиховом придржавању.
Разредним старешинама је дата препорука да на часу одељењског старешине посебну
Пажњу посвете теми Правила понашања и комуникација на интернету.
Требало је поразговарати са ученицима о последицама непримереног понашања, почев од
неприкладних коментара па до других „озбиљних“ облика дигиталног насиља.
Обавестили
су
ученике да није допуштено својевољно фотографисање
или
снимање видео снимака на часу или ван њега, без сагласности особе која је на снимку.
Упућени су на Приручник, Дигитално насиље-превенција и реаговање који се налази на
располагању свим члановима колектива на платформи Мајкрософт тимса (на општем каналу
Тима 117 ФВ Наставничко веће, у пдф формату и као ппт презентација).
СЕПТЕМБАР
Регулисан је начина довођења/одвођења деце из школе од стране родитеља.
Регулисан је улазак и излазак ученика млађих и старијих разреда.
Истакнути су правилници о понашању на више видних места у школи.
Истакнут је кућни ред школе.
Ученици су обавештени да у школи ради Тим за заштиту ученика од насиља,
злостављања и занемаривања и на видном месту су истакнута имена свих чланова Тима.
ОКТОБАР
Родитељи су упознати са националном платформом за превенцију насиља у школама
„Чувам те“ (https://cuvamte.gov.rs/) као месту за едукацију на тему превенције и реаговања у
случају појаве насиља, а у циљу сарадње породице и школе у решавању проблема насиља.
НОВЕМБАР
Новембар је месец борбе против болести зависности, месец у којем се обележавају Дан
љубазности, Дан толеранције, Дан детета, Дан за превенцију злостављања деце и насиља над
женама.
Одељењске старешине су у оквиру својих одељења на часовима одељењског старешине
више пажње посветили овим темама.
23.11.2021. одржан састанак Тима. (3/3 В.С.)
ДЕЦЕМБАР
6.12.2021. одржан тематски родитељски у 3/3
10.12.2021. одржан ванредни састанак са групом родитеља 3/3 ( В.С.)
20. децембра је обележен Дан људске солидарности. Сакупљена је обућа, одећа и
школски прибор за ученика слабијег имовинског статуса.
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22. децембра одржан ВДП (3/3 В.С.)
Реализовано је неколико хуманитарних акција прикупљања новчане помоћи породицама
ученика, које су остале без блиских чланова.
Извршена је анализа учесталости и врста насиља у школи. Ажурираће се база података о
евидентираном насиљу.
Израђен је полугодишњи извештај о раду Тима.
ЈАНУАР
Због ванредног инспекцијског надзора, а поводом анонимна пријаве од стране родитеља
3/3, дата је на увид комплетна документација Тима.
После анализе учесталости и врста насиља у школи, ажурирана је база података о
евидентираном насиљу. Повећан је број случајева електронског насиља првог нивоа и они су
решавани су у оквиру одељења од стране разредних старешина.

Анализа рада и оствареност планираних превентивних/интервентних активности
на нивоу школе у току другог полугодишта школске 2021/22.године.
АКТИВНОСТИ ПО МЕСЕЦИМА
ФЕБРУАР
Директор школе је наложила разредним старешинама да подсете родитеље и ученике на
правилнике и правила понашања с нагласком на (зло)употребу мобилних телефона.
Правилници су постављени и на Тимс.
Дата je препорука Тима да се на часовима одељењског старешине још једном обради
одн. прошири тема Дигитално насиље – безбедно коришћење интернета. Ученици су упознати
да све што сами поставе и објаве, а не заштите, постаје јавно.
Дана 23.2.2022. сви запослени су имали прилику да похађају вебинар „Комуникацијске
вештине у школској арени“ који је водио Марко Стојановић.
МАРТ
Одељењске старешине су у оквиру својих одељења, током недеље 21-28.03.2022.
обележиле 21. март, међународни Дан борбе против расизма.
Током месеца, сви запослени су упућени на онуку коју је организовала Агенција за
спречавцање корупције „Етика и интегритет“.
АПРИЛ
Дана 19.4.2022. сви запослени су имали прилику да похађају вебинар у оганизацији
СУРС-а „Из наше учионице: превенција насиља у школама“. Вебинар су водиле др Снежана
Вуковић из МПНТР, с темом „Заштита од насиља-подржавајуће окружење у учионици“, Миља
Кривокућа испред МПНТР, „Принципи добре сарадње породице и школе у заштити ученика од
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насиља“ и Катарина Миловановић и Драгана Аничић наставнице из ОШ „Иван Горан Ковачић“
су представиле „Одељење као тим за превенцију вршњачког насиља“ из праксе.
МАЈ
Родитељима је прослеђена нова бесплатна апликација „Чувам те“. Упознати су да ће на
овој платформи моћи да пронађу све информације које се тичу врста насиља и поступања у
различитим ситуацијама. Посебно је указано на сегмент који се односи на онлајн обуке за
ученике и родитеље, као и да ће деца бити у могућности да само једним кликом алармирају
претходно одабране контакте, пошаљу им тачну локацијиу на којој се налазе и затраже им
помоћ.
Родитељима је препоручен Приручник медијске и информационе писмености за
родитеље на сајту Нове писмености (https://novapismenost.rs) на којем су могли да сазнају о
безбедности свог детета на Инстаграму, ТикТоку и другим мрежама, о рекламама и медијским
порукама, стереотипима, говору мржње.
Дана 26.5.2022. одржан је ванредни састанак Тима са групом родитеља и ученика 3/3.
ЈУН
Међународни дан деце жртава насиља је 4 јун. У оквиру часова одељењског старешине,
вођени су разговори о правима деце, врстама насиља које деца трпе, као и на који начин могу
конструктивно да реагују уколико се осете угроженима и коме да се обрате.
Обављена је анализа стања безбедности у установи.
Извршена је евалуација рада Тима прегледом документације.
Направљен је План за школску 2022/2023.
План Тима је унет у Годишњи План рада школе
Сви наставници су упознати са ревидираном Листом индикатора за прелиминарну
идентификацију жртава трговине људима за систем образовања као и са Водичем за примену
ревидираних индикатора за прелиминарну идентификацију ученика који су потенцијалне жртве
трговине људима. Дата је препорука да одељењске старешине организују активности на
часовима одељењске заједнице на тему трговине људима и унесу их у свој план рада за школску
2022/23.
На основу анализе и праћења стања, вредновања квалитета и ефикасности предузетих
мера и активности у области превенције, Тим је предложио даље стручно усавршавање
наставника.
Предлог семинара за усавршавање наставника:
1. „Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама“
(ред.бр.60); Основна школа "Краљ Петар I"
2. „Образовно – васпитни рад и мере подршке за ученике са проблемима у понашању“
(ред.бр.178); Центар за стручно усавршавање Кикинда
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3. „Насиље и злостављање деце путем интернета“ (ред.бр.32); „Таргет“ Центар за превенцију
девијантног понашања код младих
4. „Трговина људима (децом) – превенција и едукација“ (ред.бр.305); АСТРА- Акција против
трговине људима
Предлог предавања/радионица за ученике:
1. Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за
толеранцију и интеркултуралност; (ред.бр.192); ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
2. Контрола љутње – едукативне радионице за ученике; (ред.бр.209); ЦЕПОРА - Центар
за позитиван развој деце и омладине
Израђен је Годишњи извештај рада Тима за текућу школску годину и дат НВ на
усвајање.
Координатор Тима: Татјана Адамовић.

Извештај о раду Тима за инклузивно образовање
Школски Тим за инклузивно образовање се у школској 2021/22. години састао пет пута,
четири пута у току пррвог полугодишта и једанпут у току другог полугодишта. Такође, било је
састанака и у оквиру седница одељењских већа на којима су се реализовале активности из
надлежности Тима.
Наставници су на почетку школске године усмерени на снимање почетног стања код све
деце која из неког разлога теже напредују, на индивидуализацију рада где је то потребно и на
праћење и идентификовање ученика који показују потребу за додатномподршком.
У септембру и јануару месецу су сви предметни наставници и дефектолог направили
план активности за ученике који су у ИОП-у 2. а на крају првог и другог полугодишта
наставници су предавали и евалуације постигнућа ових ученика и евалуације остварености
планираних исхода.
За ученике који су у ИОПу 2, а који поред редовних часова имају и континуирану
подршку дефектолога, направљени су посебни распореди часова.
Предметни наставници као и дефектолог водили су евиденцију присуствовања ученика
на настави и ажурно прилагали потребну документацију која се налази у бази података
психолога.
Ове школске године настављен је рад са ученицима са којима се и претходне године
радило по неким од мера подршке, и нови ученици су укључени у ИОП, уз сагласност
родитеља.
29. новембру 2021. године стигло је решење Интерресорне комисије о потребама за
додатном подршком за ученице М.Б. и А.Х. из одељења 6/2, а на основу ког се налаже да
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ученице наставе образовање по ИОП-у 2 за предмете за који је ТИО школе установио да постоји
потреба, уз континуиран рад са дефектологом и прилагођен распоред часова.
За ове две ученице психолог и дефектолог школе су у постојећи распоред часова
укључиле и часове са дефектологом, где ће ученице добијати додатну подршку дефектолога из
предмета српски језик и математика.
29. новембру 2021. године стигло је решење Интерресорне комисије за новоуписаног
ученика С.Р. којим се омогућава наставак наставе по ИОП-у 2, као и похађање наставе у оквиру
комбинованог одељења где ће са њим искључиво радити дефектолог школе.
25.3.2022. гдоине стигло је решење Интерресорне комисије о потребама за додатном
подршком за ученика М.К. из одељења 7/2, а на основу ког се налаже да ученик наставе
образовање по ИОП-у 2 за предмете за који је ТИО школе установио да постоји потреба.
Психолог школе је координисао активностима Тима за пружање додатне подршке
ученицима 8. разреда који наставу похађају према ИОП-у 2, а у вези са спровођењем пробног
завршног испита и завршног испит на крају основног образовања. У сарадњи са предметним
наставницима и са дефектологом школе израђени су посебни тестови за ове ученике како би
они имали могућност да се завршни испит полаже у складу са прописом о програму завршног
испита, а уз неопходна прилагођавања која је предлажио и ИОП Тим у складу са ИОП-ом.
Реализована је и сарадња са надлежном Школском управом којој су благовремено достављани
подаци и документација за ове ученике.
Испред Тима за инклузивмо образовање психолог школе је, заједно са одељењским
старешинама осмог разреда, сарађивао са ученицима 8. разреда у ИОП-у 2 и њиховим
родитељима у циљу планирања даљих токова образовања.
Преглед ученика који имају додатну подршку по разредима:

Ученици који наставу похађају по ИОП-у
Одељење

Име и презиме ученика

Наставни предмет

ИОП1/ИОП2

Р.Г.

Српски и математика

ИОП-1

В.Н.

Српски и математика

Е.М.

Математика

ИОП-1
ИОП-1

4/2

Н.М.

4/3

Л.П.

Математика
Српски, математика, природа и друштво,
енглески језик

ИОП-1
ИОП-1
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6/2

А.Х.

српски, математика, биологија, географија,
историја, физика, енглески језик, тио,
информатика

6/2

М.Б.

српски, математика, биологија,
географија, историја, физика, енглески
језик, информатика

7/2

М.К.

српски, математика, физика, хемија,
биологија, географија, историја, немачки
језик

ИОП-2

8/1

Р.Б.

Сви предмети који се полажу на малој
матури, Енглески језик, Немачки језик

ИОП-2

8/3

А.К.

Сви предмети који се полажу на малој
матури , енглески језик, немачки језик

ИОП-2

2. разред:

ИОП-2

сви предмети

ИОП-2

сви предмети

ИОП-2

сви предмети

ИОП-2

Р.К.

сви предмети

ИОП-2

А.Р.

сви предмети

ИОП-2

С.Р.

5. разред

Е.К.
А.Г.
А.К.

7. разред

ИОП-2

сви предмети
сви предмети

А.И.

4. разред

Комбиновано
одељење

ИОП2

ИОП-2

И ове школске године успостављена је сарадња са невладином организацијом Центар за
интеграције, чији сарадници у оквиру пројекта пружају подршку у учењу ромској деци кроз
организоване радионице са ученицима првог и петог разреда. На њиховој евиденцији је 15
ученика првог разреда и 14 ученика петог разреда наше школе. Психолог, учитељи првог
разреда и одељењске старешине петог разреда су одржали укупно 4 састанака у првом и 3
састанка у другом полугодишту, са едукаторима ЦИМ-а, а у циљу размене искуства,
дефинисања и јачања подршке која се тој деци пружа.
Извештај је урадила и предала психолог Десанка Ђорђевић Матић.
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Извештај о раду Тима за професионалну оријентацију
Програм професионлне орјентације у нашој школи спроводи се са циљем да се ученци
осмог разреда, који су на прелазу из основне у средњу школу или у свет рада, оснаже да
самостално донесе ваљану одлуку о будућој школи или занимању.
На састанку Тима за професионалну орјентацију одржаном 5.11. 2021. године на ком су
биле присутне одељењске старешине осмог разреда договорене су активности које ће се
остваривати у раду са ученицима/цама на часовима одељењске заједнице и старешинама је
подељен материјал за реализацију радионица. Активности су осмишљене тако да одељењске
старешине кроз разговор и радионичарски приступ дају подршку ученицима да изграде
сазнања, развију способности и вредности које ће бити основа за самостално и одговорно
одлучивање о избору школе и занимања, планирање каријере и укључивање у свет рада.
Психолог школе, Десанка Ђорђевић Матић је 2.12.2021. године у свим одељењима осмог
разреда одржала предавање на тему "Корак по корак од основне ка средњој школи- како
изабрати средњу школу". Предавање је имало за циљ да подстакне ученике да освесте своја
професионална интересовања и њихов значај као и остале аспекте личности (способности,
вештине, особине, вредносни систем...), да их информише о занимањима и могућностима
школовања и каријере које воде до остваривања жељеног занимања као и о значају правилног
избора школе и образовног профила за будућу каријеру. На крају предавања психолог је
ученицима поделила информативни материјала и упутила их на самостално интернет
информисање, такође информисала их је и о могућности индивидуалног саветовања. Спровела
је и анкету о избору жељеме школе, чији резултати ће бити коришћени за даљи процес
професионалног информисања и орјентације.
Презентација предавања постављена је на сајт школе. Такође, на сајту су постављене и
друге информације важне за упис средње школе.
Са ученицима осмог разреда наставница информатике Ивана Милуновић је координирао
попуњавање ТПИ (Теста професионалних интересовања) на рачунарима.
Резултати теста прослеђени су психологу, која је потом у сваком одељењу осмог разреда
одржала информативо-консултативни разговор са ученицима, где су резултати интерпретирани
у контексту одлуке о одабиру средње школе и појединачних профила.
Психолог је спроводила и индивидуални саветодавни рад са ученицима осмог разреда
који су имали дилему око избора средње школе, у циљу пружања помоћи за избор школе и
занимања.
У школи постоји пано - Кутак за професионалну оријентацију. На паноу је постављен
списак средњих школа на територији града Београда, са подацима о контакту и постојећим
образовним профилима у датој школикао и информације о минималном броју бодова који су
били потребни за упис у дате профиле прошле године. Такође, налази се кратак опис послова за
поједине области.
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На огласној табли за ученике осмог разреда промовисане су поједине школе и објављене
су информације битне за упис тих школа.
Психолог и педагог школе су активно сарађивале са представницима појединих средњих
школа и организовале њихове посете и промоције у нашој школи.
Психолог, педагог и одељењске старешине осмог разреда су били подршка појединим
ученицима осмог разреда у осмишљавању и попуњавању листе жеља за упис у средњу школу.
У млађим разредима професионална оријентација остваривала се кроз предмете српски
језик, природа и друштво и часове одељенског старешине. У оквиру програма професионалне
оријентације у млађим разредима, са ученицима трећег три одељења учитељица Вера
Стевчевска је реализовала сусрете са родитељима, представницима занимања где су деца кроз
разговор стекла детаљну слику о појединим занимањима.
Извештај је урадила и предала психолог Десанка Ђорђевић Матић.

Извештај о раду стручног актива за развој школских програма
СЕПТЕМБАР
Израђен је и усвојен је годишњи план рада стручног актива за развој Школског програма
за шк. 2021/2022. годину.
Чланови актива су учествовали у изради Годишњег плана рада школе и давали своје
сугестије за његову коначну верзију.
Почео је да се примењује оперативни план организације и реализације наставе у
отежаним условима рада школе проузрокованим вирусом COVID- 19.
Сви ученици од 1-8. разреда иду по првом моделу наставе, непосредан рад у школи и
трајање часа по 45 минута. Ученици од 1-4. разреда похађају наставу од 8 часова, а ученици од
5-8. разреда наставу од 8: 50 часова (једносменски рад у школи). Оперативни планови рада
наставника су у складу са плановима ЗУОВ-а.
Стручни активи су прилагодили наставне планове по препорукама Министарства
просвете, науке и технолошког развоја.
НОВЕМБАР
Наставници и учитељи су упознати са Правилником о изменама Правилника о календару
образовно- васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину.
Наставници су упознати са изменама у Правилнику о сталном стручном усавршавању
наставника који је објављен у "Службеном гласнику РС", број 109 од 19. новембра 2021.
Стручна већа за области предмета су упозната са програмима слободних наставних активности
за 5.,6.,7.,8.разред који се примењују од школске 2022/2023. године.
На иницијативу Весне Милић, директорке школе одржан је заједнички састанак стручног
актива за развој Школског програма са руководиоцима стручних већа за области предмета на
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коме су руководиоци стручних већа за области предмета добили додатне информације о
слободним наставним активностима у другом циклусу основног образовања и васпитања (пети,
шести, седми и осми разред основног образовања и васпитања).
ДЕЦЕМБАР
Стручни актив за развој Школског програма периодично је пратио остваривање
Школског програма кроз реализацију наставних садржаја обавезних и изборних програма, кроз
извештаје тимова, стручних већа за области предмета, одељењских већа и констатовао да се
Школски програм реализовао према утврђеном плану и програму.
Приоритети актива за развој Школског програма за друго полугодиште су израда новог
Школског програма који ће се примењивати од школске 2022/2023. године.
ЈАНУАР
На састанку одржаном 27. 1.2022. године договорене су измене у понуди СНА почев од
школске 2022/23. године у односу на оне донете у новембру 2021. године.
Руководиоци стручних већа за области предмета су договорили да се ученицима понуде
следеће слободне наставне активности у наредне четири године, почев од школске 2022/23.
године.
Пети разред:
1. Чувари природе
2. Музиком кроз живот
3. Свакодневни живот у прошлости
Шести разред:
1. Чувари природе
2. Цртање, сликање и вајање
3. Свакодневни живот у прошлости
Седми и осми разред:
1. Хор и оркестар
2. Домаћинство
3. Цртање, сликање и вајање
4. Сачувајмо нашу планету
Договорено је да у наредном периоду, до петка 4. фебруара 2022. године, предметни
наставници направе представљање програма за наведене СНА, како би се ученици и њихови
родитељи пре избора упознали са понуђеним програмима.
За ученике четвртог разреда који први пут бирају неку од понуђених СНА предметни
наставници ће одржати презентацију у оквиру њихових одељења, а за остале ученике старијих
разреда на својим часовима. Такође, на сајту школе ће се поставити понуђени програми СНА за
сваки разред.
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На састанку је договорено да се анкетирање ученика за слободне наставне активности
(СНА) и изборне програме за школску 2022/23. годину изврши у фебруару 2022., које ће
спровести Ана Балабан, педагог школе.
ФЕБРУАР
Извршено је анкетирање ученика за слободне наставне активности (СНА) и изборне
програме за школску 2022/23. годину.
МАРТ
Наставници и учитељи упознати са Каталогом одобрених уџбеника за шк. 2022/23.
год. за четврти и осми разред основног образовања и васпитања.
Стручна већа за области предмета и стручно веће за разредну наставу на основу
упутсва координатора Стручног актива од 14. марта 2022. године су урадили предлог и писмено
образложење изабраних уџбеника за четврти и осми разред основног образовања и васпитања
на период од четири године, као и за предмет Техника и технологија за седми разред основног
образовања и васпитања јер се ради о новом програму.
Реализован је пробни завршни испит за ученике осмих разреда.
АПРИЛ
Извршене су консултације и договор око израде новог школског програма за период од
школске 20222/2023- 2025/2026. године, 7.4.2022.године.
Извршена је анализа успеха и владања ученика на крају трећег класификационог
периода.
На основу прегледа Оперативних месечних планова наставника утврђено је да се
програмски садржаји остварују.
МАЈ
Наставници су упознати са ПРАВИЛНИКОМ o измени Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи који се односи на СНА – ко
може да их изводи у другом циклусу основног образовања и васпитања а објављен је у
,,Службеном гласнику- Просветном гласнику“,бр. 5/2022., а измене се примењују од школске
2022/2023. године.
ЈУН
Наставници и учитељи су упознати са Правилником о изменама Правилника о
календару образовно- васпитног рада основне школе за школску 2022/2023. год., који је
објављен у ,,Службеном гласнику- Просветном гласнику“,бр. 5/2022.
Чланови Стручног актива за развој школског програма су на својој седници одржаној
дана 10.6.2022. усвојили нови Школски програм за период од школске 2022/23-2025/26. године
и дали на даље разматрање Наставничком већу.
Координатор Стручног актива за развој школског програма Драган Гаврић је у име
актива представио нови Школски програм за први и други циклус основног образовања који ће
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почети да важи од школске 2022/23. до 2025/26. школске године на седници Наставничког већа
и седници Школског одбора 13.6.2022. године.
Школски програм је усвојен је на седници Наставничког већа и Школског одбора 13.6.
2022. године.
Наставници су добили упутства за израду Годишњег плана рада школе за школску
2022/23. годину.
Извршене су све припреме за одржавање завршног испита ученика осмих разреда.
Усвојен је годишњи извештај о раду Актива у шк. 2021/22. год.
АВГУСТ
Урађен је годишњи план рада актива за шк. 2022/23. годину.
Закључак:
Чланови Актива за развој школског програма су констатовали да су се планови рада
стручних и одељењских већа, тимова, ученичких организација као и реализација програма
наставе и учења (редовне наставе, изборних програма, пројектне наставе, допунске, додатне
наставе, слободних наставних активности, секција) и посебни програми реализовали према
утврђеном и предвиђеном плану рада, о чему постоји уредна евиденција и документација.
Закључено је да се школски програм остварио по плану а који је у складу са законским
оквирима и у складу са епидемиолошком ситуацијом у земљи.
Све активности и записници Актива за развој школског програма налазе се у свесци
Стручног актива која се налази у канцеларији педагошко – психолошке службе.
Извештај урадио: Драган М. Гаврић, координатор актива

Извештај о раду Tима за развој међупредметних компетенција и
предузетништва
Предметни наставници, а чланови Тима за развој међупредметних компетенција, у
одељењима у којима предају подсетили су ученике шта су то пројекти и пројектни задаци, који
циљ се њима постиже и шта ми тиме добијамо.
Подсетили су ученике и како све оно што су научили и савладали из различитих
предмета могу да обједине и преточе у једну занимљиву и лепу причу.
Ученици су се договорили са својим наставницима које теме би биле предмет њиховог
пројектног задатка.
Погледани су најбољи пројекти који су реализовани претходних година, а које је као
такве издвојио Завод за унапређење образовање и васпитања.
Ове године су ученици седмог разреда (7/1 и 7/2) са наставницом српског језика и
књижевности Бранкицом Ћировић, учествовали у два пројекта: ,Деца у Другом светском рату –
Крвава бајка и Дневник Ане Франк и Судбина српских писаца у Првом светском рату.
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Ученици 8/1, 8/2 и 8/3 су са Мирјаном Вуковић, наставницом историје, учествовали у
пројектном задатку под називом Њима је захвалан 20. век, а односио се на истраживање о
сликарима, вајарима, архитектама, књижевницима, научницима, глумцима, композиторима,
певачима и модним креаторима.
За тему свог пројекта, ученици 5/1 са наставницом Љиљаном Глигоријевић изабрали су
завичајне писце, а тема је носила назив ,,Растемо уз њих и њихова дела.“
Приликом ових пројектних задатака ученици су користили своја знања из књижевности,
историје, географије, ликовне и музичке културе и информатике и рачунарства. У свом
истраживачком раду дошли су до веома интересантних података из живота личности којима су
посветили своје радове и представили их публици на изузетно леп и занимљив начин,
користећи различите технике.
Сви планирани пројекти су реализовани, с тим што и ове године није било повезивања
ученика из различитих одељења, већ је свако радио у оквиру своје групе, због епидемиолошке
ситуације која се тек пред крај године стабилизовала.
Руководилац Тима за следећу годину биће Љиљана Глигоријевић, наставник српског
језика и књижевности.
Извештај је урадила руководилац, Љиљана Глигоријевић.

Извештај о раду Тима за профисонални развој запослених
Тим за професионалан развој запослених формиран је у августу пре почетка школске
2021/22. године. Тим чине руководилац тима Ана Балабан, директор Весна Милић, психолог
Десанка Ђорђевић Матић, наставник разредне наставе Вера Стевчевска, а проширени састав
Тима чине и руководиоци свих стручних већа.
У оквиру активности Тима за професионални развој запослених којим координира
педагог школе, у току школске 2021/22. године ажурирани су постојећи портофолији
запослених - наставника и стручних сарадника;
Због епидемиолошке ситуације није разматрано стручно усавршавање запослених ван
установе и у оквиру интерних активности у установи.
Тим за професионалан развој запослених се у другом полугодишту бавио подстицањем
наставника да креирају, изводе и посећују угледне часове, да се баве презентовањем онлајн
семинара које су похађали и презентовањем примера добре праксе.
Извештај је предала руководилац Тима за професионалан развој запослених, Ана
Балабан.
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Извештај о раду Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе
Руководилац тима је директор школе Весна Милић, а чланови тима су: Ана Балабан
педагог школе, Марија Колунџија Димитријевић психолог школе, Миланка Берковић наставник
разредне наставе, Милена Радивојевић наставник разредне наставе, Предраг Ивановић
наставник разредне наставе, Вера Стевчевска наставник разредне наставе и Мирјана Вуковић
наставник историје.
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе се бавио и обезбеђивањем материјалне,
техничке, просторне подлоге за активности које унапређују рад школе.
У овој школској години, у измењеним условима реализације наставе због ситуације
изазване пандемијом вируса Covid 19, руководилац тима Весна Милић акценат је ставила на
адекватну организацију наставу у измењеним околностима, а у складу са упутствима
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и правовремено информисању
запослених електронским путем. У току ванредног стања главни ,,канал комуникације“ за
директора, наставнике и стручне сараднике била је онлајн платформа Microsoft Teams и Вибер
група ,,Школа“, на којима је директорка ажурно обавештавала запослене о свим одлукама
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Одељењске старешине су затим
електронским и телефонским путем обавештавале родитеље и ученике у вези са свим дописима
Министарства који су се односили на наставу на даљину, као и о обавези да прате активности
своје деце. Оформљена је и Вибер група ,,Осмаци“ на којој је директор школе окупила
одељењске стрешине осмог разреда, стручне сараднике и правницу школе, а која је служила за
информисање о свим активностима и обавезама неопходним за полагање пробног, завршног
испита и уписа у средње школе.
Извештај је предала руководилац Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе,
Весна Милић.

Извештај о раду Тима за маркетинг
Током школске 2021/2022. године са циљем промовисања школе Тим за маркетинг због
пандемије није био у могућности да спроведе већину планираних активности.
Због епидемиолошке ситуације, не дозвољавања окупљања и мешања ученика и деце из
различитих група, активности попут Свечаног пријем првака, Обележавања дечије недеље,
Дружења са предшколцим из околних вртића, Радионице са предшколцима, Сарадња са
школама из земље у региона, Таленат шоу, Новогодишњи вашар, Пролећни концерт, Прослава
поводом дана школе нису могле да буду реализоване онако како је било планирано.
Активности Тима за маркетинг су прилагођене отежаним условима рада и договорено је
да се током месеца децембра као и у наредном периоду потенцира промоција школе у
предшколским установама, са циљем повећања броја ученика у нашој школи.Наставница
ликовне културе Сања Сепенички Живановић, у сарадњи са активом четвртог разреда,
осмиислила је идејно решење и нацртала плакат ,,Нека Ваш првак буде наш ђак“.
Договорено је да се направе мајице са логом школе за будуће прваке.
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Због епидемиолошке ситуације и немогућности одржавања свечаности у просторијама
школе, прослава школске славе Свети Сава уприличена је путем платформе Microsoft teams.
Презентацију приказану том приликом израдила је наставница српског језика Љиљана
Глигоријевић.
Наставница верске наставе Николина Вукадин направила је филм са активностима и
радионицама у боравку и исти је постављен на сајт школе.
Остварена је добра сарадња са школом из региона, школом из Румуније, кроз узајамне
посете.
У холу школе током године редовно су постављане изложбе ученичких радова.
Извештај је урадила руководилац Тима за маркетинг Сања Сепенички Живановић.

Извештај координатора за електронски дневник
Координатори су се међусобно договорили да поделе дужности на млађе разреде (Дарко
Манојловић) и старије разреде (Јелена Филиповић Спремо). Подешени су параметри школе,
корисници система (наставници, предмети које предају, овлашћења), разредна одељења, табела
трајања часова.
Координатори су извршили преглед свих електронских дневника, Дарко Манојловић
електронске дневнике млађих разреда, а Јелена Филиповић Спремо старијих. Све уочене
неправилности су унете у Запажања о прегледу дневника за сваки дневник. Током наставе на
даљини координатори су били на услузи свим наставницима за недоумице везане за унос
података у електронски дневник.
Одлучено је да у следећој школској години Дарко Манојловић остане координатор за
електронске дневнике млађих разреда, а да Јелена Филиповић Спремо буде координатор
електронских дневника старијих разреда.
Извештај су предали координатори електронског дневника Дарко Манојловић и Јелена
Филиповић Спремо.

Извештај Тима за међународну сарадњу
Тим за међународну сарадњу је формиран са циљем промовисања и унапређивања рада
школе, сарадње са школама, представништвима и институцијама у иностранству и дијаспори.
Сарадња треба да обухвати размену информација и примера добре праксе у настави, заједничке
часове путем Скајпа и/или неке од платформи за учење на даљину, заједнички блог или Фб
група/страница. Планиране су и међусобне посете делегација ученика и наставника.
На основу дугогодишње сарадње, онлајн састанака и часова договорена је посета колега
из Румуније за 15. април 2022. године. Нашу школу су посетиле колеге и ученици из пет
румунских школа (укупно 12 колега и 4 ученика): Oș Atanasie Cojocaru Pojejena, OȘ sveti Sava
Socol, OȘ Coronini, Gimnazija LTCD Moldova Noua, OȘ Boșneag. Обишли су школу и упознали
се са колегама, посетили неколико часова и разменили искуства из учионица. Одржали смо
заједнички састанак на ком су представљене активности наших гостију и предлог за сарадњу на
нивоу школа и наставника по предметима. Осим чланова Тима, са колегама из Румуније били су
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на састанку: Вера Стевчевска, Веселинка Јурић, Марина Радовановић, Мирјана Вуковић, Јелена
Филиповић Спремо и Бранка Шошкић.
Узвратили смо посету 20. маја када се у Пожежени одржава манифестација „Обичаји и
традиција старих, будућност младих“. У делегацији наше школе били су: Николина
Маринковић, Славица Јовановић, Милена Радивојевић, Марина Радовановић, Драгана Нешић,
Божидарка Вулиновић, Мирјана Вуковић и Миланка Берковић. За тај дан је планирана посета
музеју Дедина соба, сусрет са колегама у ОС Атанасие Цојоцару Појејена, отворени час
професора физике Заберка, заједничко просветно, културно и уметничко дружење у Дому
културе као и састанак на ком смо утврдили календар активности за следећу школску годину.
На основу размењених посета и договора, колегиница Николина Маринковић је
остварила сарадњу са учитељицом Ђурђевком Станковић из Liceul Tehnologic „Clisura Dunarii“
Moldova Noua, Rumunija. Колегиница Станковић је предложила реализацију пројекта „Од
Базјаша до Врачара“. Написали смо предлог активности за следећу школску годину који је
послат колегама из Румуније на допуну после које следи заједнички договор око предложених
активности пре коначног потписивања документа. Предлог активности написале су Николина
Маринковић, Мирјана Вуковић и Миланка Берковић. У припреми и реализацији могу да
учествују све колеге, из обе школе, које су заинтересоване за сарадњу на пројекту „Од Базјаша
до Врачара“.
У плану је још неколико активности које ће се планирати и реализовати у току следеће
школске године и то у зависности од интересовања и могућности саме реализације.
Извештај је урадила и предала руководилац Тима Миланка Берковић.
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Извештај о раду библиотеке
Ове школске године у библиотеку је учлањено 615 ученика и 60 наставника и осталих
радника школе, укупно 675 чланова. Ученици су позајмили 6943, а наставници 358 књига,
укупно 7301 књигу. Сваки ученик је просечно позајмио 11 књига. Дневно је у просеку издавано
47 књига.
Ученици првог разреда су укупно позајмили 1086 књига, највише одељење I3 – 426 књига. За
ученике првог разреда организовани су часови групног уписа и упознавања са правилима рада
школске библиотеке и са фондом књига за први разред. У библиотеку су уписани сви прваци.
Успостављена је сарадња са Библиотеком „Милутин Бојић“, па су и ове школске године прваци
бесплатно учлањени у ову библиотеку. Поводом Светског дана књиге и ауторских права (23.
априла), ученицима првог разреда је организован час у библиотеци (разговарало се о томе како
настаје књига и препоручиване су књиге за читање).
Ученици другог разреда су позајмили 1273 књиге, највише одељење II3 – 442 књиге. У
септембру је у библиотеци одржан час на коме су ученици упознати са фондом књига за други
разред, а у октобру час о дечјој штампи. Почетком априла је са другацима обележен Светски
дан дечје књиге. Разговарало се о стваралаштву Ханса Кристијана Андерсена, чији је рођендан
узет као датум када се слави Светски дан дечје књиге (2. април), а чије су бајке домаћа лектира
у другом разреду. Истакнут је значај читања, ученици су предлагали за читање друговима своје
омиљене наслове.
Ученици трећег разреда су позајмили 1269 књига, а највредније је било одељење III3 –
прочитали су 645 књига. У септембру су трећаци на часу у библиотеци упознати са фондом
књига за трећи разред. У новембру је организован квиз о кратким народним умотворинама, а у
децембру час о дечјим енциклопедијама. У фебруару је обележен Национални дан књиге и
Народне библиотеке Србије (28. фебруар), када смо се придружили акцији Друштва школских
библиотекара Србије „Читајмо гласно“ – ученици су читали одломке својих омиљених књига и
тако другове мотивисали за њихово читање. У априлу је обележен Светски дан дечје књиге.
Ученици су читали Андерсенову бајку „Огњило“ чије познавање и разумевање је проверено у
облику квиза. У јуну је одржан час „Колико познајемо читанку за трећи разред“.
Ученици четвртог разреда су позајмили 1009 књига, највише одељење IV3 – 372 књиге.
Ученици су у септембру на часу у библиотеци упознати са фондом књига за четврти разред. У
октобру им је одржан час о употреби приручника. У фебруару се поводом Дана матерњег језика
(21. фебруар) разговарало о значају учења страних језика и чувања и неговања свог матерњег
језика. У јуну је у библиотеци одржан час „Колико познајемо читанку за четврти разред“.
Успостављена је сарадња са секцијом Клуб љубитеља читања, одељења 42, коју води учитељица
Тања Адамовић. Библиотекарка је члановима секције представила књиге чији су главни ликови
девојчице, а ученици су у библиотеци изложили свој ликовни рад „Женски ликови из књига“.
Поводом Светског дана књиге, чланови секције су били на часу у библиотеци.
Ученици петог разреда су позајмили укупно 737, шестог разреда 700, седмаци 505, а осмаци
364 књиге. Највреднија одељења по разредима су била V1 – 279, VI3 – 268, VII3 – 187 и VIII2 –
157 позајмљених књига. У новембру су за ученике петог и шестог разреда у библиотеци
одржани часови о ауторском каталогу, а за ученике седмог и осмог разреда часови о
библиографији.
147

Број прочитаних књига по месецима:
СЕПТЕМБАР 728
ОКТОБАР
738
НОВЕМБАР 906
ДЕЦЕМБАР 846
ЈАНУАР
637
ФЕБРУАР
706
МАРТ
879
АПРИЛ
612
МАЈ
875
ЈУН
16

49
40
29
36
11
46
61
32
42
12

Фонд књига је ове школске године увећан за 166 примерака, па сада броји 13 516 књига.
Купљено је 68 књига у вредности од 29 950,00 динара. Школа је од Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, као и друге основне школе у Републици Србији, добила у првом
полугођу средства у вредности од 22 500,00 динара за богаћење фонда школске библиотеке, па
је од тога купљено 76 књига. Набављене књиге су нови наслови домаће лектире за четврти и
осми разред. У другом полугођу смо од Министарства добили 17 књига „Школског сервиса
Гајић“ у вредности од 8 330,00 динара. Пет књига обновљеног фонда су поклони ученика.
Као и сваке године, припремљене су књиге за награђивање успешних ученика.
Библиотекарка је учествовала у пројекту израде електронског ђачког часописа „Чудесно
перо“, чији је аутор учитељица Веселинка Јурић.
Настављена је сарадња са Библиотеком „Милутин Бојић“. У децембру је припремљен
извештај о библиотечком пословању за 2021/22. годину и прослеђен је Одсеку за унапређење
библиотечке делатности Библиотеке града Београда у оквиру обавеза и сарадње са овом
библиотеком.
Библиотекарка је учествовала у раду комисије и организацији на Општинском такмичењу из
српског језика и језичке културе основних школа Београда у фебруару. У марту је обављала
дужност прегледања тестова из српског језика за време спровођења пробног завршног испита, а
у јулу завршног испита, на крају основног образовања.
Библиотекарка је 27.10.2021. године похађала семинар „Мултисензорна библиотека –
библиотека за све“ (К4, П2), који је организован у Библиотеци града Београда. Присуствовала је
31.3.2022. године Скупштини ДШБС и трибини „Школски библиотекар – развијање
партнерства и сарадње“. Савладала је у мају две обуке на порталу „Чувам те“ – „Обука за
запослене – породично насиље“ и „Обука за запослене – Стратегије у раду са ученицима који
показују проблеме у понашању“.
У Библиотечку секцију је ове године уписано 30 ученика. Чланови Библиотечке секције су
упознати са УДК системом за класификацију књига, са смештајем књига у библиотеци, са
техником издавања књига, са каталозима и њиховим коришћењем, као и са електронским
програмом за библиотечко пословање. Укључени су у обраду набављених књига (печатирање,
писање сигнатуре и инвентарног броја, писање карте књиге), лепљење књига, сређивање
књижног фонда и картотеке. Такмичили су се у проналажењу књига и информација у књигама.
Упознати су са структуром и коришћењем правописа као важног приручника. Спремили су
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изложбе за Национални дан књиге, Дан матерњег језика и изложбу Препоручујем за читање.
Обележен је и Дан словенске писмености и припремљена је изложба која је обогаћена радовима
насталим на часовима православне верске наставе поводом овог празника. Ученици су
дежурали у терминима које су сами бирали, у складу са својим обавезама, тако да су
свакодневно били присутни у библиотеци.
Настављено је формирање електронске базе података. Набављена је најновија верзија
компјутерског програма за библиотечко пословање и бар-код скенер.
Ученици су посећивали читаоницу ради писања реферата и израде пројеката из различитих
области.
Библиотекарка је била задужена за поделу бесплатних уџбеника и за вођење евиденције о
њима.
Извештај је урадила и предала библиотекарка: Весна Митровић.

Извештај о реализацији програма стручног усавршавања наставника,
стручних сарадника и директора школе
Наставници предметне и разрердне наставе су током школске 2021/22. године
присуствовали бројним семинарима, трибинама, презентацијама и промоцијама и сви су
наведени у појединачним извештајима стручних и одељенских већа.
Сви насатавници предметне и разредне наставе, директор и стручни сарадници завршили
су онлајн обуку Етика и интегритет, у организацији Агенције за спречавање корупције. Циљ
онлајн обуке је да запосленима омогући усвајање знања о етичким принципима, боље
разумевање прописа који регулишу ову област, а тиме омогући једнообразно схватање шта је
прихватљиво понашање и ојача способности и вештине запослених за реаговање у ризичним
ситуацијама и ситуацијама етичких дилема.
Наставници разредне наставе похађали су следеће семинаре у школској
2021/22. години
Мирјана Бодрожић
1.Aвантура ума на школском часу- 16.11.2021. Број бодова 1
2.Примена едукативне платформе за рад са ученицима у школи, едукатор Љиљана Глигоријевић
(реализовано у школи), 4.12.2021., трајање 3 сата и 30 минута, број бодова:1 (Трибина), Завод за
унапређивање образовања и васпитања, број одлуке: 466-4/2022 код S7622022
3.Примена едукативне платформе за рад на даљину, едукатор Љиљана Глигоријевић
(реализовано у школи), 11.12.2021., трајање 3 сата и 30 минута, број бодова:1 (Трибина), Завод
за унапређивање образовања и васпитања, број одлуке: 467-4/2022 код S7632022
4. Дигитална настава - корак напред или назад?, 10.3.2021. 1сат и 15 минута, број бодова: 1
(Трибина): Завод за унапређивање образовања и васпитања, број одлуке: 318-4/2022, код:
149

S7212825
5. Тема: Ко се боји медијске писмености још...Предавач: проф. др Светлана Безданов
Гостимир, 26. 5. 2022. , 1 бод
Драган Гаврић
1.Aвантура ума на школском часу- 16.11.2021. Број бодова 1
2.Образовне неуронауке у школи – пут од науке до праксе- 2.12.2021. број бодова 1
3.Педагошка документација- свеска за праћење развоја и напредовања ученика , 15.12.
2021.године, број бодова 1, трајање 1 сат и 15 минута (Трибина), Завод за унапређивање
образовања и васпитања, број одлуке: 381/2022 код: S7302022
4.Примена едукативне платформе за рад са ученицима у школи, едукатор Љиљана Глигоријевић
(реализовано у школи), 4.12.2021., трајање 3 сата и 30 минута, број бодова:1 (Трибина), Завод за
унапређивање образовања и васпитања, број одлуке: 466-4/2022 код S7622022
5. Примена едукативне платформе за рад на даљину, едукатор Љиљана Глигоријевић
(реализовано у школи), 11.12.2021., трајање 3 сата и 30 минута, број бодова:1 (Трибина), Завод
за унапређивање образовања и васпитања, број одлуке: 467-4/2022 код S7632022
6. Са стручњацима на вези 2- безбедно током пандемије, 23.12.2021.
7. Дигитална настава - корак напред или назад?, 10.3.2021. 1сат и 15 минута, број бодова: 1
(Трибина): Завод за унапређивање образовања и васпитања, број одлуке: 318-4/2022, код:
S7212825
8. Комуникацијске вештине у школској арени, 23.2.2022. 1сат и 15 минута, број бодова: 1
(Трибина): Завод за унапређивање образовања и васпитања, број одлуке: 382/2022 код:
S7312022
9. Тема: Ко се боји медијске писмености још...Предавач: проф. др Светлана Безданов
Гостимир, 26. 5. 2022. , 1 бод
Вера Стевчевска
1. Дигитални свет, Клетт друштво за развој образовања, 24.8.2021.
2. Авантура ума на школском часу, Урош Петровић, 18.11.2021. Образовна академија Клет,
Нови Логос и Фреска
3. Образовне неуронауке у школи – пут од науке до праксе, др Ранко Рајовић, 2.12.2021.
Образовна академија Клет, Нови Логос и Фреска
4. „Примена едукативне платформе у раду са ученицима у школи”; Љиљана Глигоријевић
4.12.2021. Клетт друштво за развој образовања
5. „Примена едукативне платформе у настави на даљину”, Љиљана Глигоријевић, 11.12.2021.
Клет, Нови Логос и Фреска
6. Педагошка документација:свеска праћења напредовања ученика, Биљана
Вуловић,15.12.2021. Образовна академија Клет, Нови Логос и Фреска
7. Обука: Windows10, MS Office 365 и MS Intun, 6.12.-17.12.2021. Министарство просвете и
технолошког развоја
8. Формативно оцењивање: методе, технике и инструменти, 2.2.2022. Клетт друштво за развој
образовања
9. Настава физичког и здравственог васпитања- подршка реализацији и практични
примери,9.2.2022. Савез учитеља Републике Србије
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10. Настава природе и друштва – подршка реализацији и практични примери,23.2.2022. Савез
учитеља Републике Србије
11. Комуникацијске вештине у школској арени, 23.2.2022. Клетт друштво за развој образовања
12. Настава музичке културе- подршка реализацији и практични примери,9.3.2022. Савез
учитеља Републике Србије
13. Дигитална настава – корак напред или назад?,10.3.2022. Клетт друштво за развој образовања
14. Знати своје границе је пола добре комуникације, 29.3.2022. Клетт друштво за развој
образовања
15. Из наше учионице – интегративна настава,6.4.2022. Савез учитеља Републике Србије
16. Из наше учионице – превенција насиља,19.4.2022. Савез учитеља Републике Србије
17. Креативне идеје из учионице,12.5.2022. Друштво учитеља Београда
18. Нек лутка игра као чигра,18.5.2022. Друштво учитеља Београда
19. Инспирација је у бајкама,10.6.2022. институт за модерно образовање
20. Обука за дежурство на завршном испиту, 21.6.2022. Министарство просвете и технолошког
развоја и Завода за унапређивање образовања и васпитања
Миланка Берковић
1. Семинари, обуке, вебинари у другом полугодишту:
2. Акредитовани скуп „Настава Физичког и здравственог васпитања – подршка реализацији и
практични примери“, СУРС, путем Мајкрософт Тимса, 9. 2. 2022.
3. Акредитовани скуп „Настава Природа и друштво – подршка реализације и практични
примери“,СУРС, путем Мајкрософт Тимса, 23. 2. 2022.
4. Вебинар посвећен штампаним и дигиталним издањимаза 4. разред Издавачкeкућe
„НовиЛогос”,25. 2. 2022.
5. Промоција уџбеника из Математикеза 1. разред основне школе, Дата Статус (вебинар), 28.
2.2022.
6. Концентарцијом и мотивацијом до изузетности, семинар, 5. 3. 2022.
7. Акредитовани скуп „Настава Музичке културе – подршк ареализацији и практични
примери“, СУРС, путем Мајкрософт Тимса, 9. 3. 2022.
8. Нова генерација Едукиних уџбениказа 4. разред основне школе (вебинар), 10. 3. 2022.
9. Акредитовани скуп „Настава Ликовне културе – подршка реализацији и практични
примери“,СУРС, путем Мајкрософт Тимса, 23. 3. 2022.
10. Акредитовани скуп „Из наше учионице – интегративна настава“, 6. 4. 2022.
11. Акредитовани скуп „Из наше учионице – превенција насиља“, 19. 4. 2022.
12. Трибина „Креативне идеје из учионице“, 12. 5. 2022.
13. Акредитовани скуп „Нек лутка игра као чигра“ , 18. 5. 2022.
14. Онлајн предавање- Институт за модерно образовање: „Инспирација је у бајкама“ (предавач
Нада Кљаић), 10. 5. 2022.
15. Супервизија на Завршном испиту за ученике 8. разреда у ОШ „Влада Аксентијевић“
Славица Јовановић
1. НТЦ систем учења- примена програма у пракси – други део, 29.1.2022.
2. Образовна академија – Акредитовани онлајн стручни скуп: Формативно оцењивање:
методе, технике и инструменти (Јасмина Ђелић) у организацији Клет групе, 2.2.2022.
151

3. Скуп Настава физичког и здравственог васпитања – подршка реализацији и практични
примери у организацији Друштва учитеља Београда, 9.2.2022.
4. Образовна академија – Акредитовани онлајн стручни скуп: Комуникацијске вештине у
школској арени (Марко Стојановић) у организацији Клет групе, 23.2.2022.
5. Скуп Настава природе и друштва – подршка реализацији и практични примери у
организацији Друштва учитеља Београда, 23.2.2022.
6. Вебинар Са наставником на ти у организацији ИК ,,Нови Логос“, 25.2.2022.
7. Вебинар Концентрацијом и мотивацијом до изузетности у организацији Друштва учитеља
Београда, 5.3.2022.
8. Скуп Настава музичке културе – подршка реализацији и практични примери у организацији
Друштва учитеља Београда, 9.3.2022.
9. Образовна академија – Акредитовани онлајн стручни скуп: Дигитална настава – корак
напред или назад? (Жолт Коња) у организацији Клет групе, 10.3.2022.
10. Вебинар Дигитални свет 1 и 2 у организацији ИК ,,Креативни центар“, 15.3.2022
11. Вебинар Дигитални свет 2 за 2. разред у организацији ИК ,,Нови Логос“, 17.3.2022.
12. Пробни завршни испит – обука, календар активности и видео упутства, 24.3.2022.
13. Промоција уџбеника из Математике за 1. разред основне школе у организацији Data Status,
28.3.2022.
14. Образовна академија – Акредитовани онлајн стручни скуп: Знати своје границе је пола
добре комуникације (Јелена Марушић) у организацији Клет групе, 29.3.2022.
15. Скуп Из наше учионице – интегративна настава у организацији Друштва учитеља
Београда, 6.4.2022.
16. Образовна академија – Акредитовани онлајн стручни скуп: Природне науке кроз НТЦ
методологију (Вук Рајовић) у организацији Клет групе, 13.4.2022.
17. Скуп Из наше учионице – превенција насиља у организацији Друштва учитеља
Београда,19.4.2022.
18. Образовна академија – Акредитовани онлајн стручни скуп: Мапа ума – Начин да учење
буде игра (Марина Панић) у организацији Клет групе, 11.5.2022.
19. Онлајн скуп: Нека лутка игра као чигра у организацији Друштва учитеља Београда,
18.5.2022.
20. Образовна академија – Акредитовани онлајн стручни скуп: Ко се боји медијске
писмености још...(проф. др Светлана Безданов - Гостимир) у организацији Клет групе,
26.5.2022.
21. Онлајн скуп: Чаролија рециклаже у организацији Друштва учитеља Београда, 5.6.2022.
22. Обука за дежурне наставнике који ће дежурати током спровођења завршног испита у
основној школи ( дежурни наставници на завршном испиту), 21.6.2022.
23. Дежурство на пробном и завршном испиту у основној школи
24. Дежурство на пробном завршном испиту за ученике осмог разреда у ОШ ,,Филип
Вишњић“ (математика), 25.3.2022.
25. Дежурство на завршном испиту за ученике осмог разреда у ОШ ,,Милена Павловић
Барили“ у Вишњичкој бањи, 27, 28 и 29.6.2022.
Веселинка Јурић
1. Акредитовани скуп „Настава Физичког и здравственог васпитања – подршка реализацији
и практични примери“, СУРС, путем Мајкрософт Тимса
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2. Вебинар: Са наставником на ти – Разредна настава (организатор: Klett)
3. Акредитованискуп „Настава Природа и друштво – подршка реализације и практични
примери“, СУРС, путем Мајкрософт Тимса,
4. Акредитовани скуп „Настава Музичке културе – подршка реализацији и практични
примери“, СУРС, путем Мајкрософт Тимса
5. Нова генерација Едукиних уџбеника за 4. разред основне школе (вебинар)
6. Завршена обука Етика и интегритет (РС - Агенција за спречавање корупције)
7. Акредитовани скуп „Настава Ликовне културе – подршка реализацији и практични
примери“, СУРС, путем Мајкрософт Тимса,
8. Реализована је обука наставника који су дежурали на пробном испиту за ученике 8.
разреда.
9. Дежурство на пробном пријемном испиту за ученике 8. Разреда СУРС,
10. Трибина: "Из наше учионице - интегративна настава“
11. Конференција: Дигитално образовање 2022. (организатор: Центар за образовне
технологије)
12. Онлајн предавање: Инспирација је у бајкама, предавач Нада Кљајић (Институт за модерно
образовање)
13. Трибина: Креативне идеје из учионице (у организацији ДУБ-а)
14. Трибина: Нек лутка игра као чигра (у организацији ДУБ-а)
15. Трибина: Чаролија рециклаже
16. Обука за супервизора на Завршном испиту 2022.
17. Супервизија на Завршном испиту за ученике 8. разреда у ОШ „Влада Аксентијевић“
Беатриса Кратовац Селаковић
1. Примена едукативне платформе у раду са ученицима у школи, KLETT
2. Етика и интегритет, Агенција за спречавање корупције
3. Програм обуке за дежурне наставнике на завршном испиту у основн образовању, Завод за
унапређивање образовања и васпитања
4. Програм обуке запослених у образовању (Дигитална учионица/Дигитално компетентан
наставник – увођењење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала),
Завод за унапређивање образовања и васпитања
5. Програм обуке наставника разредне наставе за предмет дигитални свет 1, Завод за
унапређивање образовања и васпитања
6. Формативно оцењивање: методе, технике и инструменти, KLETT
7. Дигитална настава – корак напред или назад, KLETT
8. Акредитовани скуп „Настава Физичког и здравственог васпитања – подршка реализацији
и практични примери“, СУРС, путем Мајкрософт Тимса
9. Вебинар: Са наставником на ти – Разредна настава (организатор: Klett
10. Акредитованискуп „Настава Природа и друштво – подршка реализације и практични
примери“, СУРС, путем Мајкрософт Тимса,
11. Акредитовани скуп „Настава Музичке културе – подршка реализацији и практични
примери“, СУРС, путем Мајкрософт Тимса
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Стручно усавршавање наставника предметне наставе, директора и стручних сарадника
дато је у појединачним извештајима стручних већа, извештаја о раду директора и извештаја о
раду стручних сарадника школе.
Стручно усавршавање наставника предметне наставе, директора и стручних
сарадника
Биљана Ђурђевић
Обука за запослене - породично насиље" (16 сати), ,,Стратегије у раду са ученицима који
показују проблеме у понашању" (16 сати) преко платформе ,,Чувам те'' .
-Етика и интегритет – обука.
Милена Белоица
,,Обука за запослене - породично насиље" 16 бодова
,,Обука за запослене - Безбедно коришћење дигиталне технологије - превенција дигиталног
насиља" (16 бодова).
Верица Вићић
„Етика и интегритет“
Марина Радовановић и Љубица Рангелов
,,Обука за запослене - породично насиље"
,,Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању"
,,Примена едукативне платформе у настави на даљину“
ОНЛАЈН СЕМИНАРИ: Марина Радовановић
Педагошка
15.12.2021. Онлајн
документација –
свеска праћења,
развоја и
напредовања
ученика.
Образовне
2.12.2021.
Онлајн
неуронауке у школи
– пут од науке до
праксе
Како подучавати
вештинама
комуникациј
Формативно
оцењивање

28.4.2021.

Онлајн

2.2.2022.

Онлајн

Kомуникацијске
вештине у школској
арени

23.2.2022.

Онлајн

1 сат и
30
минута

за наставну област, предмет и
методику наставе, поучавање и учење.

1 сат и
30
минута

за наставну област, предмет и
методику наставе, поучавање и учење.

1 сат и
30
минута
1 сат и
30
минута
1 сат и
30
минута

за наставну област, предмет и
методику наставе, поучавање и учење.
за наставну област, предмет и
методику наставе, поучавање и учење.
за наставну област, предмет и
методику наставе, поучавање и учење.
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Дигитална настава
– корак напред или
корак назад

10.3.2022.

Онлајн

1 сат и
30
минута

Етика и интегритет
Примена едукативне
платформе у раду са
ученицима на
даљину
Мапа ума – начин да
учење буде игра

11.3.2022.
11.12.2021

Онлајн
трибина 3 сата и
30
минута

11.5.2022.

11. 5.
2022

Онлајн

ОНЛАЈН СЕМИНАРИ: Љубица Рангелов
Педагошка
15. 12.
Онлајн
документација –
2021.
свеска праћења,
развоја и
напредовања
ученика.
Формативно
2. 2. 2022.
Онлајн
оцењивање

за наставну област, предмет и
методику наставе, поучавање и учење.

за наставну област, предмет и
методику наставе, поучавање и учење.
1 сат и 30 минута

1 сат и 30
минута

за наставну област,
предмет и методику
наставе, поучавање и
учење.

1 сат и 30
минута

за наставну област,
предмет и методику
наставе, поучавање и
учење.

Ивана Милуновић присуствовала обукама:
- „Eдукација TELLO EDU дронова за основне школе“
-,,Дронови у школама и занимањаа будућности“
-Еучионица
Бранка Шошкић и Мирјана Вуковић
Оба предметна наставника су преко платформе КАМПСТЕР прошла две онлајн обуке "Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању" , као и “Обуку за
запослене - породично насиље”, у организацији МПНТР и владине организације ЧУВАМ ТЕ, у
периоду 16.9. - 24.9.2021. год;
- Наставница М. Вуковић је 18.11. 2021. похађала вебинар “Авантура ума на школском часу” У. Петровић, у организацији Клет академије.
- Наставница Б. Шошкић је 05.11. 2021. похађала онлајн обуку “Медијска писменост у условима
хибридног школовања”, у организацији Института за модерно образовање, као и онлајн
презентацију Уџбеника географије за 8. разред основне школе, издавачке куће Нови Логос,
30.11. 2021.
- Наставница Б. Шошкић је 01.12. 2021. похађала онлајн обуку “Дигитални образовни алати у
СТЕМ настави”, у организацији Института за модерно образовање, као и онлајн презентацију
Уџбеника географије за 8. разред основне школе, издавачке куће Клет, 06.12. 2021.
- Наставница М. Вуковић је 02. 12. 2021. похађала вебинар “Образовне неуронауке у школи пут од науке до праксе” - др Р. Рајовић , у организацији Клет академије, као и “Стручни скуп
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историчара о наставним плановима и програмима за основну и средњу школу” - у организацији
ЗУОВа, 11.12.2021. год.
- Оба наставника су 15.12. 2021. похађала вебинар “Педагошка документација - свеска праћења
развоја и напредовања ученика” - Б. Вуловић, у организацији Клет академије, а наставница Б.
Шошкић је истог дана похађала вебинар “Професионална комуникација у школи” у
организацији Дата Статус-а.
- Оба наставника су, такође, учествовала у обукама “Примена едукативне платформе у раду са
ученицима у школи” - 04. 12. 2021. и “Примена едукативне платформе у настави на даљину” 12.04. 2021. год у организацији Клет академије, али непосредно у установи, реализатор
наставник/ментор Љ. Глигоријевић, чиме је олакшано коришћење е-учионице преко платформе
ове издавачке куће.
- Током месеца децембра (од 28. 11. - 28. 12. 2021.) наставница Б.Шошкић је пратила
конференцију “Модерно образовање” (3 модула, 16 сесија,) и једно предавање “live class” 18. 12.
2021. “Постављање циљева који се остварују” преко Института за модерно образовање.
- М. Вуковић је у јануару учествовала на Тематској седници Националног просветног савета Погром у Шајкашкој и Новом Саду 1942. Иста наставница је, такође присуствовала
презентацији уџбеника Историје - издавачке куће Герундијум.
-Б. Шошкић је у току јануара похађала онлајн предавање “Циркуларна економија” у
организацији Института за модерно образовање и Science on Stage Serbia, као и онлајн
предавање “3Д технологија у вртићима, основним и средњим школама”у организацији СТЕМ
зборнице.
-Оба наставника су похађала онлајн предавања у организацији Клет Академије: ,,Формативно
оцењивање: методе, технике и инструменти”, ,,Са наставником на ти”, а наставница Б. Шошкић
је похађала онлајн предавање ,,Асертивна комуникација у зборници”, “Оцењивање које води
учењу” и “ Како прилагодити наставу деци која уче по ИОПу” у организацији Института за
модерно образовање, такође и презентацију уџбеника 8.разред издавачке куће ,,Креативни
центар” и издавачке куће ,,Дата статус”.
- Оба наставника су прошла обуку “Етика и интегритет” у организацији Агенције за спречавање
корупције Републике Србије, као и “Дигитална настава - корак напред или назад”, и “Знати
своје границе је пола добре комуникације” у организацији Клет академије.
- Б. Шошкић је похађала онлајн предавање „Дан на нашим часовима интелигенција
емоционална буде активност централна” у организацији Института за модерно образовање.
- Оба наставника су похађала онлајн конференцију “Дигитално образовање 2022” 8. и 9. априла
у организацији Центра за образовне технологије на Западном Балкану, као и ” Природне науке
кроз НТЦ методологију” у организацији Клет академије.
- Наставница М. Вуковић је 18. 04. одржала угледни час ,, Крунисање краља Петра Првог “ у
одељењу 7-2. Часу су присуствовали педагог школе Ана Балабан , психолог школе Десанка
Матић Ђорђевић и наставница музичке културе Драгана Нешић.
- Оба наставника су похађала онлајн предавања у организацији Клет Академије: “Како до
успеха на матури”, ,,Мапе ума - начин да учење буде игра”, “ Ко се боји медијске писмености
још”
- Наставница М.Вуковић је одржала часове у свим одељењима четвртих разреда - Тема часа је ,, Српска револуција “
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- Наставница Б. Шошкић је похађала онлајн конференцију “СТЕМ кроз различите приступе
подучавања” у организацији Образовне организације СТЕМ.
- Оба наставника су узела учешће у Тиму за међународну сарадњу приликом посете колега из
Румуније, а неколико учитеља и предметних наставника (М. Вуковић) је било у посети школи у
Пожежени (Румунија) - разговор о даљој сарадњи школа и активностима.
- Оба наставника су прошла обуку за прегледаче на малој матури.
- Оба наставника су похађала онлајн семинар ,,Онлајн и хибридна настава у дигитално
компетентној установи 2022.” у организацији Завода за вредновање квалитета наставе у
трајању од 3 недеље.
Бранкица Ћировиић, Љиљана Глигоријевић, Гаврило Јанчић
-Током новембра наставница Бранкица Ћировић похађала је вебинар ,,Авантура ума на
школском часу“ (18.11.), а наставница Љиљана Глигоријевић 28.11. непосредно присуствовала
семинару ,,Примена едукативне платформе у раду са ученицима и настави на даљину“.
- У току децембра Бранкица Ћировић и Љиљана Глигоријевић похађале су вебинар ,,Образовне
неуронауке у школи – пут од науке до праксе“ ( 02.12), а Љиљана Глигоријевић вебинар
,,Педагошка документација – свеска праћења развоја и напредовања ученика“(15.12.). Сви
наставници србисти присуствовали су семинару ,,Примена едукативне платформе у раду са
ученицима и настави на даљину“ (у организацији издавачке куће ,,Клет“) који је у нашој школи
организован као дводневна обука. Ментор и водитељ овога стручног програма била је
наставница Љиљана Глигоријевић.
- Дана 10.3. наставници Бранкица Ћировић и Гаврило Јанчић похађали су онлајн семинар
,,Дигитална настава – корак напред или назад? водитеља Жолта Коња, у организацији
Издавачке куће ,,Клет“. Наставница Бранкица Ћировић похађала је 21.03. семинар ,,Етика и
интегритет“.
- У уторак 29. марта наставнице Бранкица Ћировић и Љиљана Глигоријевић испратиле су
онлајн семинар ,,Знати своје границе је пола добре комуникације“.
- Дана 11.5. наставница Бранкица Ћировић похађала је онлајн трибину/ вебинар ,,Мапа ума –
начин да учење буде игра“, а наставница Љиљана Глигоријевић 26. маја вебинар ,,Ко се боји
медијске писмености још“.
-Наставници Бранкица Ћировић, Весна Митровић и Гаврило Јанчић били су ангажовани 2. јула
да као чланови другостепене комисије решавају приговоре у оквиру матурског испита.
Наташа Родић, Гордана Тишма, Милена Зубац
-Гордана Тишма је учествовала на вебинару 21.2. Teaching values through fairy tales, MM
Publications као и Breaking out from live classrooms, MM Publications.
-Пројекат на тему Октоберфест је имала Наташа Родић у 6/2 као и три минипројекта која су
ученици 8/3 урадили: презентација два немачка дневна листа и називи српских филмова на
немачком као и једног већег пројекта, у коме су учествовали ученици свих осмих разреда. Они
су сакупљали податке о разним државама (географске, уметничке, културне, спортске).
10.3.2022.
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-Божидарка Вулиновић је одржала угледни час у оквиру часа одељењског старешине - Музичке
звезде, коме су присуствовале психолог школе и учитељица Светлана Крајновић са ученицима
1/1.
-Милена Зубац је 13.4.2022. учествовала на вебинару „Дигитална учионица- дигитално
компетентан наставник“.
-Посету колега из Румуније смо имали 15.04.2022. Колегинице енглеског и француског језика
са својим ученицима су присуствовале часу енглеског језика у одељењу 5/3.
-Гордана Тишма је имала вебинар 22.4. Model Session for Smart Junior 4, MM Publications.
Поводом Ускрса је учионица за стране језике декорисана честиткама.
-20.5.2022. Милена Зубац имала угледни час у 3/1, тема Food, присуствовале Мирјана Бодрожић
и Божидарка Вулиновић.
-Божидарка Вулиновић је имала студијско путовање у Румунију, присуствовала угледном часу
физике професора Заберка и разговорала са тамошњим колегама у вези са даљом сарадњом.
-Угледни час у 8/3 је одржала Наташа Родић 7. јуна, на тему „Нађи информацију на немачким,
аустријским и швајцарским сајтовима“. Присуствовала је Гордана Тишма.
-Наташа Родић је 21.6. 2022. одржала час у 3/2, с циљем упознавања ученика с предметом
Немачки језик и наставницима у вишим разредима. Тема часа је била „Основни поздрави и
бројеви до 10“.
Драгана Нешић:
Присуство угледним часовима:
- 18. април, угледни час историје у одељењу 7/2;
- 20. мај, угледни час хемије у школи у Пожежени, Румунија;
- 9. јун, угледни час српског језика у одељењу 3/3 (драматизација приче Суђење, Лазе
Лазић).
Вебинари:
- mozaBook дигитални час Вулкан е-знања, 27. септембра 2021, у организацији Mozaik
education и Вулкан знања (1 бод);
- Етика и интегритет, 13. март 2022, у организацији Агенције за спречавање корупције,
Република Србија
- Конференција Дигитално образовање 2022, 8. април 2022, организатор Центар за
образовне технологије на западном Балкану (4 бода)
- Програм обуке за дежурне наставнике на завршном испиту у основном образовању, 21.
јун 2022, у организацији ЗУОВ-а (8 бодова)
Дежурства:
- 26. март – симулација завршних тестова ученика 8. разреда
- 15. јун – комбиновани тест ученика 7. разреда
- 27, 28, 29. јун – завршни тестови ученика 8. разреда
Сања Сепенички Живановић:
Вебинари:
- Примена едукативне платформе у настави на даљину, 11. новембра 2021, у
организацији издавачке куће „Klett“ (1 бод)
- Етика и интегритет, 13. март 2022, у организацији Агенције за спречавање корупције,
Република Србија
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Програм обуке за дежурне наставнике на завршном испиту у основном образовању, 21.
јун 2022, у организацији ЗУОВ-а (8 бодова)
Дежурства:
- 25. март – симулација завршних тестова ученика 8. разреда
- 15. јун – комбиновани тест ученика 7. разреда
- 27, 28, 29. јун – завршни тестови ученика 8. разреда.
-

Ана Балабан, Десанка Ђорђевић Матић
У току првог полугодишта педагог и психолог су прошле обуку Унапређивање
међупредметне компетенције ученика - одговоран однос према здрављу, а психолог је
завршила обуку школских администратора свих основних и средњих школа за рад у систему за
управљање учењем Мудл.
У другом полугодишту психолог и педгог су завршиле онлајн обуку Етика и
интегритет.
Педагог је завршила онлајн Обуку за супервизоре и председнике школских комисија
на завршном испиту 2022.
Педагог и психолог су у школи спровеле IEA Међународно истраживање о
грађанском образовању и учешћу у модерном друштву (ICCS) 2022. Као школски
координатор и администратор истраживања омогућиле смо да се истраживање спроводи
неометано и на стандардизован начин. Узорак истраживања су чинили ученици из одељења 8/3
(20) и наставници предметне наставе који предају у осмом разреду (17). Наша школа је изабрана
да представља Србију у овом међонародном истраживању.
Педагог и психолог су у другом полугодишту обављале и послове ментора: педагог за
две студенткиње педагогије, пракса у трајању две радне недеље и психолог за једну
студенткињу психологије.
У мају месецу педагог школе је по овлашћењу директора школе преузела улогу
председника школске комисије за завршни испит ученика осмог разреда и упис у средњу
школу, а психолог улогу координатора школске комисије. Завршиле су планиране обуке и
организовале састанке са свим дежурним наставницима непосредно пред завршни испит, као и
родитељски састанак са одељењским старешинама за родитеље ученика осмог разреда.
Педагог и психолог су организовале пробно тестирање за ученике седмог разреда и
завршни тест за ученике четвртoг разреда, 15.6.2022. године.
Весна Митровић
Библиотекарка је учествовала у раду комисије и организацији на Општинском
такмичењу из српског језика и језичке културе основних школа Београда у фебруару. У марту је
обављала дужност прегледања тестова из српског језика за време спровођења пробног завршног
испита, а у јулу завршног испита, на крају основног образовања.
Библиотекарка је 27.10.2021. године похађала семинар „Мултисензорна библиотека –
библиотека за све“ (К4, П2), који је организован у Библиотеци града Београда. Присуствовала је
31.3.2022. године Скупштини ДШБС и трибини „Школски библиотекар – развијање
партнерства и сарадње“. Савладала је у мају две обуке на порталу „Чувам те“ – „Обука за
запослене – породично насиље“ и „Обука за запослене – Стратегије у раду са ученицима који
показују проблеме у понашању“.
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Извештај о сарадњи са локалном средином и институцијама

У току протекле школске године наша школа је успешно сарађивала са Министарством
просвете, науке и технолошког развоја, Градским секретаријатом за образовање, Центром за
социјални рад, Црвеним крстом, МУПом Палилула, Домом здравља ,,Милутин Ивковић”,
Академијом „Едукатива“, Школом за образовање одраслих ,,Браћа Стаменковић”, Филозофским
факултетом - одељење за психологиију и педагогију и Учитељским факултетом, Центром за
професионалну оријентацију, издавачким кућама, са разним средњим школама које су биле
расположене да пошаљу презентације својих школа нашим осмацима и многим другим
институцијама које су значајне за рад школе.
Школа је сарађивала са МУП-ом Палилула. Ове године су у нашој школи нису одржали
уобичајена предавања за ученике млађих и старијих разреда на тему наркоманије, злоупотребе
психоактивних супстанци, превенције насиља, безбедног коришћења интернета, за ученике 1.
разреда о безбедности у саобраћају.
Били смо и у сталном контакту са Центром за социјални рад Звездара, Палилула,
Чукарица, Панчево, са школом за образовање одраслих ,,Браћа Стаменковић'', са Центром за
породични смештај и усвојење, Центром за интеграцију младих.
Са Домом здравља је успостављена сарадња у оквиру одељењских систематских
прегледа стоматолога и школског лекара.
Школа је остварила сарадњу са општином Палилула у реализацији пројеката од
заједничког интереса и исказано разумевање за потребе и проблеме школе.
Плодну сарадњу школа је остварила са факултетима у смислу едукације студената, било
код психолога, педагога, наставника.
У складу са планом спровођења завршног испита на крају основног образовања и
васпитања за школску 2021/22. годину, а ради спровођења мера заштите и обезбеђивање
сигурности ученика и запослених, завршни испит се ове године полагао у просторијама тачно
одређених школа. Ученици наше школе полагали су завршни испит 27, 28, 29. јуна 2022. године
у ОШ ,,Јован Поповић“ заједно са ученицима школе домаћина и ученицима ОШ ,,Стеван
Дукић“ (сви ученици у одвојеним просторијама). Захваљујући доброј организацији, сарадњи и
ангажовању чланова све три школске комисије, један изазован завршни испит протекао је у
добрим условима и сви ученици су успешно приступили завршном испиту.
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Извештај о раду Ученичког парламента
У току школске 2021/2022. године одржане је девет седница Ученичког парламента.
У септембру 2021. направљен је план рада који је саставни део Годишњег плана рада школе.
Ученици седмог и осмог разреда, у оквиру одељењских заједница изабрали су по два
представника из сваког одељења за чланове парламента. Формирани су органи – изабран је
председник (Ива Пантелић 8/2), потпредседник (Василије Арсоски 7/2). Договорено ја да ови
ученице буду представници УП у Школском одбору, а ученице Ања Поповић 8/2 и Драгана
Поповић 7/2 представнице УП у Тиму за развојно планирање школе. Амела Ибраими 8/1,
Филип Ђокић 8/3 и Василије Арсоски 7/2 су се пријавили да буду представници УП у Тиму за
заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.
Записничар ће бити Ања Поповић 8/2.
Усвојен је план рада и ученици су упознати са Правилником о раду Ученичког
парламента.
Договорено је да се седнице парламента држе у договору са свим члановима, због
постојећег модела организације в.о. рада када за то постоји иницијатива и ваљани разлог, а
строго водећи рачуна о броју ученика који присуствују састанцима због епидемиолошких
превентивних мера.
Током првог полугодишта парламентарци су једну седницу посветили разматрању својих
идеја за побољшање живота и рада у школи и дискутовали о остваривостима и компетенцијама
за спровођење одређених идеја. Договорено је да се настави са праксом редовног читања
предлога, жалби и молби које ученици анонимно остављају у Кутији поверења Ученичког
парламента (РПШ).
Менторка је парламентарце упознала са свим новинама у школи, а које се пре свега тичу
њих као ученика. Тако је разматран Правилник о поступању установе у случају
дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности. Бавили смо
се темама све учесталијег дигиталног насиља и предложено је да чланови парламента држе
презентације за ученике на ову тему.
У септембру су чланови УП учествовали у хуманитарној акцији – прикупљање школског
прибора за децу на Косову и Метохији (РПШ).
У складу са Међународним стандардима за превенцију употребе дрога договорено је да
се реализује низ превентивних активности за ученике. Ученице осмог разреда Амела Ибраими и
Сара Рељић из одељења 8/1 направиле су презентацију на ову тему (РПШ), коју су поделила са
ученицима неколико одељења старијих разреда у другом полугодишту.
Поводом СВЕТСКОГ ДАНА ДЕТЕТА, који се прославља 20. новембра ученички парламент
ОШ ,,Филип Вишњић“ је покренуо хуманитарну акцију Помозимо нашим школским
другарима (РПШ).
Светски дан детета је међународни догађај осмишљен да промовише права детата,
разумевање међу децом и добробит деце у свету. Дан детета се обелажава и да би се скренула
пажња јавности на обавезе друштва према деци, као и на актуелне проблеме са којима се деца
суочавају. У име Дана детета, подстицања узајмног разумевања, подршке и сарадње међу
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ученицима, школа ,,Филип Вишњић“ је организовала хуманитарну акцију Помозимо нашим
школским другарима.
Циљ хуманитарне акције био је да се деци из школе која су оскудних материјалних
могућности обезбеди помоћ прикупљањем следећег:
- школски прибор (свеске, оловке, бојице, фломастери, ранчеви...)
- средства за хигијену (сапуни, шампони, пасте и четкице за зубе, креме...),
- одећа и обућа за децу школског узраста (нова или половна, али чиста и у употребном
стању).
Акција је трајала од 22. новембра до 3. децембра 2021. године.
Парламентарци су се ангажовали у селектовању прикупљених средстава и том приликом
показали велику преданост и одговорност. На крају акције захвалили су се свима на овој
великој и лепој заједничкој акцији.
У новембру и децембру ученици Ива Пантелић 8/2, Драгана Поповић 7/2 и Василије
Арсоски 7/2 одржали су за ученике четвртог разреда представљање предметне наставе
(РПШ): шта је оно што чека ђаке у петом разреду, представљање наставних предмета,
наставника, обавеза, одговорности, кабинета за наставу различитих предмета...
Ученици су у библиотеци школе имали ПП презентацију, кратку, али врло конкретну и
информативну. Парламентарци су се потрудили да на занимљив и ученицима четвртог разреда
пријемчив начин пренесу информације о настави у старијим реазредима основне школе. На
почетку часа, након представљања, Ива, Драгана и Василије су поделили папириће и
мотивисаали ученике четвртог разреда да напишу питања везана за прелазак у пети разред: Шта
је оно што их занима, плаши... Садржај папирића је анониман, па су ученици могли да питају
било шта. Након тога парламентарци су читали и на леп начин одговарали на сва питања, а и
бојазни четвртака. У завршном делу часа парламентарци су ученике четвртог разреда повели у
обилазак кабинета, све време водићи рачуна о дисциплинским и хигијенско-епидемилошким
мерама. Увели су их и показали им неке кабинете, а остале им представили. Неке наставнице су
изашле у сусрет и додатно четвртацима објасниле шта их то све чека у петом разреду, на чему
смо им врло захвални. Парламентарци Ива, Драгана и Василије показали су висок ниво
одговорности, мотивисаности и ангажованости при овој врло важној презентацији. Као ментор
парламента похваљујем их и желим да овакав вид рада постане пракса ученичког парламента,
јер на нејлепши начин презентује ученички активизам, солидарност и узајамну подршку.
У другом полугодишту парламентарци су помогли у уређивању огласне табле за
ученике (РПШ), али oве године нажалост није реализована промоција позитивних вредности и
ученичких успеха, онако како смо планирали, што је задатак за парламентарце следеће школске
године.
Менторка парламента је ученике упознала са новинама везаним за националну
платформу за превенцију насиља које укључује децу ,,ЧУВАМ ТЕ“. На овој платформи
ученици, родитељи и наставници могу да пронађу све информације које се тичу врсте насиља и
поступања у различитим ситуацијама. Посебно важан сегмент који се налази на платформи јесу
онлајн обуке за ученике, родитеље и наставнике.
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Менторка је ученицима представила и апликацију ,,ЧУВАМ ТЕ" која нам омогућава да
кроз само један клик алармирамо претходно одабране контакте, затражимо им помоћ и
пошаљемо тачну локацију на којој се налазимо. Ову бесплатну апликацију карактерише
изузетно једноставан интерфејс прилагођен детету, као и врло лак начин коришћења. Након
што одаберемо контакте којима верујемо, на дисплеју се појављује дугме за локацију чијим
притиском аутоматски претходно одабраним бројевима телефона стиже наша локација и порука
која гласи: ,,Треба ми твоја помоћ. Ово је моја локација.” Ученици су добили задатак да са
осталим ученицима из својих одељења поделе информације о платформи и апликацији ,,Чувам
те“.
Сматрам да су ученици показали одговорност и разумели своју улогу у раду Ученичког
парламента, активно су учествовали у планирању рада, као и реализовању договорених
активности. Успешно су препознавали проблеме, пре свега у својим редовима, проблеме који се
јављају у свакодневном животу школе и покушавали да пронађу адекватне начини њиховог
решавања. Очекујем и да ће у наредном полугодишту бити креативни и активни у свом раду
кроз УП.
Извештај је урадила ментор Ученичког парламента, педагог Ана Балабан.

Извештај о раду подмлатка Црвеног крста
Дана 22.10.2021. од Црвеног крста Палилула је преузето 100 чланских карата. Чланске
карте су подељене ученицима млађих разреда који су платили 50,00 динара по комаду и тиме
постали чланови организације Црвеног крста Палилула. Новац од прикупљене чланарине
(5.000,00 динара) је уплаћен на рачун Црвеног крста Палилула, дана 28.10.2021.
У току недеље 21.3.2022 – 25.3.2022. ученици су цртали радове на тему „ Крв живот
значи“ који су послати организацији Црвеног крста Палилула. Мила Чајевић, ученица IV3 је
освојила 3.место за ликовни рад.
Дана 3.5.2022. одржано је општинско такмичење у виду квиза, у Установи културе Влада
Дивљан " Шта знам о Црвеном крсту" у којем су учествовали ученици четвртог разреда и
освојили 3. место.
У другом полугодишту у марту 20 ученика 7. разреда учествовало је у шесточасовној
обуци пружања прве помоћи у организацији Црвеног крста Палилуле.
Након обуке формиране су две екипе прве помоћи са по 6 чланова .Екипе су учествовале
на општинском такмичењу из пружања прве помоћи које је одржано у мају и екипа коју су
чинили дечаци освојила је треће место.
Чланови екипа наставили су са активностима у Црвеном крсту и након завршеног
општинског такмичења.
Руководилац Црвеног крста у ОШ „Филип Вишњић“ за млађе разреде - Наталија Николаш
Руководилац Црвеног крста у ОШ „Филип Вишњић“ за старије разреде – Биљана Ђурђевић

163

Извештај о раду секција
ХОР
Наша школа је у овој школској години имала три хора са 155 распеваних ђака. Пробе
хорова су реализоване у пет термина – Малецки и Мали хор имају по један час недељно, а
Велики хор је подељен у три групе, по разредима. Певачи солисти и хорски певачи обрадили су
38 песама и 9 ритмичких игара намењених извођењу телесним перкусијама.
Разред
1
2
3
4
Укупно
5
6
7
8
Укупно

Ученика
42
12
26
12
92
20
16
13
14
63
ОРКЕСТАР

Инструментални ансамбл школе броји 16 чланова. То су у највећем броју ученици који
похађају музичке школе, али има и талентованих ученика који немају формално музичко
образовање. Оркестар је организован у зависности од потреба програма. Ове године су
припремали програм за школску славу који, на жалост, није изведен због пандемије.
Инструмент /
разред
Клавир
Хармоника
Кларинет
Блок флаута
Виолина
Виолончело
Гитара
Укупно

5

6

8

3
1
2
1
1
1

1

3

1

1

1
3

4

9

Извештај је урадила и предала Драгана Нешић.
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Биолошка секција
Секцију из биологије у 5. разреду у школској 2021/2022. похађа 16 ученика из три
одељења (5-1, 5-2 и 5-3).
Биолошка секција одвијала се непосредно у школи. Одржано је 8 часова.
На часовима секције ученици су се упознали са микроскопом лабораторијским прибором
и инструментима који се користе на вежбама.
Посмазтрали су ћелије поморанџе, издвајали хлорофил из листова, правили су пано ћелије,
пратили су раст и развој биљака на примеру пасуља и пшеницде.
Секцију из биологије у 6. разреду у школској 2021/2022. похађа 10 ученика из три
одељења (6-1, 6-2 и 63).
Биолошка секција одвијала се непосредно у школи. Одржано је 8 часова.
Активности:
На часовима секције ученици су правили препарате и посмтрали под микроскопом.
Наставница биологије Биљана Ђурђевић је на часовима додатне наставе са ученицима 7.
разреда урадила велики школски хербаријум (250 биљака).
Извештај је урадила и предала Драгана Шијаковић, наставница биологије.

Спортска секција
Секција је слободна школска активност која пружа могућност да ученици кроз дружење
и спортску игру формирају правилан однос према физичком вежбању и да прихвате физичку
активност као део свакодневног живота. Исходи секције су:
-Правилно држање тела
- Усвајање моторичких знања
- Развој физичких и функционалних способности
- Обучавање спортске вештине
- Стицање позитивног и одговорног односа према учењу и раду
- Толерантно и хумано понашање у друштву
- Проширивање знања и интересовања кроз игру и разговор
- Развијање самосталности и креативности.
Ове школске године мали број ученика је похађао часове секције. Редовно су долазили
ученици 5/1, два ученика 7/1, ученик 8/3 је редовно долазио током првог полугодишта и један
ученик специјалног одељења. Програм секције је похађало десет до дванаест ученика. Због
ванредне епидемиолошке ситуације ученици су радили елементе технике спортске игре рукомет
и вежбали су у уводном делу часа. Када је дозвољена кабинетска настава, крајем године, могла
сам реализовати игру на један гол и преко целог терена. Мислим да је деци било потребно више
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колективне игре и дружења кроз спортско надметање, сматрам да је то разлог мањег броја и
мање посећености у односу на раније године.
Наставник физичког и здравственог васпитања Снежана Сворцан.

,,Млади песници“
„Млади песници“, аутор и водитељ радионице Миланка Берковић. Реализовано је 36
часова песничке радионице коју је похађало 13 ученика из сва три одељења 2. разреда. Часови
су се одржавали петком у термину од 11.40 до 12.25 (пети час).
Ученици су учествовали у 3 пројекта:
1. „Васкрс“ и промоција дечјег стваралаштва у организацији СПКД „Просвјета“, Школа
српског језика и Јутра плавог сљеза, Тузла;
2. Осми фестивал међугенерацијске сарадње – видео зборник ауторских песама који је
едитован на „Јутјуб каналу“ Геронтолошког центра Београд
https://www.youtube.com/watch?v=r0PtYyBRxQA&feature=youtu.be
3. „Мој завичај“ поводом Дана свесловенске културе и пимености у организацији СПКД
„Просвјета“, Школа српског језика и Јутра плавог сљеза, Тузла.
- Ученици су учествовали на литерарним конкурсима и освојили неколико награда:
• на литерарном конкурсу у организацији Пријатеља деце београдске општине Палилула
на тему „Мој Београд“, Вук Баровић, члан песничке радионице „Млади песници“,
освојио је ТРЕЋЕ МЕСТО;
• на литерарном конкурсу у организацији Пријатеља деце београдске општине Палилула
на тему „Приче из мог краја“, Вук Баровић је освојио ТРЕЋЕ МЕСТО;
• на литерарном конкурсу у организацији Пријатеља деце београдске општине Палилула
на тему „Мостови“, Данило Ћорац члан песничке радионице „Млади песници“,освојио је
ДРУГО МЕСТО;
• на литерарном конкурсу у организацији Пријатеља деце београдске општине Палилула
на тему „Пријатељи“, БошкоЛужњанин, члан песничке радионице „Млади песници“,
освојио је ДРУГО МЕСТО;
• међу ФИНАЛИСТИМА 10. Фестивала поезије београдских основних школа„Мали
победник 2022" су ученици: Ана Јамеџија, Кад ђаци постану вилењаци и Вук Баровић,
Све што је немогуће (март 2022.) Уз песме финалиста у Зборнику фестивала нашле су се
и песме Данила Ћорца, Косте Трифковић и Бошка Лужњанина;
• 1. април – на 10. Фестивалу позије београдских основних школа „Мали победник“ Ана
Јамеџија је освојила ДРУГО МЕСТО и пласман на Међународно такмичење „Дечје
царство“ у Бањалуци, а Вук Баровић је добио ДИПЛОМУ због учествовања у финалу;
• на литерарном конкурсу Дани свесловенске културе и пимености у организацији
Српског просвјетног и културног друштва „Просвјета“ Тузла, Данило Ћорац добио је
ПОХВАЛУ за учешће и креативност у раду;
• на литерарном конкурсу Дани свесловенске културе и пимености у организацији
Српског просвјетног и културног друштва „Просвјета“ Тузла, Вук Баровић добио је
ПОХВАЛУ за учешће и креативност у раду;
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•

на литерарном конкурсу Дани свесловенске културе и пимености у организацији
Српског просвјетног и културног друштва „Просвјета“ Тузла, Никола Тарбук, ученик из
2/2 и члан песничке радионице, добио је ПОХВАЛУ за учешће и креативност у раду.

•

Наш рад и успеси представљени су у школском часопису „Чудесно перо“ чији је аутор
Веселинка Јурић https://anyflip.com/bookcase/gzqv/?fbclid=IwAR24EZZPs2lkEh1lY_tXO78y68lKpo4nLUYQcRyFBH3ERXZF4ZTzY0wj-A

•

У холу наше школе 1. јуна одржано је Вече поезије и музике, неколико чланова песничке
радионице казивали су ауторске песме.
Извештај је урадила и предала Миланка Берковић, аутор и водитељ радионице.

Ликовна секција
Ликовна секција – водитељ, учитељица 2/2 Славица Јовановић, реализовала је 36
радионица.
-Ликовна секција је почела са радом 3. септембра 2021. године. Часови су се одржавали петком
у термину од 11.40 до 12.25 (пети час).
Секцију је похађало 17 ученика:
- 3 ученика из одељења 2/1 и
- 14 ученика из одељења 2/2.
Ученици су редовно присуствовали часовима и показали су сву своју машту и креативност.
Радови ученика су неколико пута постављани на школском паноу: поводом јесени, Дана школе,
Нове године, Дана жена, доласка пролећа и Васкрса. Школски пано на првом спрату је уређен и
у априлу месецу поводом посете колега из Румуније.
-Дипломама су награђене ученице које су учествовале на ликовним конкурсима у оквиру
организације ,,Пријатељи деце београдске општине Палилула“ (Ленка Јовановић, Сташа
Николић, Теодора Марић, Александра Стојковић и Лена Веселиновић).
-Ликовни радови ученика представљени су у ђачком часопису „Чудесно перо“ (ауторски
пројекат учитељице Веселинке Јурић).
Извештај је урадила и предала Славица Јовановић, аутор и водитељ секције.

Ликовна секција
Ликовна секција – водитељ, учитељица 2/3 Веселинка Јурић, реализовала је 33
радионице. Часови су се одржавали петком у термину од 11.40 до 12.25 (пети час).
Ликовну секцију похађало је 16 ученика (2/1- 3 ученика и 2/3 -13 ученика).
-Ученици су различитим материјалима и ликовним техникама изражавали своје импресије и
запажања на различите теме:
Покрет у природи, Безбедност, Здравље, Упознавање природних материјала чулом додира,
Јесењи плодови, Јесен у парку, Развијање маште и снова на основу смене годишњих доба,
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Ветар се креће, Кружење воде у природи, Необичан сан, Животиње у јесен, Очување животне
средине смањењем потрошње, Знамените личности наше прошлости, Зимске чаролије, Кућица
за птице, Пролеће, Вода-извор живота, Израда корица за књигу, честитки, позивница и украса
за јелку, Васкршње чаролије, Празник рада-симболи, Дан црвеног крста – симболи, Дрвеће и
птице, Живот на ливади, Дете-украс планете, Чиста планета, Уређивање ликовних радова
дигиталним алатима и др.
-У току школске године ученици су учествовали у изради два пројекта и радове представили у
ђачком часопису „Чудесно перо“ (зимски и пролећни број).
-Ликовним радовима су уређивали паное у складу са темом месеца.
Извештај је урадила и предала Веселинка Јурић, аутор и водитељ секције.

Ликовна секција
Ликовна секција у одељењу 3/3 се реализовала редовно.
Одржано је 36 часова.
Секцију је похађало 17 ученика.
Реализоване су све теме и коришћене су све планиране технике.
Ученици су били мотивисани, креативни и маштовити.
Радо су се прихватали сваког изазова да направе што бољу креацију употпуњену ликовним
изражајем.
Извештај је урадила и предала Вера Стевчевска, аутор и водитељ секције.

Ликовна секција
Ликовњаци 3
Мешовиту групу Ликовњаци 3 редовно похађа 8 ученика 3/1 и 7 ученика 3/2.
Изузетно су активни на свим часовима. Одржава се редовно једном недељно, реализовано је 35
часова.
Обрадили смо теме: Облици, Годишња доба, Простор, Споразумевање, Ликовне игре и
Празници. Користили смо различите материјале и радили разне технике.
Похваљујем свих 15 ученика за редован рад, уредност, креативност и машту.
Извештај је урадила и предала Мирјана Бодрожић, аутор и водитељ секције.

Шаховска секција
Шаховска секција у трећем разреду одвијала се једном недељно и обухватала је ученике
одељења 3/1 и 3/2 разреда. Одржано је 34 часа. Секцију је похађало 15 ученика, 5 из одељења
3/1 и 10 ученика из одељења 3/2. План и програм шаховске секције је реализован у потпуности.
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Часови шаховске секције одржавани су четвртком, 5. час у преподневној смени.Ученици су
овладали основним законитостима и принципима шаховске игре.
Кроз 34 часова секције ученици су савладали основе шаха, научили су шаховску
нотацију, правила игре и увежбавали игру кроз одигравање партија. Часови су се састојали од
теоријског дела и практичног дела.
Ученици су били заинтересовани и редовно су долазили на часове. Кроз већи број
занимљивих и атрактивних примера, који су се односили на вештину играња шаха, ученици су
се заинтересовали за игру. Својим ангажовањем и радом допринели су остваривању свих
циљева и задатака секције.
Извештај написао, Драган Гаврић, учитељ - водитељ секције

Рецитаторска секција
На почетку школске године је извршено планирање свих активности и направљен је
списак талентованих и заинтересованих ученика који ће учествовати у раду секције. Изјаснило
се и похађало секцију 7 ученика IV 1 : Андреа Поповић, Јана Вукашиновић, Гаврило Пелемиш,
Лука Китић, Исидора Марица, Ива Цветковић и Дуња Петровић.
У току рада смо слушали интерпретације познатих песника, увежбавали правилну
дикцију,артикулацију и наглашавање пауза, визуелни контакт, мимику и гестикулацију.
Ученици су учили и изражајно рецитовали песме о природи, животињама, Београду,годишњим
добима, Новој години, Ускрсу и Светом Сави које су написали познати песници као што су:
Љубивоје Ршумовић, Ј.Ј.Змај, Душко Радовић, Милован Данојлић, Десанка Максимовић,
Добрица Ерић, Недељко Попадић...
Ученици су своја умећа презентовали на завршној приредби која је одржана 16.6.2022.
године у 18:00 часова, у холу школе.
Водитељ секције: Наталија Николаш.
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Извештај о такмичењима
Српски језик и језичка култура
Пети разред
Смиљка Јанковић, 5/1 - 1. место на Општинском, 2. место на Градском
Исидора Живановић, 5/1 - 2. место на Општинском, 2. место на Градском
Теодора Милутиновић, 5/3 - 3. место на Општинском, 3. место на Градском
Седми разред
Миа Немеш, 7/1 - 2. место на Општинском, 3. место на Градском
Лазар Радојичић, 7/1 - 3. место на Општинском, 2. место на Градском
Снежана Шево, 7/3 - 2. место на Општинском, 2. место на Градском и пласман на Републичко
такмичење
Биологија
Ђорђе Јаковљевић, 5/3 - 3. место на Општинском и 3. место на Градском такмичењу
Петар Јаворац, 5/3 - 3. место на Општинском такмичењу
Ана Петровић, 6/2 - 3. место на Општинском и 3. место на Градском такмичењу
Вукашин Митић, 6/2 - 3. место на Општинском и 3. место на Градском такмичењу
Миа Немеш, 7/1 – 2. место на Општинском, 2. место на Градском такмичењу и 1. место на
Републичком такмичењу
Магдалена Марић, 7/3 – 3. место на Општинском, 2. место на Градском такмичењу и пласман
на Републичко
Снежана Шево, 7/3 – 3. место на Општинском, 2. место на Градском такмичењу и 2. место на
Републичком такмичењу
Хемија
Миа Немеш, 7/1 – 1. место на Општинском, похвала на Градском такмичењу
Лазар Радојичић, 7/1 - 2. место на Општинском, 2. место на Градском такмичењу
Анђела Илић, 7/1 - 3. место на Општинском такмичењу
Историја
Лука Теофиловић, 5/2 - 3. место на Општинском такмичењу
Ђорђе Јаковљевић, 5/3 - 3. место на Општинском такмичењу
Географија
Василије Арсоски, 7/2 - 1. место на Општинском, пласман на Градско такмичење
Милијан Јеринић, 7/2 - 3. место на Општинском такмичењу
Математика
Трећи разред
Михајло Марковић, 3/1- 3. место на Општинском такмичењу
Михаило Трикош, 3/3- 3. место на Општинском такмичењу
Пети разред
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Смиљка Јанковић, 5/1 - прва награда на Општинском такмичењу и трећа на Градском
такмичењу
Теодора Милутиновић, 5/3 – друга награда на Општинском такмичењу и трећа на Градском
такмичењу
Шести разред
Милица Кнежевић, 6/1 – друга награда на Општинском такмичењу
Ана Петровић, 6/2 – трећа награда на Општинском такмичењу
(Јулија Милојевић, 6/2 – похвала на Општинском такмичењу)
Седми разред
Снежана Шево, 7/1 – прва награда на Општинском такмичењу и похвала на Градском
такмичењу
Лазар Радојичић,7/1 – трећа награда на Општинском такмичењу
Енглески језик
Ленка Савић, 8/1 - 3. место на Општинском такмичењу
Ива Пантелић, 8/2 - 2. место на Општинском, 2. место на Градском
Никола Миловановић, 4/3 – 2. место на Републичком такмичењу у пливању
ОСТАЛЕ НАГРАДЕ - литерарни и ликовни конкурси – не добијају књиге, само их
похвалити
Такмичење за најбољу дечју карикатуру ,,Мали Пјер“:
Сара Вучковић, 7/2 – прво место на Општинском такмичењу
Софија Кушић, 5/1 – треће место на Општинском такмичењу
На конкурсу „Пејзаж који волим, природа коју морам очувати“, међу сто најбољих радова деце
и омладине из целог света које је одабрао УНЕСКО, налази се и рад нашег ученика Теодора
Милановића (7/2)
Пријатељи деце београдске општине Палилула наградили су и наше ученике који су
освојили следећа места:
Вук Баровић, 2/1 – 3. место на литерарном конкурсу „Песничка сусретања деце и младих
Београда“ и 3. место на литерарном конкурсу „Приче из давнина“
Коста Трифковић, 2/1 – 2. место на ликовном конкурсу „Мостови“
Данило Стојковић, 2/1 – најбољи ликовни рад на конкурсу Дечје недеље
Сара Радојевић, 2/1 – 1. место на ликовном конкурсу „Све боје Србије“
Ленка Јовановић, 2/2 – 3. место на ликовном конкурсу „Све боје Србије“
Сташа Николић, 2/2 – 1. место на ликовном конкурсу „Мостови“
Одељење 4/1 добило је дипломе за:
1. изузетан рад у оквиру ликовне радионице „У мом срцу има места за...“ (Дечја недеља)
2. изузетан рад у оквиру ликовне радионице „Ниси сам, ја сам ти пријатељ“ (Дечја недеља)
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3. изузетан креативни рад у оквиру Дечје недеље 2021. са перформансом Маскенбал
4. изузетан креативни рад у оквиру Дечје недеље 2021. са израдом
Плаката
Српско просвјетно и културно друштво „Просвјета“ (Тузла) доделило је похвалнице
нашим ученицима за учешће и креативност у раду на литерарном конкурсу поводом
Дана свесловенске културе и писмености:
Данилу Ћорцу, 2/1
Вуку Баровићу, 2/1
Николи Тарбуку, 2/2
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Извештај о раду Педагошког колегијума и
Тима за развој квалитета установе
У току школске 2021/22. године одржано је шест састанка Педагошког колегијума и три
састанка Тима за развој квалитета установе. С обзиром да је садржај састанака био исти, овом
приликом дајемо обједињени извештај.
Тим за развој квалитета установе је разматрао и дао предлоге које је Педагошки
колегијум школе усвојио.
На састанку Педагошког колегијума, одржаном у августу, колегијум је у целости усвојио
предлог Тима за развој квалитета установе о организацији рада и изради оперативних планова
образовно - васпитног рада школе у отежаним условима.
Оперативни план организације и реализације наставе је урађен на основу Стручног упутства за
организацију и реализацију образовно – васпитног рада у основној школи у школској 2021/2022.
години и њиме се ближе уређује начин планирања, организовања и остваривања образовног –
васпитног рада основне школе, као и модел образовног – васпитног рада који ће се
примењивати у шк. 2020/21. години.
Школа је организовала образовно – васпитни рад на основу Посебног програма
образовања и васпитања и Упутства о организацији наставе у складу са мерама безбедности и
заштиту здравља ученика, наставника и особља школе. Школа је донела Оперативни план
организације и реализације наставе који је у складу са њеним просторним и техничким
могућностима.
План организације образовно-васпитног рада за септембар 2021. године, сачинио је Тим
за обезбеђивање квалитета и развој установе Основне школе „Филип Вишњић“, а усвојио
Педагошки колегијум.
ПРИМЕЊУЈЕ СЕ МОДЕЛ 1 - непосредан образовнио васпитни рад у школи за све
ученике.
* Настава траје за све ученике 45 минута и нема подела на групе (А и Б, као претходне школске
године).
Школа спроводи преветивне и епидемиолошке мере. Ученици улазе у школу са маскама, врши
се дезинфекција руку и патика, мери се температура. Ученици носе маске од уласка у школу па
све до доласка до својих клупа, где маске могу скинути. Маска се обавезно користи током
одговарања и током сваког разговора. Маска се обавезно користи и приликом било којег
кретања ван клупе, приликом одласка на одмор или у тоалет.
Нема кабинетске наставе, већ је једно одељење у једној учионици.
Сви ученици похађају наставу кроз непосредни рад у школи.
Модел организације наставе који се примењује у првом циклусу - настава се остварује са
одељењима у пуном саставу - сва одељења првог циклуса циклуса (укупан број одељења:
12).
Модел организације наставе који се примењује у другом циклусу - настава се остварује са
одељењима у пуном саставу (број одељења другог циклуса у матичној школи: 13).
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Назив платформе која ће се користити као допунска подршка ученицима у учењу: Microsoft
Teams.
Распоред часова по данима за сваки разред са временском организацијом (сатница) је дат
у оквиру Годишњег плана радашколе.
Сатница звоњења
Сатница звоњења за ученике млађих разреда - разредна настава
1. час
8:00 - 8:45
2.час
8:50 - 9:35
одмор 15 минута
Разредна настава
3. час
9:50 - 10:35
Ученици млађих разреда
4.час
10:40
- 11:25
крећу од 8:00
одмор 15 минута
5. час
11:40 - 12:25
6.час
12:30 - 13:15
Сатница звоњења за ученике старијих разреда - предметна настава
0.час
8:00 - 8:45
1.час
8:50 - 9:35
одмор 15 минута
2.час
9:50 - 10:35
Предметна настава
Ученици старијих разреда
3.час
10:40 - 11:25
крећу од 8:50
одмор 15 минута
4.час
11:40 - 12:25
5.час
12:30 - 13:15
6.час
13:20 -14:05
7.час
14:10 - 14:55
После редовне наставе ученици у мањим групама имају
допунску наставу, додатни рад, ваннаставне
Од 15:00 до 19:10
активности, ДТХС активности, састанке Ученичког
парламента, радионице
Начин праћења и вредновања постигнућа ученика:
Оцењивање ученика се обавља у току непосредног рада у школи.
Наставници разредне и предметне наставе прате напредовање ученика у сарадњи са
одељењским старешинама и стручним сарадницима.
Извештаји о реализацији планова и о постигнућима ученика током месеца септембра
достављаће се на две недеље, а даље у складу са упутствима министарства.
Додатни начини пружања подршке ученицима у складу са специфичним потребама и у односу
на породични контекст:
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За ученике који не располажу потребним материјаним ресурсима школа ће обезбеђивати
неопходне материјале у складу са потребама ученика и сопственим ресурсима.
Додатни ресурси ван школе који се користе (волонтери, спољна подршка...):
Школа у овом тренутку не планира додатне ресурсе ван школе. Уколико дође до процене за
потребом ресурса ван школе, школа ће се потрудити да обезбеди адекватну спољашњу
подршку.
Укупан број ученика у школи који су се изјаснили да неће похађати наставу у школи према
утврђеном моделу: (уписати посебно за сваки разред):
Сви ученици похађају непосредну наставу у школи.
Начин организације продуженог боравка на дневном и недељном нивоу:
Боравак се организује за ученике првог и другог разреда, укупно 90 ученика. Организује се рад
у групама (4 групе) од највише 30 ученика, уз придржавање свих мера заштите и безбедности.
Пре подне од 7 дo 8 h прихват ученика врше дежурни учитељи. У 12 часова почиње ручак, на
који ученике воде учитељи из боравка. Након ручка ученици раде домаће задатке. Од 15 до 18
часова родитељи преузимају децу из боравка.
Укупан број група продуженог боравка: 3
Укупан број ученика уписаних у продужени боравак: 90
Укупан број ученика који су се изјаснили за похађање продуженог боравка: 90
Начин праћења остваривања оперативног плана активности (концизан опис):
Планови наставника разредне и предметне наставе достављају се мејлом педагогу школе, као и
извештаји о реализацији наставе. Планови се такође постављају у оквиру фолдера документа на
изабраној платформи Microsoft Teams, у оквиру формираних тимова, а увид у ту
документацију осим наставника имају директор и стручни сарадници школе.
Начин праћења остваривања оперативног плана активности је обавеза свих наставника,
стручних сарадникика и директора школе. Кроз правовремено планирање наставних и
ненаставних активности, ажурно извештавање и непосредни увид у сам процес активности
оствариће се адекватно праћење. Неопходно је детаљно извештавање и о бројности ученика
који долазе у школу, а о чему евиденцију редовно морају да воде одељењске старешине и
достављају је на увид директору и стручним сарадницима који податке на дневном, недељном и
месечном нивоу пријављују Школској управи.
На састанку одржаном 30.11.2021. године разматране су активности из домена рада
Тима за инклузивно образовање, а односе се на укључивање ученика код којих се показала
потреба за додатном подршком у један од облика прилагођавања наставе (ИОП1 и ИОП2).
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Дана 21.1.2022. године одржан је састанак Педагошког колегијума, путем платформе
Microsoft Teams, у 18 часова. Дневни ред: Организација образовно – васпитног рада од
24.1.2022. године (почетак другог полугодишта школске 2021/22. године).
Директорка школе Весна Милић пренела је следећу информацију члановима
Педагошког колегијума: Настава у ОШ ,,Филип Вишњић“ у другом полугодишту школске
2021/2022. години биће организована на основу Одлуке Тима за праћење и координисање
примене превентивних мера у раду школа (Број: 601-03-00033/21/2021-15 од 20.1.2022. године)
и уз потпуно спровођење Плана примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије и
заразних болести.
Организација рада у млађој смени (1-4. разред)
У понедељак 24.1.2022. године млађи разреди похађају наставу по важећем распореду у школи
по првом моделу (цела одељења су у школи) - непосредно остваривање образовно васпитног
рада за ученике.
Организација рада у старијој смени (5-8. разред)
Ученици старијих разреда похађају наставу по другом моделу.
Одељења се деле у две групе (А,Б) од по највише 16 ученика. Часови трају 45 минута. На крају
сваке радне недеље мења се редослед долазака у школу и праћења наставе од куће по данима.
Настава се одвија по важећем распореду.
Ученици из групе која не иде непосредно у школу су у обавези да наставу прате у реалном
времену, по важећем распореду, путем платформе Microsoft Teams.
Родитељима је послато обавештење о распореду долазака ученика старијих разреда у
школу.
1. радна Група А
понедељак, среда, петак
настава у школи
недеља
уторак, четвртак
настава на даљину
Група Б
уторак, четвртак
настава у школи
понедељак, среда, петак
настава на даљину
2. радна Група Б
понедељак, среда, петак
настава у школи
недеља
уторак, четвртак
настава на даљину
Група А
уторак, четвртак
настава у школи
понедељак, среда, петак
настава на даљину
Директорка је члановима Педагошког колегијума пренела информације са састанка са
представницима ШУ и МПНС одржаног 21.1.2022. године.
Стигло је и додатно упутство за школе о организацији образовно – васпитног рада, да ће
у радној седмици од 24. до 28. јануара 2022. године, због прославе Савиндана (у четвртак,
27.1.2022.) школе имати четири наставна и један радни дан, па је за ту седмицу комбиновани
модел наставе следећи (обе групе ученика имају по два наставна дана):
1. радна Група А
понедељак, среда
настава у школи
недеља
уторак, петак
настава на даљину
Група Б
уторак, петак
настава у школи
понедељак, среда
настава на даљину
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Договорено је да ће у понедељак, 24.1.2022. године, поводом овог додатног упутства,
ићи књига обавештења за ученике, као и обавештење за родитеље (старатеље) ученика.
Сатница звоњења остала је иста као и у првом полугодишту.
У наведеној допуни наглашено је да се према измени Стручно методолошког упутства за
спречавање уношења и контролу ширења COVID – 19 у Републици Србији карантин прекида
без тестирања након истека пет дана, уколико у том периоду није дошло до појаве симптома и
знакова болести COVID – 19.
На састанку Педагошког колегијума детаљно је разматрана оганизација прославе
Савиндана.
Директорка преноси део упутства којим се наглашава да је поводом прославе школске
славе потребно избећи хорско певање, као и све друге активности у којима учествује већи број
учесника и гостију. Препорука је да се у сврхе свечаности користе постојећа аудио – визуелна
средства у школи и да се у простору води рачуна о физичкој дистанци.
Драгана Нешић је рекла да је контактирала са директорком и члановима комисије за
културну делатност школе. Користиће се проширена прошлогодишња презентација. До уторка
запослени треба да јој пошаљу материјал за презентацију. Директорка предлаже да сви
запослени дођу у школу 27.1.2022., са чим се већи део чланова Педагошког колегијума
(гласањем) сложио. Ивана Милуновић предлаже да се поводом Савиндана направи заједнички
тим ученика и запослених на платформи, предлог подржава директорка школе и Драгана
Нешић.
Николина Маринковић предлаже да у зависности од тога да ли ће свештеник доћи у
школу, а о томе ће са свештеником разговарати директорка, направити јасна организација
везана за домаћина славе.
Употреба заштитних маски
Снежана Сворцан поставља питање употреби заштитних маски у школском дворишту.
Обавезна је употреба заштитних маски (прекрива уста и нос) све време током боравка у
школи и школском дворишту. Ношење заштитнх маски је обавезно за све запослене у школама,
ученике и трећа лица.
За ученике који из здравствених разлога не могу да носе маске (нпр. бронхијлна астма
или где постоји други здравствено оправдан разлог) о томе може да се изјасни било који
педијатар који познаје здравствено стање детета и има увид у медицинску документацију.
Пре доласка у школу родитељ/старатељ треба да измери температуру детету – у случају
повишене температуре или постојања симптома који указују на могућу инфекцији (кијавица,
кашаљ, бол у грлу и сл.) не доводи дете у школу и обавештава одељењског старешину.
Родитељи не смеју да шаљу децу са симптомима у школу док не прође период изолације,
односно карантина ако су у питању контакти потврђених случајева у породици.
Ученици који су позитивни на вирус Covid 19 не долазе на наставу у школи и у кућној су
изолацији у периоду од 7 дана почев од дана њиховог тестирања. По истеку тог периода они се
морају јавити свом надлежном лекару или педијатру ради контролног прегледа. На наставу у
школи се могу вратити тек по истеку тих седам дана, уз обавезну потврду лекара.
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Родитељи могу долазити у школу у терминима одређеним за пријем родитеља и уз
потпуно поштовање прописаних хигијенских мера. За ванредне доласке у школу (школско
двориште и зграду) неопходно је заказати термин са одељењским старешином.
Родитељ носи маску која прекрива уста и нос. Дезинфикује руке на улазу препаратом на
бази алкохола (70%) Прелази преко постављене дезобаријере за обућу. Минимално се задржава
– размена информације са запосленим у школи који је задужен за пријем ученика.
Обавезе ученика током боравка у школи
Ученици долазе у школу искључиво у терминима који су предвиђени за њихову групу.
Ученици носе заштитну маску (прекрива уста и нос) све време током боравка у школи.
Уколико се ученик не осећа добро у току боравка у школи (повишена телесна
температура и сл.) јавља је одељењском старешини или дежуром наставнику уз чије ће
присуство сачекати родитеља/старатеља.
Продужени боравак ученика првог и другог разреда. Продужени боравак ученика ће
почети са радом од 24. јануара 2022. године у истим групама као и у првом полугодишту.
Поред организације образовно – васпитног рада на почетку другог полугодишта
договорено је да се у уторак, 25.1.20222. године направи састанак поводом коначног договора
о понуди слободних наставних активности у школској 2022/23. години. Педагог школе је
нагласила да је у те сврхе неопходно на сајту школе пре анкетирања дати приказ понуде СНА.
Такође, директорка је нагласила значај адекватног планирања писмених провера
знања, као и неопходности да се распоред објави на сајту школе.
О свим одлукама и сугестијама Педагошки колегијум је обавестио Наставничко веће.
На састанку одржаном 23.2.2022. године разматран је и усвојен предлог надокнаде
наставних дана од 17. и 18. 2. 2022. године, а на основу одлуке Тима за развој школе.
На састанку одржаном 7.7.2022. године разматрана је организација образовно-васпитног
рада у школској 2022/23. години, реализација изборних предмета и слободних наставних
активности, изнет је предлог о подели часова и старешинствима. Директорка је остале чланове
Педагошког колегијума упознала са Стручним упутством о формирању одељења и начину
финансирања у основним и средњим школама за школску 2022/2023. годину. Такође извршена
је анализа квалитета реализације наставе и ваннаставних активности за текућу школску гофину,
са предлогом мера за унапређивање васпитно-образовног рада за наредну школску годину.
Извршено је и праћење плана стручног усавршавања.
Извештај је урадила и предала директор школе, Весна Милић.
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ИЗВЕШТАЈ ШКОЛЕ О САМОВРЕДНОВАЊУ
Основна школа ,,Филип Вишњић", Салвадора Аљендеа 17, Београд
Општина: Палилула
1. Наведите састав школског тима

2. Ко је у школи кординирао рад
тима?
Школска година: 2021/2022.год.
ресурсима

Име и презиме
1. Весна Милић (директор школе)
2. Ана Балабан (педагог)
3. Десанка Ђорђевић Матић (психолог)
4. Весна Митровић (библиотекар)
5. Наташа Родић (наставница немачког језика)
6. Беатриса Кратовац-Селаковић (наставник разредне наставе)
7. Славица Јовановић (наставник разредне наставе)
8. Веселинка Јурић (наставник разредне наставе)
9. Драгана Шијаковић (наставник биологије)
10. Николина Маринковић (наставник православне верске наставе)
11. Представник из Савета родитеља: Мирослав Марковић
*Руководиоци стручних и одељењских већа (проширен састав тима)
Ана Балабан, педагог
Област квалитета: Организација рада школе, управљање људским и материјалним

Стандарди квалитета:
1. Руковођење директора је у функцији унапређивања рада школе
2. У школи постоји систем за праћење и вредновање квалитета рада
3. Лидерско деловање директора омогућава развој школе
4. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе
5. Материјално – технички ресурси користе се функционално
6. Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух
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Извештај школе о самовредновању

Детаљи о реализацији самовредновања
Питање
1.Када је реализација почела?
Када се завршила?

Коментари
Реализација овог процеса почела и завршена у току 2. полугодишта школске 2021/22.
године.
Извештај о самовредновању је усвојен од стране Наставничког већа
2. Коју област квалитета сте Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима
вредновали?
3. Које стандарде квалитета, у 1. Руковођење директора је у функцији унапређивања рада школе
оквиру изабране области сте 2. У школи постоји систем за праћење и вредновање квалитета рада
вредноввали?
3. Лидерско деловање директора омогућава развој школе
4. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе
5. Материјално – технички ресурси користе се функционално
6. Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух
4.
Које
сте
инструменте Користили смо Упитник за наставнике и стручну службу - упитници су попуњавани онлајн
користили из приручника?
(Microsoft Forms)
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Извештај школе о самовредновању

Детаљи о предузетим активностима током самовредновања
Питање
1.Опишите фазе самовредновања
и њихово трајање у вашој школи
(избор подручја
вредновања,избор учесника,
величина узорка, избор
закључака...)

2. Да ли је процес
самовредновања укључио
посматрање часова? Ако јесте
молимо вас да кратко опишете
предузете активности. (колико
часова, ко је посматрао часове,
на који начин су наставници
извештавани о закључцима)
3. Молимо вас да заокружите
следеће
учеснике
који
су
укључени
у
процес
самовредновања.

Коментари
На Педагошком колегијуму смо одлучили да процес самовредновања радимо у оквиру
кључне области Организација рада школе, управљање људским и материјалним
ресурсима. У оквиру ове кључне области разматрали смо стандарде квалитета рада
установе:
Руковођење директора је у функцији унапређивања рада школе
2. У школи постоји систем за праћење и вредновање квалитета рада
3. Лидерско деловање директора омогућава развој школе
4. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе
5. Материјално – технички ресурси користе се функционално
6. Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух
Узорак је чинило 27 наставника и стручних сарадника.
Процес самовредновања није укључио посматрање часова.

•
•
•
•
•

Наставнике +
Ученике
Родитеље
Школски одбор
Локалну заједницу
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Извештај школе о самовредновању

Утицај самовредновања
Питање
1. Које је јаке стране процес
самовредновања
идентификовао? (наведите оне
стандарде квалитета у којима
сте проценили да је ваша
школа јака)

2. Које су области које треба
побољшати (наведите
показатеље)

Коментари
Закључујемо да наставнавници предметне и разредне наставе као јаке стране у ОРГАНИЗАЦИЈИ
РАДА ШКОЛЕ и УПРАВЉАЊУ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА наводе јасну организациону
структуру са дефинисаним процедурама и носиоциома одговорности. Директор успешно формира
стручна тела и тимове у складу са потребама школе и компетенцијама запослених, прати
делотворност рада стручних тимова и доприноси квалитету њиховог рада. Обезбеђуjе услове да
запослени, ученички парламент и савет родитеља активно учествуjу у доношењу одлука у циљу
унапређења рада школе. Стручни сарадници и наставници у звању прате и вреднуjу образовноваспитни рад и предлажу мере за побољшање квалитета рада. Тим за самовредновање, чији је члан
и директор школе, остваруjе самовредновање рада школе у функциjи унапређивања квалитета.
У школи се користе подаци из jединственог информационог система просвете за вредновање и
унапређивање рада школе, а директор ствара услове за континуирано праћење и вредновање
дигиталне зрелости школе. Директор показуjе отвореност за промене и подстиче иновациjе.
Подстиче професионални развоj запослених и обезбеђуjе услове за његово остваривање у складу
са могућностима школе. Наставници континуирано користе наставна средства у циљу побољшања
квалитета наставе.
Директор обезбеђуjе оптимално коришћење материjално-техничких ресурса.
Већина наставника сматра да се у школи подржава реализациjа проjеката коjима се развиjаjу
опште и међупредметне компетенциjе.
Установили смо да постоје и одређени аспекти у ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА ШКОЛЕ и УПРАВЉАЊУ
ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА који би се по мишљењу једног дела анкетираних
наставника могли унапредити уз велику ангажованост свих актера образовног процеса, почев од
директора установе, али и тимски рад и отвореност ка иновацијама, континуираном усавршавању
и повезивању са локалном и стручном заједницом. Желимо да нагласимо да ни један од наведених
стандарда квалитета није оцењен најнижим оценама, то значи да је већина наставника и ове
стандарде позитивно вредновала, али да у датим показатељима постоји простор за усавршавање и
напредовање. По мишљењу значајног дела анкетираних наставника потребан је појачан
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3.Које активности ћете
предузети за побољшање
уочених слабости?
4.Какав је утицај процес
самовредновања имао на
остале учеснике (који нису
чланови тима)?

инструктивни увид и надзор у образовно-васпитни рад од стране директора школе. Такође,
значајан проценат наставника сматра да директор посвећеношћу послу и понашањем даjе пример
другима и да би тај сегмент могао бити унапређен. Постоји потреба да директор додатно
промовише вредности учења и постоји простор за различите механизме за мотивисање
запослених. Установили смо да део анкетираних наставника сматра се резултати спољашњег
вредновања и самовредновања не користе довољно у планирању и унапређивању професионалног
деловања, као и да наставници не примењују новостечена знања из области у коjима су се
усавршавали. Материjално-технички ресурси ван школе (културне и научне институциjе,
историjски локалитети, научне институциjе, привредне и друге организациjе и сл.) по мишљењу
већег дела наставника не користе се у довољној мери у функциjи наставе и учења. Наставници су
мишљења да би директор требало више да се ангажује на развиjању сарадње и мреже са другим
установама, привредним и непривредним организациjама и локалном заjедницом у циљу
развиjања предузетничких компетенциjа ученика, као и да развиjа међународну сарадњу и
проjекте усмерене на развоj кључних компетенциjа за целоживотно учење ученика и наставника.
Наставници су мишљења да постоји простор да школа кроз школске проjекте развиjа
предузимљивост, ориjентациjу ка предузетништву и предузетничке компетенциjе ученика и
наставника. Такође, сматрају да би требало да школа укључуjе ученике и родитеље у конкретне
активности у кључним областима квалитета, што је одговорност директора, али и наставника и
стручних сарадника.
Дате су у прилогу, а посебан корак је инсистирање да се ова слабост отклони и кроз Развојни
план школе.
Све планиране мере у циљу побољшања нивоа остварености за било које стандарде
квалитета, активирале су чланове Наставничког већа.
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5.Опишите своје искуство као Позитивна искуства
тима у спровођењу
Искрена жеља чланова тима да се открију
самовредновања.
недостаци у раду и поради на њиховом
отклањању у циљу унапређивања
квалитета васпитно-образовног рада школе.

Негативна искуства

Извештај школе о самовредновању
Питање
1. Да ли су стандарди, у оквиру
Да.
области квалитета коју сте
самовредновали, добро изабрани? Ако
је одговор НЕ, молим вас да дате ваш
предлог.
2. Колико су реални захтеви на нивоу
остварености 4 у оквиру ваше области
коју сте самовредновали?
(заокружите један од понуђених
одговора)
3. Какво је ваше искуство у примени
инструмената?

Коментари

•
•
•

•
•
•
•

•

ВИСОКИ И НЕДОСТИЖНИ
ВИСОКИ АЛИ ДОСТИЖНИ
РЕАЛНИ И ДОСТИЖНИ +
СУВИШЕ НИСКИ
ПОТПУНО АДЕКВАТНО
УПОТРЕБЉИВИ, УЗ ДОПУНУ +
САМО НЕКИ ДЕЛОВИ СУ УПОТРЕБЉИВИ
ИЗРАЂИВАЛИ СМО НОВЕ ИНСТРУМЕНТЕ (ВЕЋИНА ПИТАЊА ЈЕ НОВА)
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Извештај школе о самовредновању

Наредни кораци
Питање
1.Шта ћете следеће самовредновати?
2. Молимо вас да дате додатне
коментаре на било који аспект
процеса самовредновања.

Коментари
учење, подручје

Област квалитета: Настава и
вредновања Планирање и
Припремање.
Као позитиван аспект процеса самовредновања издвојили бисмо могућност да све
актере васпитне –образовног процеса ,,држи будним``, тј. да у сваком тренутку сви
буду свесни позитивних и негативних утицаја кога имају на ученике и њихове
родитеље.

3. Предложите начине на које вам
просветни саветници из Школске
управе могу бити подршка у
самовредновању.

Директор школе
Весна Милић
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ОБЛАСТ КАЛИТЕТА:
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА

Стандарди квалитета:
1. Руковођење директора је у функцији унапређивања рада школе
2. У школи постоји систем за праћење и вредновање квалитета рада
3. Лидерско деловање директора омогућава развој школе
4. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе
5. Материјално – технички ресурси користе се функционално
6. Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух
САДРЖАЈ:
Предмет и циљ испитивања
Методе и технике прикупљања података
Узорак испитивања
Резултати испитивања
Акциони план
ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ:
Име и презиме
Весна Милић (директор школе)
Ана Балабан (педагог)
Десанка Ђорђевић Матић (психолог)
Весна Митровић (библиотекар)
Наташа Родић (наставница немачког језика)
Беатриса Кратовац-Селаковић (наставник разредне наставе)
Славица Јовановић (наставник разредне наставе)
Веселинка Јурић (наставник разредне наставе)
Драгана Шијаковић (наставник биологије)
Николина Маринковић (наставник православне верске наставе)
Представник из Савета родитеља: Мирослав Марковић
*Руководиоци стручних и одељењских већа (проширен састав тима)
Циљ самовредновања је уочавање евентуалних слабости и предузимање планираних
активности за њихово превазилажење.
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ИЗВОРИ И ТЕХНИКЕ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА
У процењивању садашњег стања у овим подручјима коришћени су УПИТНИЦИ за
наставнике и стручне сараднике. Упитнике је израдила педагог школе, упитници су
попуњавани онлајн (Microsoft Forms).
У упитнику се тражила процена тачности тврдње, односно степена присутности.
УЗОРАК И ТОК ИСПИТИВАЊА
Узорак је чинило 27 наставника и стручни сарадници.
Сматрамо да овај узорак задовољава критеријуме репрезентативности и поузданости.
Упитник је спроведен у другом полугодишту школске 2021/2022. године.
РЕЗУЛТАТИ ПРИКУПЉЕНИХ ПОДАТАКА И АНАЛИЗА
Пре саме анализе, по узору на смернице у приручнику, подаци су категорисани у 4
нивоа остварености. У овој анализи на основу оцена који су испитаници давали на одређене
исказе - тврдње (од 1 до 4), израчунали смо средње оцене и на основу њих следеће нивое
остварености:
Ниво остварености 4 – средња оцена је од 3,26 до 4,00.
Представља најпожељнију ситуацију коју школа, ако поседује, настоји да одржи.
Ниво остварености 3 – средња оцена је између 2,51 и 3,25.
Представља ситуацију у којој је више јаких него слабих страна, али постојеће слабости
умањују укупан квалитет рада школе и пожељно их је отклањати.
Ниво остварености 2 – средња оцена је између 1,76 и 2,50.
Представља ситуацију у којој су присутне поједине јаке стране, али преовлађују слабе стране
које угрожавају квалитет рада. Овакво стање захтева предузимање акција ради отклањања
уочених слабости.
Ниво остварености 1 – средња оцена је од 1 до 1,75.
Представља ситуацију у којој изразито преовлађују слабе стране које угрожавају напредовање
и развој ученика. Неопходна је хитна акција и стручна помоћ за отклањање недостатака.
Следи табеларни приказ добијених резултата.
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Табела 1 : ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА
УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ И СТРИЧНЕ САРАДНИКЕ (27)
ТАЧНО/ПРИСУТНО
1 – нетачно/није присутно
2 – у мањој мери тачно/присутно
3 – у већој мери тачно/присутно
4 – тачно/присутно у потпуности

ТВРДЊА / ИСКАЗ

1
бр

1. Руковођење директора jе у функциjи унапређивање рада школе.

8

2
%

бр

ТАЧНО
3
%

бр

4
%

бр

%

5,93 15 11,12 29 21,18 83 61,48

1.1. Постоjи jасна организациона структура са дефинисаним процедурама и носиоцима
одговорности.

1

3,7

3

11,1

8

29,6

15

55,6

1.2. Формирана су стручна тела и тимови у складу са потребама школа и компетенциjама
запослених.

-

-

2

7,4

2

7,4

23

85,2

1

3,7

3 11,1

6

22,2

17

63,0

1.4. Директор обезбеђуjе услове да запослени, ученички парламент и савет родитеља активно
учествуjу у доношењу одлука у циљу унапређења рада школе.

2

7,4

2

7,4

5

18,5

18

66,7

1.5. Директор користи различите механизме за мотивисање запослених.

4

14,8

5

18,5

8

29,6

10

37,0

1.3. Директор прати делотворност рада стручних тимова и доприноси квалитету њиховог
рада.

2. У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада.
2.1. Директор редовно остваруjе инструктивни увид и надзор у образовно-васпитни рад.
2.2. Стручни сарадници и наставници у звању прате и вреднуjу образовно-васпитни рад и
предлажу мере за побољшање квалитета рада.

13 5,35 28 11,53 70 28,81 132 54,32
1

3,7

5

18,5

9

33,3

12

44,4

-

-

6

22,2

6

22,2

15

55,6
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2.3. Тим за самовредновање остваруjе самовредновање рада школе у функциjи унапређивања
квалитета.

-

-

3

11,1

3

11,1

21

77,8

2.4. У школи се користе подаци из jединственог информационог система просвете за
вредновање и унапређивање рада школе.

1

3,7

1

3,7

7

25,9

18

66,7

1

3,7

2

7,4

9

33,3

15

55,6

2

7,41

4 14,81

9

33,3

12

44,4

3. Лидерско деловање директора омогућава развоj школе.

8

9,88

7

8,65

27 33,34 39 48,15

3.1. Директор своjом посвећеношћу послу и понашањем даjе пример другима.

4

14,8

1

3,7

8

29,6

14

51,9

3.2. Директор показуjе отвореност за промене и подстиче иновациjе.

1

3,7

3

11,1

11

40,7

12

44,4

3.3. Директор промовише вредности учења и развиjа школу као заjедницу целоживотног
учења.

3

11,1

3

11,1

8

29,6

13

48,1

5

4,68

4.1. Директор подстиче професионални развоj запослених и обезбеђуjе услове за његово
остваривање у складу са могућностима школе.

-

-

2

7,4

11

40,7

14

51,9

4.2. Запослени на основу резултата спољашњег вредновања и самовредновања планираjу и
унапређуjу професионално деловање.

1

3,7

6

22,2

9

33,3

11

40,7

4.3. Наставници, наставници са звањем и стручне службе сарадњом унутар школе и
умрежавањем између школа вреднуjу и унапређуjу наставу и учење.

4

14,8

3

11,1

9

33,3

11

40,7

4.4. Запослени примењуjу новостечена знања из области у коjима су се усавршавали.

1

3,7

4

14,8

14

51,9

8

29,6

2.5. Директор ствара услове за континуирано праћење и вредновање дигиталне зрелости школе.
2.6. Директор предузима мере за унапређење образовно-васпитног рада на основу резултата
праћења и вредновања.

4. Људски ресурси су у функциjи квалитета рада школе.

5. Материjално-технички ресурси користе се функционално.
5.1. Директор обезбеђуjе оптимално коришћење материjално-техничких ресурса.

15 14,02 43 40,19 44 41,13

6 7 , 4 1 10 1 2 , 3 4 27 3 3 , 3 3 3 8 4 6 , 9 1
1

3,7

1

3,7

8

29,6

17
189

63,0

5.2. Наставници континуирано користе наставна средства у циљу побољшања квалитета
наставе.
5.3. Материjално-технички ресурси ван школе (културне и научне институциjе, историjски
локалитети, научне институциjе, привредне и друге организациjе и сл.) користе се у функциjи
наставе и учења.
6. Школа подржава инициjативу и развиjа предузетнички дух.

-

-

1

3,7

12

44,4

14

51,9

5

18,5

8

29,6

7

25,9

7

25,9

15 11,12 20 14,82 41 30,37 59 43,71

6.1. Директор развиjа сарадњу и мрежу са другим установама, привредним и непривредним
организациjама и локалном заjедницом у циљу развиjања предузетничких компетенциjа
ученика.

5

18,5

4

14,8

8

29,6

10

37,0

6.2. У школи се подржава реализациjа проjеката коjима се развиjаjу опште и међупредметне
компетенциjе.

1

3,7

4

14,8

8

29,6

14

51,9

6.3. Школа кроз школске проjекте развиjа предузимљивост, ориjентациjу ка предузетништву и
предузетничке компетенциjе ученика и наставника.

3

11,1

4

14,8

9

33,3

11

40,7

2

7,4

5

18,5

10

37

10

37

4

14,8

3

11,1

6

22,2

6.4. Школа укључуjе ученике и родитеље у конкретне активности у кључним областима
квалитета.
6.5. Директор развиjа међународну сарадњу и проjекте усмерене на развоj кључних
компетенциjа за целоживотно учење ученика и наставника.

14

190

51,9

Табела 1а : ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА
УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ И СТРИЧНЕ САРАДНИКЕ (27)

ТВРДЊА/ИСКАЗ

ТАЧНО

Ср.oц.

Ниво о.

1. Руковођење директора jе у функциjи унапређивање рада школе.
1.1. Постоjи jасна организациона структура са дефинисаним процедурама и носиоцима одговорности.

3,39
3,37

4
4

1.2. Формирана су стручна тела и тимови у складу са потребама школа и компетенциjама запослених.

3,77

4

1.3. Директор прати делотворност рада стручних тимова и доприноси квалитету њиховог рада.

3,44

4

3,44

4

2,88
3,32

3
4

3,18

3

2.2. Стручни сарадници и наставници у звању прате и вреднуjу образовно-васпитни рад и предлажу мере за
побољшање квалитета рада.
2.3. Тим за самовредновање остваруjе самовредновање рада школе у функциjи унапређивања квалитета.

3,33

4

3,66

4

2.4. У школи се користе подаци из jединственог информационог система просвете за вредновање и унапређивање рада
школе.
2.5. Директор ствара услове за континуирано праћење и вредновање дигиталне зрелости школе.

3,55

4

3,40

4

2.6. Директор редовно остваруjе инструктивни увид и надзор у образовно-васпитни рад..

3,44

3

3. Лидерско деловање директора омогућава развоj школе.

3,19

3

3.1. Директор своjом посвећеношћу послу и понашањем даjе пример другима.

3,18

3

1.4. Директор обезбеђуjе услове да запослени, ученички парламент и савет родитеља активно учествуjу у доношењу
одлука у циљу унапређења рада школе.
1.5. Директор користи различите механизме за мотивисање запослених.
2. У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада.
2.1. Директор редовно остваруjе инструктивни увид и надзор у образовно-васпитни рад.
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3.2. Директор показуjе отвореност за промене и подстиче иновациjе.

3,26

4

3.3. Директор промовише вредности учења и развиjа школу као заjедницу целоживотног учења.

3,14

3

4. Људски ресурси су у функциjи квалитета рада школе.

3,18

3

4.1. Директор подстиче професионални развоj запослених и обезбеђуjе услове за његово остваривање у складу са
могућностима школе.

3,44

4

3,11

3

3,00

3

3,07

3

5. Материjално-технички ресурси користе се функционално.

3,19

3

5.1. Директор обезбеђуjе оптимално коришћење материjално-техничких ресурса.

3,51

4

5.2. Наставници континуирано користе наставна средства у циљу побољшања квалитета наставе.

3,48

4

5.3. Материjално-технички ресурси ван школе (културне и научне институциjе, историjски локалитети, научне
институциjе, привредне и друге организациjе и сл.) користе се у функциjи наставе и учења.

2,59

3

6. Школа подржава инициjативу и развиjа предузетнички дух.

3,06

3

6.1. Директор развиjа сарадњу и мрежу са другим установама, привредним и непривредним организациjама и
локалном заjедницом у циљу развиjања предузетничких компетенциjа ученика.

2,85

3

6.2. У школи се подржава реализациjа проjеката коjима се развиjаjу опште и међупредметне компетенциjе.

3,29

4

6.3. Школа кроз школске проjекте развиjа предузимљивост, ориjентациjу ка предузетништву и предузетничке
компетенциjе ученика и наставника.

3,04

3

6.4. Школа укључуjе ученике и родитеље у конкретне активности у кључним областима квалитета.

3,03

3

6.5. Директор развиjа међународну сарадњу и проjекте усмерене на развоj кључних компетенциjа за целоживотно
учење ученика и наставника.

3,11

3

4.2. Запослени на основу резултата спољашњег вредновања и самовредновања планираjу и унапређуjу професионално
деловање.
4.3. Наставници, наставници са звањем и стручне службе сарадњом унутар школе и умрежавањем између школа
вреднуjу и унапређуjу наставу и учење.
4.4. Запослени примењуjу новостечена знања из области у коjима су се усавршавали.
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КВАЛИТАТИВНА АНАЛИЗА ДОБИЈЕНИХ РЕЗУЛТАТА
Кључна област:
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И
МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА
Увидом у резултате спроведеног упитника за наставнике и стручну службу
(табела 1 и 1а), а на основу нивоа остварености које смо раније одредили, можемо да
констатујемо да је самопроцена области квалитета ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ,
УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА у целини задовољавајућа.
Ниво остварености 4 који представља најпожељнију ситуацију, заступљен је код
процене следећих стандарда квалитета:
1. Руковођење директора је у функцији унапређивања рада школе
2. У школи постоји систем за праћење и вредновање квалитета рада
Ниво остварености 3 који представља ситуацију у којој је више јаких него слабих
страна, али постојеће слабости умањују укупан квалитет рада школе и пожељно их је
отклањати, заступљен је код процене следећих стандарда квалитета:
3. Лидерско деловање директора омогућава развој школе
4. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе
5. Материјално – технички ресурси користе се функционално
6. Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух
Највишом оценом наставници и стручни сарадници оцењују следеће тврдње у оквиру
стандарда квалитета области ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И
МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА:

1.1. Постоjи jасна организациона структура са дефинисаним процедурама и носиоцима
одговорности.
1.2. Формирана су стручна тела и тимови у складу са потребама школа и
компетенциjама запослених.
1.3. Директор прати делотворност рада стручних тимова и доприноси квалитету
њиховог рада.
1.4. Директор обезбеђуjе услове да запослени, ученички парламент и савет родитеља
активно учествуjу у доношењу одлука у циљу унапређења рада школе.
2.2. Стручни сарадници и наставници у звању прате и вреднуjу образовно-васпитни рад
и предлажу мере за побољшање квалитета рада.
2.3. Тим за самовредновање остваруjе самовредновање рада школе у функциjи
унапређивања квалитета.
2.4. У школи се користе подаци из jединственог информационог система просвете за
вредновање и унапређивање рада школе.
2.5. Директор ствара услове за континуирано праћење и вредновање дигиталне
зрелости школе.
3.2. Директор показуjе отвореност за промене и подстиче иновациjе.
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4.1. Директор подстиче професионални развоj запослених и обезбеђуjе услове за
његово остваривање у складу са могућностима школе.
5.1. Директор обезбеђуjе оптимално коришћење материjално-техничких ресурса.
5.2. Наставници континуирано користе наставна средства у циљу побољшања
квалитета наставе.
6.2. У школи се подржава реализациjа проjеката коjима се развиjаjу опште и
међупредметне компетенциjе.

Ниво остварености 3 који представља ситуацију у којој је више јаких него слабих
страна, али слабости постоје и пожељно их је отклањати, заступљен је код процене
следећих тврдњи у оквиру стандарда квалитета области ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ,
УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА:

1.5. Директор користи различите механизме за мотивисање запослених.
2.1. Директор редовно остваруjе инструктивни увид и надзор у образовно-васпитни
рад.
2.6. Директор предузима мере за унапређење образовно-васпитног рада на основу
резултата праћења и вредновања.
3.1. Директор своjом посвећеношћу послу и понашањем даjе пример другима.
3.3. Директор промовише вредности учења и развиjа школу као заjедницу
целоживотног учења.
4.2. Запослени на основу резултата спољашњег вредновања и самовредновања
планираjу и унапређуjу професионално деловање.
4.3. Наставници, наставници са звањем и стручне службе сарадњом унутар школе и
умрежавањем између школа вреднуjу и унапређуjу наставу и учење.
4.4. Запослени примењуjу новостечена знања из области у коjима су се усавршавали.
5.3. Материjално-технички ресурси ван школе (културне и научне институциjе,
историjски локалитети, научне институциjе, привредне и друге организациjе и сл.)
користе се у функциjи наставе и учења.
6.1. Директор развиjа сарадњу и мрежу са другим установама, привредним и
непривредним организациjама и локалном заjедницом у циљу развиjања
предузетничких компетенциjа ученика.
6.3. Школа кроз школске проjекте развиjа предузимљивост, ориjентациjу ка
предузетништву и предузетничке компетенциjе ученика и наставника.
6.4. Школа укључуjе ученике и родитеље у конкретне активности у кључним
областима квалитета.
6.5. Директор развиjа међународну сарадњу и проjекте усмерене на развоj кључних
компетенциjа за целоживотно учење ученика и наставника.
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На основу изложеног закључујемо да наставнавници предметне и
разредне наставе као јаке стране у ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА ШКОЛЕ и УПРАВЉАЊУ
ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА наводе јасну организациону структуру са
дефинисаним процедурама и носиоциома одговорности. Директор успешно формира
стручна тела и тимове у складу са потребама школе и компетенцијама запослених,
прати делотворност рада стручних тимова и доприноси квалитету њиховог рада.
Обезбеђуjе услове да запослени, ученички парламент и савет родитеља активно
учествуjу у доношењу одлука у циљу унапређења рада школе. Стручни сарадници и
наставници у звању прате и вреднуjу образовно-васпитни рад и предлажу мере за
побољшање квалитета рада. Тим за самовредновање, чији је члан и директор школе,
остваруjе самовредновање рада школе у функциjи унапређивања квалитета.
У школи се користе подаци из jединственог информационог система просвете за
вредновање и унапређивање рада школе, а директор ствара услове за континуирано
праћење и вредновање дигиталне зрелости школе. Директор показуjе отвореност за
промене и подстиче иновациjе. Подстиче професионални развоj запослених и
обезбеђуjе услове за његово остваривање у складу са могућностима школе. Наставници
континуирано користе наставна средства у циљу побољшања квалитета наставе.
Директор обезбеђуjе оптимално коришћење материjално-техничких ресурса.
Већина наставника сматра да се у школи подржава реализациjа проjеката коjима се
развиjаjу опште и међупредметне компетенциjе.
Установили смо да постоје и одређени аспекти у ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА ШКОЛЕ и
који би се по мишљењу једног
дела анкетираних наставника могли унапредити уз велику ангажованост свих актера
образовног процеса, почев од директора установе, али и тимски рад и отвореност ка
иновацијама, континуираном усавршавању и повезивању са локалном и стручном
заједницом.
Желимо да нагласимо да ни један од наведених стандарда квалитета није
оцењен најнижим оценама, то значи да је већина наставника и ове стандарде позитивно
вредновала, али да у датим показатељима постоји простор за усавршавање и
напредовање.
УПРАВЉАЊУ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА

По мишљењу значајног дела анкетираних наставника потребан је појачан
инструктивни увид и надзор у образовно-васпитни рад од стране директора школе.
Такође, значајан проценат наставника сматра да директор посвећеношћу послу и
понашањем даjе пример другима и да би тај сегмент могао бити унапређен. Постоји
потреба да директор додатно промовише вредности учења и постоји простор за
различите механизме за мотивисање запослених.
Установили смо да део анкетираних наставника сматра се резултати спољашњег
вредновања и самовредновања не користе довољно у планирању и унапређивању
професионалног деловања, као и да наставници не примењују новостечена знања из
области у коjима су се усавршавали.
Материjално-технички ресурси ван школе (културне и научне институциjе,
историjски локалитети, научне институциjе, привредне и друге организациjе и сл.) по
мишљењу већег дела наставника не користе се у довољној мери у функциjи наставе и
учења.
Наставници су мишљења да би директор требало више да се ангажује на
развиjању сарадње и мреже са другим установама, привредним и непривредним
организациjама и локалном заjедницом у циљу развиjања предузетничких
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компетенциjа ученика, као и да развиjа међународну сарадњу и проjекте усмерене на
развоj кључних компетенциjа за целоживотно учење ученика и наставника.
Наставници су мишљења да постоји простор да школа кроз школске проjекте развиjа
предузимљивост, ориjентациjу ка предузетништву и предузетничке компетенциjе
ученика и наставника. Такође, сматрају да би требало да школа укључуjе ученике и
родитеље у конкретне активности у кључним областима квалитета, што је одговорност
директора, али и наставника и стручних сарадника.
Позитиван аспект процеса самовредновања је могућност да све актере
васпитно–образовног процеса ,,држи будним“, па је тако и са овом важном
облашћу.

Извештај је предала координатор Тима за самовредновање Ана Балабан.
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Извештај о упису ученика осмих разреда у средње школе,
школска 2021/2022. година
Редом, у извештају се наводи успешност и распоређеност ученика осмих разреда по
одељењима, затим за целу генерацију школске 2021/22. године, као и информације о
завршном испиту.
Одељење 8/1, одељењски старешина, Снежана Сворцан
Одељење 8/1 има 21 ученика, 11 дечака, 10 девојчица
Прву жељу је остварило 9 ученика (42,85%).
Гимназију је уписало 7 ученика.
Средњу стручну четворогодишњу школу уписало је 10 ученика,
Средњу трогодишњу школу уписао је 2 ученик од којих је један по ИОП-у 2,
Два ученика су уписале уметничку школу – „Школу за дизајн текстила“ и „Дрвоарт“
Афирмативне мере је користило 3 ученика.
Једн ученик који је наставу похађао по ИОП-у 2, полагао је прилагођени завршни
испит и уписао Грађевинска школа Београд (Звездара), смер: Керамичар - терацер –
пећар
Један ученик није попуњавао листу жеља и распоређен је у Угоститељско-туристичку
школу, Савски венац |
Вуковци: Сара Рељић и Анђела Миленковић
Одељење 8/2, одељењски старешина, Љиљана Глигоријевић
Одељење 8/2 има 23 ученика, 12 дечака, 11 девојчица
Прву жељу је остварило 15 ученика (65,21%).
Гимназију је уписало 5 ученика.
Средње стручне школе је уписало 12 ученика, од тог броја 4 ученика уписала су
трогодишњу стручну школу.
Два ученика су уписале уметничку школу – „Школу за дизајн текстила“ и „ТехноартБеоград“
Афирмативне мере је користио 5 ученика.
Вуковци: Ива Пантелић
Одељење 8/3, одељењски старешина, Љубица Рангелов
Одељење 8/3 има 20 ученика, 9 дечака, 11 девојчица.
Прву жељу је остварило 12 ученика (60%).
Гимназију је уписало 8 ученика.
Средње стручне школе је уписало 7 ученика,
Средњу трогодишњу школу уписао је 2 ученика
Једна ученица која је наставу похађао по ИОП-у 2, полагала је прилагођени завршни
испит и она не наставља школовање.
Афирмативне мере је користило 3 ученика.
Вуковци: Сашка Стојковић - ђак генерације, Ивона Миливојевић и Ана Врачар
У школској 2021/22. години у три одељења осмог разреда било је 64 ученика. Вуковаца
је 6. Два ученика која су наставу похађала по ИОП-у 2 полагала су прилагођен завршни
испит из сва три теста у одвојеним учионицама.
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Укупно 64 ученика је полагало завршни испит у јуну.
Листу жеља попуњавало је 61 ученика.
Прву жељу је остварило 35 ученика (54,7%).
Гимназију је уписало 20 ученика (31,2%).
Средње стручне школе уписало је 29 ученика (45,3%),
Средњу трогодишњу школу уписао је 8 ученика (12,5%).
Уметничку школу уписале су четири ученице (6,25%).
По ИОПу2 завршило је два ученика.
Афирмативне мере је користило једанаест ученика.

Анализа у односу на претходне школске године
У школској 2009/10. години у 5 одељења осмог разреда укупно је било 106
ученика. Било је 10 вуковаца.
У школској 2010/11. годину у 5 одељења осмог разреда укупно је било 91
ученик. Било је 6 вуковаца.
У школској 2011/12. годину у 5 одељења осмог разреда укупно је било 90
ученика. Било је 6 вуковаца.
У школској 2012/13. години у 5 одељења осмог разреда укупно је 82 ученика.
Било је 7 вуковаца. Ове године се нису признали резултати ученика са завршних
тестова из математике и српског језика. Разлог је био - познатост задатака из
математике (што је доказано) и пре самог теста. Тест из српског језика је урађен, а тест
из математике је одложен за један дан, али ђаци су рангирани према успеху из основне
школе (шести, седми и осми разред).
У школској 2014/15. у 5 одељења осмог разреда укупно је 85 ученика. Било је 10
вуковаца. У три дана је рађено тестирање из српског језика, математике и комбинивани
тест.
У школској 2015/16. у 4 одељења осмог разреда укупно је 76 ученика. Вуковаца
је 14. Као и предходне године, у три дана рађено је тестирање из српског језика,
математике и комбиновани тест. Једна ученица 8/3 није приступила тестирању. Четири
ученика је уписало средњу школу уз афирмационе мере, а 2 ученика преко здравствене
комисије.
У школској 2016/17. у 4 одељења осмог разреда укупно је 72 ученика. Вуковаца
је 5. Као и предходне године, у три дана је рађено тестирање из српског језика,
математике и комбиновани тест. Афирмативне мере је користило 10 ученика, један
ученик преко здравствене комисије.
У школској 2017/18. у 4 одељења осмог разреда било је укупно је 80 ученика. За
разлику од прошле године однос бодова из школе и успеха на испиту је промењен и
био је 40:60. Вуковаца је 11. Афирмативне мере је користило 5 ученика. Једна ученица
се уписала преко здравствене комисије. Три ученика је уписало средњу приватну
школу.
У школској 2018/19. години у три одељења осмог разреда било је укупно 63
ученика. Један ученик завршио је школовање по специјалном програму у
комбинованом одељењу и заједно са осталим ученицима полагао завршни испит. Два
ученика полагала су прилагођени завршни испит из сва три теста у одвојеним
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учионицама, док је један ученик полагао последња два теста (комбиновани и тест из
математике) у одвојеној учионици због повреде руке. Због одлагања теста из
математике, ученици су завршни испит полагали следећим редом: тест из српског
језика, комбиновани тест и тест из математике у четири дана. Укупно 64 ученика је
полагало завршни тест, а Листу жеља је попунило 60 ученика. Једна ученица није
уписала средњу школу у првом уписном року. Две ученице уписале су приватну
средњу школу, четворо ученика користило је афирмативне мере, а једна ученица је
уписана преко здравствене комисије.
У школској 2019/20. години у четири одељења осмог разреда било је 79
ученика. Вуковаца је осам. Три ученика која су наставу похађала по ИОП-у2 полагала
су прилагођен завршни испит из сва три теста у одвојеним учионицама. Укупно 78
ученика је полагало завршни испит у јуну, а једна ученица из одељења 8/4 није
приступила полагању у овом року.Листу жеља попуњавало је 74 ученика. Два ученика
нису распоређена у првом уписном кругу. Два ученика су уписала приватне средње
школе. Две ученице су уписале уметничку школу за дизајн. Девет ученика је користило
афирмативне мере.
У школској 2020/21. години у три одељења осмог разреда било је 57 ученика.
Вуковаца је девет. Два ученика која су наставу похађала по ИОП-у2 полагала су
прилагођен завршни испит из сва три теста у одвојеним учионицама. Укупно 57
ученика је полагало завршни испит у јуну. Листу жеља попуњавало је 52 ученика.
Једна ученица није распоређена у првом уписном кругу. Један ученик је уписао
приватну средњу школу. Четири ученице су уписале уметничку школу за дизајн. Девет
ученика је користило афирмативне мере.
У школској 2021/22. години у три одељења осмог разреда било је 64 ученика. Вуковаца
је 6. Два ученика која су наставу похађала по ИОП-у 2 полагала су прилагођен завршни
испит из сва три теста у одвојеним учионицама. Укупно 64 ученика је полагало
завршни испит у јуну. Листу жеља попуњавало је 61 ученика. Прву жељу је остварило
35 ученика. Гимназију је уписало 20 ученика. Средње стручне школе уписало је 29
ученика. Средњу трогодишњу школу уписао је 8 ученика. Уметничку школу уписале
су четири ученице. По ИОПу2 завршило је два ученика. Афирмативне мере је
користило једанаест ученика.

***************************************************************************
Школска 2009/10. година:
Средња оцена из математике је 11,11, а из српског језика је 13,64.
Са максималним бројем бодова из метематике и српског језика била је једна
ученица, из математике максимално је урадило 2 ученика, из српског 8.
У првом кругу се уписало 106 ученика (100,00 %).
Школска 2010/11. година:
Средња оцена из математике је 15,20 , а из српског језика је 15,16.
Са максималним бројем бодова из метематике имао је 5 и српског језика 2
ученика. У првом кругу се уписало ученика 82 ученика (90,11 %).
Школска 2011/12. година:
Средња оцена из српског језика је 14,88, а из математике је 11,96.
Са максималним бројем бодова из српског је 2 ученика, а из математике је 1.
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У првом кругу се уписало 87 ученика (96,66%).
Школска 2012/13. година:
У првом кругу се уписало 67 ученика (93,91%)
Школска 2014/15. година:
Просечан број бодова из српског језика је 7,12 (14,24), из математике 5,54 (11,08), из
комбинованог теста 6,27 (12,54).
Са максималним бројем бодова из српског језика је три ученика, а из математике једна
ученица.
У првом кругу је уписало 83 ученика (од 85), 97,65%.
Школска 2015/16. година:
Просечан број бодова из српског језика је 7,15, из математике 5,39, из комбинованог
теста 6,38. Са максималним бројем бодова из српског језика је 6 ученика, из
математике је 2 ученика. У првом кругу је од 76 ученика уписано 72 ученика (94,74%).
Једна ученица није приступила матурском испиту.
Школска 2016/17. година:
Просечан број бодова из српског језика је 7,28, из математике 5,71, комбинованог теста
5,27. Са максималним бројем бодова из српског језика је 3 ученика, из математике је 2
ученика. У првом кругу је уписано 71 ученик (98,61%).
Школска 2017/18. година:
Просечан број бодова из српског језика је 8,58, из математике је 7,03, комбинованог
теста је 8,61. Са максималним бројем бодова из математике је два ученика. Сви
ученици су уписани у првом кругу.
Школска 2020/21. година:
Просечан број бодова из српског језика је 8,85, из математике је 7,86, из комбинованог
теста је 9,44. Са максималним бројем бодова из математике су 2 ученика, из матрњег
језика и комбинованог теста нема ученика са максималним бројем бодова. 55 ученика
је уписано у првом кругу.
Школска 2021/22. година:
Просечан број бодова из српског језика је 7,99, из математике је 8,04, из
комбинованог теста је 10,02. Укупно:26,05. Просечан укупан број бодова 74,92
***************************************************************************
Школска 2009/10. година:
Прву жељу је остварило 58 ученика (54,72%).
Средње специјализоване школе уписало је 4 ученика (3,77%),
Гимназије је уписало 23 ученика (21,69%).
Средње стручне школе –уписало је 79 ученика (74,53%), а од тога 16 трогодишње.
2 ученика су уписана преко здравствене комисије при МП.
Школска 2010/11. година:
Прву жељу је остварило 36 ученика (39,56%).
Средње стручне школе уписало је 69 ученика (75,84%).
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Средњу специјализовану школу уписао је један ученик (1,09%), а од тога 5
трогодишње.
Гимназије је уписао 21 ученик (23,07%).
Школска 2011/12. година:
Прву жељу је остварило 42 ученика (46,66%).
Средње стручне школе је уписало 74 ученика (82,22%) (рачунајући и 3 ученика који су
се уписали у 2. уписном кругу) 11 у трогодишње.
Музичку школу је уписао 1 ученик.
Гимназије је уписало 15 ученика ( 16,66%).
Школска 2012/13. година:
Прву жељу је остварило 36 (43,91%)
Средње стручне школе је уписало 58 ученика (70,74%), 5 ученика у трогодишње
стручне школе.
Музичку школу је уписала једна ученица.
Гимназије је уписало 20 ученика (24,39%).
4 ученика нису попуњавали ову листу жеља (4, 87%).
Школска 2014/15. година:
Прву жељу је остварило 33 ученика (38,83%)
Гимназије је уписало 19 ученика (22,35%)
Трогодишње стручне школе је уписало 6 ученика (7,06%)
Један ученик је уписао војну гимназију
Школска 2015/16. година:
Прву жељу је остварило 39 ученика (52%)
Гимназије је уписало 26 ученика (34,66%)
Трогодишње стручне школе је уписало 7 ученика (9,33%)
Три ученика нису уписали у првом кругу, у другом кругу су уписали средње стручне
школе, двоје су уписали трогодишње)
Школска 2016/17.
Прву жељу је остварило 35 ученика (48,62%)
Гимназије је уписало 17 ученика (23,61%)
Трогодишње стручне школе уписало је 10 ученика (13,88%)
Једна ученица није уписала у првом уписном кругу, у другом кругу је уписала средњу
стручну школу. Две ученице су уписале средњу балетску школу.
Школска 2017/18. година:
Прву жељу је остварило 45 ученика (56,25%).
Гимназију је уписало 18 ученика (22,5%).
Трогодишње стручне школе је уписало 13 ученика (16,25%).
По ИОПу2 је завршило 2 ученика.
Приватне средње школе је уписало 3 ученика.
Вуковаца је 11 (13,75%).
Школска 2018/19. година:
201

Прву жељу је остварило 33 ученика (55%).
Гимназију је уписало 23 ученика (38,33%).
Средње стручне школе уписало је 37 ученика (61,67), од тога 5 ученика је уписало
трогодишње стручне школе (8,33%).
По ИОПу2 је завршио један ученик који је уписао Средњу занатску школу. Основно
образовање у специјалном одељењу завршио је један ученик, он неће наставити даље
школовање.
Приватне средње школе је уписало два ученика.
Вуковаца је 11 (17,46%).
Школска 2019/20. година:
Прву жељу је остварило 29 ученика (39,19%).
Гимназију је уписало 23 ученика (31,08%).
Средње стручне школе уписало је 49 ученика (66,21%), од тога 6 ученика је уписало
трогодишње стручне школе (8,10%).
Две ученице су уписале уметничку школу за дизајн (2,70%).
По ИОПу2 је завршило је три ученика.
Два ученика су уписала приватне средње школе.
Девет ученика је користило афирмативне мере.
Школска 2020/21. година:
Прву жељу је остварило 24 ученика (46,2%).
Гимназију је уписало 16 ученика (30,8%).
Средње стручне школе уписало је 32 ученика (61,5%), од тога 10 ученика је уписало
трогодишње стручне школе (19,2%).
Четири ученице су уписале уметничку школу (7,7%).
По ИОПу2 завршило је два ученика.
Један ученик је уписао приватну средњу школу.
Девет ученика је користило афирмативне мере.
Школска 2021/22. година:
Прву жељу је остварило 35 ученика (54,7%).
Гимназију је уписало 20 ученика (31,2%).
Средње стручне школе уписало је 29 ученика (45,3%),
Средњу трогодишњу школу уписао је 8 ученика (12,5%).
Уметничку школу уписале су четири ученице (6,25%).
По ИОПу2 завршило је два ученика.
Афирмативне мере је користило једанаест ученика.
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4. Закључак
Анализа успеха ученика у школској 2021/22. години
Школску 2021/22. годину похађало је 604 ученика (291 дечак и 313
девојчица), 300 ученикa млађих и 304 ученика старијих разреда. Седам
ученика је похађало комбиновано одељење и 78 ученика је ишло у боравак.
Успех ученика редовних одељења на крају школске 2021/22. године
Укупан број ученика млађих разреда (од I до IV разреда) износи 300,
154 дечака и 146 девојчица.
I разред
У већу првог разреда je 78 ученика, 42 дечака и 36 девојчицa.
Напредовање у остваривању исхода је следеће:
82,22% ученика – самостално,
11,36% ученика – уз мању помоћ,
6,42% ученика – уз већу помоћ.
Ангажовање ученика је следеће:
90,46% ученика – постоји стално ангажовање,
9,54% ученика – постоји повремено ангажовање.
Грађанско васпитање похађа 31 ученик и сви имају оцену истиче се.
Православну веронауку похађа 35 ученика и сви имају оцену истиче се.
Исламску верску наставу похађа 12 ученика и сви имају оцену истиче се.
Продужени боравак чине три групе. Укупан број ученика у све три
групе продуженог боравка је 78. Сваки боравак је хетерогена група. Укупан
број дечака је 43, а девојчица 35. Боравак је у школској 2021/22. години
похађало 43 ученика првог разреда, 24 ученика другог разреда и 11 ученика
трећег разреда.
Ученици од II до IV разреда
Број ученика од II до IV разреда је 222, 112 дечака и 110 девојчица.
Од 222 ученика 218 (98,20%) је са позитивним успехом, и то:
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са одличним успехом – 144 (64,86%) ученика,
са врло добрим успехом - 43 (19,37%) ученика,
са добрим успехом – 31 (13,96%) ученик.
У наредни разред преводи се 3 ученика (1,35%) другог разреда, а 1
ученик четвртог разреда (0,45%) понавља разред.
Средња оцена ученика II, III и IV разреда износи: 4,44.
Средње оцене по већима су следеће:
веће II разреда: 4,38
веће III разреда: 4,50
веће IV разреда: 4,28
Средње оцене по предметима су:
Српски језик: 4,18
Енглескики језик: 4,13
Ликовна култура: 4,81
Музичка култура: 4,64
П и Д (Свет око нас): 4,21
Математика: 3,91
Физичко (и здрав.) васпитање: 4,94
Дигитални свет: 4,68
Предмет грађанско васпитање похађа 86 ученика млађих разреда, а од
тог броја 79 ученика (91,86%) оцењен је оценом истиче се, 4 ученика (4,56%)
оценом добар и 3 ученика (3,49%) оценом задовољава.
Православни катихизис похађа похађа 110 ученика млађих разреда, а
од тог броја 107 ученика (97,27%) оцењено је оценом истиче се, а 3 ученика
(2,73%) оценом добар.
Исламску верску наставу похађа 26 ученика млађих разреда, 24
ученика (92,30%) је оцењено оценом истиче се, а по 1 ученикк (3,85%)
оценом добар и оценом задовољава.
Пројектну наставу похађа 151 ученик млађих разреда, 127 (84,11%) има
оцену истиче се, 19 ученика (12,58%) има оцену добар и 5 ученика (3,31%)
има оцену задовољава.
Када је у питању присуство ученика на часовима, у другом полугодишту,
ученици млађих (I, II, III и IV) разреда направили су укупно 13.720
изостанака, 12.584 оправданих, 1.136 неоправданих изостанака.
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Од укупно 10.260 испланираних часова, од I до IV разреда, није
одржано 49 часова, у допунској настави одржан је 431 час, а у додатној 106
часова. У оквиру секција у млађим разредима одржано је 378 часова.
Награђено је 17 ученика млађих разреда, а похваљено 90.
Примењене васпитне мера: опомена за два ученика, укор одељењског
старешине за 5 ученика и укор одељењског већа за 3 ученика млађих разреда.
Примењене васпитно дисциплинске мере: укор Наставничког већа за 5
ученика млађих разреда.
Ученици од V до VIII разреда
Успех пре полагања поправних испита - јун месец
Број ученика од V до VIII разреда је 304, 137 дечака и 167 девојчица.
Од укупног броја ученика старијих разреда, пре полагања поправних
испита, 266 ученика (87,50%) је са позитивним успехом:
са одличним успехом - 125 ученик (41,12%),
са врло добрим успехом - 102 ученика (33,55%),
са добрим успехом - 38 ученика (12,50%) и
са довољним успехом – 1 ученик (0,33%).
На поправни испит је упућено 33 ученика (10,86%) и они имају укупно
52 недовољне оцене:
са 1 недовољном оценом - 17 ученика (5,59%) и
са 2 недовољне оцене – 16 ученикa (5,26 %).
Поправни:
V разред: укупно 6 ученика упућених на поправни, свих 6 из српског
језика.
VI разред: укупно 19 ученика упућених на поправни, 6 ученика из једног
предмета, 13 ученика из два предмета. По предеметима: математика – 18,
српски језик 3 ученика и физика 11 ученика.
VII разред: укупно 8 ученика упућених на поправни, 5 ученика из једног
предмета, 3 ученика из два предмета. По предеметима: српски језик – 3 и
физика 8 ученика.
Разред понавља укупно 5 (1,64%) ученика старијих разреда: 4 ученика
петог и 1 ученик шестог разреда.
Број недовољних оцена по предметима је:
Српски језик: 17,
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Енглески језик: 2.
Немачки језик: 5,
Ликовна култура: 2,
Музичка култура: 2,
Историја: 4,
Географија: 2,
Физика: 21,
Математика: 23,
Биологија: 2,
Физичко и здравствено васпитање: 2,
Владање: 9
Укупан број недовољних оцена је: 91.
Средња оцена у старијим разредима, у јуну месецу, износи: 4,07.
Средње оцене по већима су следеће:
веће V разреда: 4,15
веће VI разреда: 4,02
веће VII разреда: 4,19
веће VIII разреда: 3,95
Средње оцене по предметима су:
Српски језик: 3,37
Енглески језик: 4,15
Немачки језик: 3,63
Ликовна култура: 4,80
Музичка култура: 4,60
Историја: 3,71
Географија: 4,16
Физика: 3,12
Математика: 3,17
Биологија: 3,60
Хемија: 3,25
Техника и технологија: 4,85
Физичко и здравствено васпитање: 4,83
Информатика и рачунарство: 4,54
Владање: 4,65.
Предмет грађанско васпитање похађа 99 ученика старијих разреда, 89
ученика (89,90%) има оцену истиче се, 4 ученика (4,04%) има оцену добар и
6 ученика (6,06%) има оцену задовољава.
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Православни катихизис похађа 170 ученика старијих разреда, од којих
је 167 (98,24%) ученика оцењено оценом истиче се, а 3 (1,76%) ученика
оценом добар.
Исламску верску наставу похађа 32 ученика старијих разреда, 24
ученика (75%) има оцену истиче се, 1 ученик (3,13%) има оцену добар и 7
ученика (21,87%) има оцену задовољава.
Ученици старијих разреда похађају и слободне наставне активности:
чувари природе, хор и оркестар, цртање, сликање и вајање и домаћинство.
Чуваре природе похађа 35 ученика, 32 (91,43%) су оцењена оценом
истиче се, а 3 ученика (8,57%) оценом добар.
Хор и оркестар похађа 103 ученика, 95 (92,23%) имају оцену истиче
се, 5 ученика (7,77%) имају оцену добар, а 3 ученика (2,86%) оцену
задовољава.
Цртање, сликање и вајање похађа 119 ученика, 111 (93,28%) има оцену
истиче се, 5 ученика (4,20%) имају оцену добар, а 3 ученика (2,52%) оцену
задовољава.
Домаћинство похађа 52 ученика и сви имају оцену истиче се.
Ученици старијих разреда направили су укупно 18.113 изостанака у
другом полугодишту, 15.547 оправданих изостанка и 2.566 неоправданих
изостанака.
Од укупно 13.814 испланираних часова одражано је 13.499 часова, а није
одржано 315 часова. У допунској настави одржано је 216 часова, а у додатној
255 часова. У оквиру секција у старијим разредима одржано је 338 часова.
Одржани су и часови припремне наставе за матурски испит и часови
припремне наставе за поправни испит.
Награђено је 24 ученика, а похваљено 115 ученика старијих разреда.
Примењене васпитне и васпитно-дисциплинске мере код ученика
старијих разреда су:
са изреченим мерама: 52 ученика:
опомена: 3 ученика,
укор одељењског старешине: 20 ученика,
укор одељењског већа: 13 ученика
укор директора: 1 ученик и
укор наставничког већа: 15 ученика.
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Успех ученика по завршетку наставне године
Анализа успеха ученика на нивоу школе пре полагања поправних испита
- јун месец
Анализа успеха обухвата ученике од II до VIII разреда, или 526
ученика, 249 дечака и 277 девојчица.
Од 526 ученика, 484 ученика (92,02%) је са позитивним успехом, и то:
са одличним успехом - 269 ученика (51,14%),
са врло добрим успехом - 145 ученика (27,57%),
са добрим успехом - 69 ученика (13,12%) и
са довољним успехом - 1 ученик (0,19%).
Преводи се три ученика млађих разреда (0,57%).
На поправни испит је упућено 33 ученика (6,27%) и они имају укупно
49 недовољне оцене:
са 1 недовољном оценом - 17 ученика (3,23%) и
са 2 недовољне оцене – 16 ученикa (2,04 %).
Поправни:
V разред: укупно 6 ученика упућених на поправни, свих 6 из математике.
VI разред: укупно 19 ученика упућених на поправни, 6 ученика из једног
предмета, 13 ученика из два предмета. По предеметима: математика – 18,
српски језик 3 ученика и физика 11 ученика.
VII разред: укупно 8 ученика упућених на поправни, 5 ученика из једног
предмета, 3 ученика из два предмета. По предеметима: српски језик – 3 и
физика 8 ученика.
Разред понавља укупно 6 (1,14%) ученика: 1 ученик четвртог, 4
ученика петог и 1 ученик шестог разреда.
По ИОП2 наставу је похађало 5 ученика (0,95%) старијих разреда.
Број недовољних оцена по предметима је:
Српски језик: 21,
Енглески језик: 5,
Немачки језик: 5,
Ликовна култура: 3,
Музичка култура: 3,
ПиД (свет око нас): 3,
Историја: 4,
Географија: 2,
208

Физика: 21,
Математика: 27,
Биологија: 2,
Физичко и здравствено васпитање: 3,
Владање: 9.
Укупан број недовољних оцена је 99, а том броју се додаје и 9
недовољних оцене из владања које улази у просек, па је број недовољних
оцена 108.
Укупна средња оцена школе пре полагања поправног испита је: 4,16.
Средња оцена ученика II, III и IV разреда износи: 4,44.
Средње оцене по већима су следеће:
веће II разреда: 4,38
веће III разреда: 4,50
веће IV разреда: 4,28
Средња оцена у старијим разредима, у јуну месецу, износи: 4,07.
Средње оцене по већима су следеће:
веће V разреда: 4,15
веће VI разреда: 4,02
веће VII разреда: 4,19
веће VIII разреда: 3,95
Средња оцена школе по предметима је:
Српски језик: 3,33
Енглески језик: 4,14
Немачки језик: 3,63
Ликовна култура: 4,80
Музичка култура: 4,61
П и Д (Свет око нас): 4,21
Историја: 3,71
Географија: 4,16
Физика: 3,12
Математика: 3,49
Биологија: 3,60
Хемија: 3,25
Техника и технологија: 4,85
Физичко и здравствено васпитање: 4,88
Дигитални свет: 4,68
Информатика и рачунарство: 4,54
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Средња оцена из владања ученика шестог, седмог и осмог разреда
износи 4,65.
Предмет грађанско васпитање похађало је укупно 185 ученика, а од тог
броја 168 ученика (90,81%) оцењено је оценом истиче се, 8 ученика (4,33%)
оценом добар и 9 ученика (4,86%) оценом задовољава.
Православни катихизис похађало је укупно 280 ученика, а од тог броја
274 ученика (97,86%) оцењено је оценом истиче се, а 6 ученика (2,14%)
оценом добар.
Исламску верску наставу похађало је 58 ученика, а од тог броја 48
ученика (82,76%) оцењено је оценом истиче се, 2 ученика (3,45%) оценом
добар и 8 ученика (13,79%) оценом задовољава.
Пројектну наставу похађа 151 ученик млађих разреда, 127 (84,11%) има
оцену истиче се, 19 ученика (12,58%) има оцену добар и 5 ученика (3,31%)
има оцену задовољава.
Ученици старијих разреда похађају и слободне наставне активности:
чувари природе, хор и оркестар, цртање, сликање и вајање и домаћинство.
Чуваре природе похађа 35 ученика, 32 (91,43%) су оцењена оценом
истиче се, а 3 ученика (8,57%) оценом добар.
Хор и оркестар похађа 103 ученика, 95 (92,23%) имају оцену истиче
се, 5 ученика (7,77%) имају оцену добар, а 3 ученика (2,86%) оцену
задовољава.
Цртање, сликање и вајање похађа 119 ученика, 111 (93,28%) има оцену
истиче се, 5 ученика (4,20%) имају оцену добар, а 3 ученика (2,52%) оцену
задовољава.
Домаћинство похађа 52 ученика и сви имају оцену истиче се.
У току другог полугодишта школске 2021/22. године направљено је
укупно 31.833 изостанка, од којих је 28.131 оправдани и 3.702 неоправдана
изостанка. Веће седмог разреда има највећи број оправданих (5327) и
неоправданих изостанака (5890).
Од укупно 24.074 испланираних часова, на нивоу читаве школе, у
току ове школске године, одржано је 23.710 часова, а није одржано 364 часа.
У допунској настави оджано је 647 часова, а у додатној 361. Одржани су и
часови припремне наставе за матурски испит као и часови припремне наставе
за разредни и поправни испит, као и часови у оквиру различитих секција у
млађим (378) и старијим разредима (338).
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Награђен је 41 ученик, а похваљено 205 ученика.
Укупан број примењених васпитних и васпитно-дисциплинских
мера је следећи:
опомена: 5 ученика
укор одељењског старешине: 25 ученика,
укор одељењског већа: 16 ученика
укор директора: 1 ученик и
укор наставничког већа: 20 ученика.
Успех ученика старијих разреда после полагања поправних испита
- август месец, крај школске године
Број ученика од V до VIII разреда је 304, 137 дечака и 167 девојчица.
Од укупног броја ученика старијих разреда, после полагања поправних
испита, 292 ученика (96,05%) је са позитивним успехом:
са одличним успехом - 125 ученикa (41,12%),
са врло добрим успехом - 103 ученика (33,88%),
са добрим успехом - 62 ученика (20,39%) и
са довољним успехом – 2 ученикa (0,66%).
На поправни испит је упућено 33 ученика (10,86%) и они су имали
укупно 52 недовољне оцене:
са 1 недовољном оценом - 17 ученика (5,59%) и
са 2 недовољне оцене – 16 ученикa (5,26 %).
Поправни:
V разред: укупно 6 ученика упућених на поправни испит, свих 6 из
српског језика. Сви су изашли и положили.
VI разред: укупно 19 ученика упућених на поправни, 6 ученика из једног
предмета, 13 ученика из два предмета. Сви ученици су изашли на полагање
поправног испита. По предеметима: математика – 18 (12 положило, 6 ученика
није положило), српски језик 3 ученика (2 су положила, један ученик није
положио) и физика 11 ученика (сви су положили поравни испит).
VII разред: укупно 8 ученика упућених на поправни, 5 ученика из једног
предмета, 3 ученика из два предмета. Сви ученици су изашли на полагање
поправног испита. По предеметима: српски језик – 3 и физика 8 ученика, сви
ученици су положили поправни испит.
Разред понавља укупно 12 (3,95%) ученика старијих разреда: 4
ученика петог и 8 ученика шестог разреда.
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Број недовољних оцена по предметима је:
Српски језик: 6,
Енглески језик: 2.
Немачки језик: 5,
Ликовна култура: 2,
Музичка култура: 2,
Историја: 4,
Географија: 2,
Физика: 2,
Математика: 11,
Биологија: 2,
Физичко и здравствено васпитање: 2,
Владање: 9
Укупан број недовољних оцена је: 91.
Средња оцена у старијим разредима, у августу месецу, износи: 4,08.
Средње оцене по већима су следеће:
веће V разреда: 4,16
веће VI разреда: 4,01
веће VII разреда: 4,19
веће VIII разреда: 3,95
Средње оцене по предметима су:
Српски језик: 3,40
Енглески језик: 4,15
Немачки језик: 3,63
Ликовна култура: 4,80
Музичка култура: 4,60
Историја: 3,71
Географија: 4,16
Физика: 3,20
Математика: 3,22
Биологија: 3,60
Хемија: 3,25
Техника и технологија: 4,85
Физичко и здравствено васпитање: 4,83
Информатика и рачунарство: 4,54
Владање: 4,65.
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Предмет грађанско васпитање похађа 99 ученика старијих разреда, 89
ученика (89,90%) има оцену истиче се, 4 ученика (4,04%) има оцену добар и
6 ученика (6,06%) има оцену задовољава.
Православни катихизис похађа 170 ученика старијих разреда, од којих
је 167 (98,24%) ученика оцењено оценом истиче се, а 3 (1,76%) ученика
оценом добар.
Исламску верску наставу похађа 32 ученика старијих разреда, 24
ученика (75%) има оцену истиче се, 1 ученик (3,13%) има оцену добар и 7
ученика (21,87%) има оцену задовољава.
Ученици старијих разреда похађају и слободне наставне активности:
чувари природе, хор и оркестар, цртање, сликање и вајање и домаћинство.
Чуваре природе похађа 35 ученика, 32 (91,43%) су оцењена оценом
истиче се, а 3 ученика (8,57%) оценом добар.
Хор и оркестар похађа 103 ученика, 95 (92,23%) имају оцену истиче
се, 5 ученика (7,77%) имају оцену добар, а 3 ученика (2,86%) оцену
задовољава.
Цртање, сликање и вајање похађа 119 ученика, 111 (93,28%) има оцену
истиче се, 5 ученика (4,20%) имају оцену добар, а 3 ученика (2,52%) оцену
задовољава.
Домаћинство похађа 52 ученика и сви имају оцену истиче се.
Ученици старијих разреда направили су укупно 18.113 изостанака у
другом полугодишту, 15.547 оправданих изостанка и 2.566 неоправданих
изостанака.
Од укупно 13.814 испланираних часова одражано је 13.499 часова, а није
одржано 315 часова. У допунској настави одржано је 216 часова, а у додатној
255 часова. У оквиру секција у старијим разредима одржано је 338 часова.
Одржани су и часови припремне наставе за матурски испит и часови
припремне наставе за поправни испит.
Награђено је 24 ученика, а похваљено 115 ученика старијих разреда.
Примењене васпитне и васпитно-дисциплинске мере код ученика
старијих разреда су:
са изреченим мерама: 52 ученика:
опомена: 3 ученика,
укор одељењског старешине: 20 ученика,
укор одељењског већа: 13 ученика
укор директора: 1 ученик и
укор наставничког већа: 15 ученика.
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Анализа успеха на нивоу школе после полагања поправних испита
- август месец, крај школске 2021/22. године
Анализа успеха обухвата ученике од II до VIII разреда, или 526
ученика, 249 дечака и 277 девојчица.
Од 526 ученика, 510 ученика (96,96%) је са позитивним успехом, и то:
са одличним успехом - 269 ученика (51,14%),
са врло добрим успехом - 145 ученика (27,76%),
са добрим успехом - 93 ученика (17,68%) и
са довољним успехом - 2 ученика (0,38%).
Преводи се три ученика млађих разреда (0,57%).
На поправни испит је упућено 33 ученика (6,27%) и они су имали
укупно 49 недовољних оцене:
са 1 недовољном оценом - 17 ученика (3,23%) и
са 2 недовољне оцене – 16 ученикa (2,04 %).
Поправни:
V разред: укупно 6 ученика упућених на поправни испит, свих 6 из
српског језика. Сви су изашли и положили.
VI разред: укупно 19 ученика упућених на поправни, 6 ученика из једног
предмета, 13 ученика из два предмета. Сви ученици су изашли на полагање
поправног испита. По предеметима: математика – 18 (12 положило, 6 ученика
није положило), српски језик 3 ученика (2 су положила, један ученик није
положио) и физика 11 ученика (сви су положили поравни испит).
VII разред: укупно 8 ученика упућених на поправни, 5 ученика из једног
предмета, 3 ученика из два предмета. Сви ученици су изашли на полагање
поправног испита. По предеметима: српски језик – 3 и физика 8 ученика, сви
ученици су положили поправни испит.
Разред понавља укупно 13 (2,47%) ученика старијих разреда: 1 ученик
четвртог разреда, 4 ученика петог и 8 ученика шестог разреда.
По ИОП2 наставу је похађало 5 ученика (0,95%) старијих разреда.
Број недовољних оцена по предметима је:
Српски језик: 10,
Енглески језик: 5,
Немачки језик: 5,
Ликовна култура: 3,
Музичка култура: 3,
ПиД (свет око нас): 3,
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Историја: 4,
Географија: 2,
Физика: 2,
Математика: 15,
Биологија: 2,
Физичко и здравствено васпитање: 3,
Владање: 9.
Укупан број недовољних оцена је 99, а том броју се додаје и 9
недовољних оцене из владања које улази у просек, па је број недовољних
оцена 108.
Укупна средња оцена школе после полагања поправног испита је: 4,17.
Средња оцена ученика II, III и IV разреда износи: 4,44.
Средње оцене по већима су следеће:
веће II разреда: 4,38
веће III разреда: 4,50
веће IV разреда: 4,28
Средња оцена у старијим разредима, у августу месецу, износи: 4,08.
Средње оцене по већима су следеће:
веће V разреда: 4,16
веће VI разреда: 4,01
веће VII разреда: 4,19
веће VIII разреда: 3,95
Средња оцена школе по предметима је:
Српски језик: 3,73
Енглески језик: 4,14
Немачки језик: 3,63
Ликовна култура: 4,80
Музичка култура: 4,61
П и Д (Свет око нас): 4,21
Историја: 3,71
Географија: 4,16
Физика: 3,20
Математика: 3,51
Биологија: 3,60
Хемија: 3,25
Техника и технологија: 4,85
Физичко и здравствено васпитање: 4,88
Дигитални свет: 4,68
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Информатика и рачунарство: 4,54
Средња оцена из владања ученика шестог, седмог и осмог разреда
износи 4,65.
Предмет грађанско васпитање похађало је укупно 185 ученика, а од тог
броја 168 ученика (90,81%) оцењено је оценом истиче се, 8 ученика (4,33%)
оценом добар и 9 ученика (4,86%) оценом задовољава.
Православни катихизис похађало је укупно 280 ученика, а од тог броја
274 ученика (97,86%) оцењено је оценом истиче се, а 6 ученика (2,14%)
оценом добар.
Исламску верску наставу похађало је 58 ученика, а од тог броја 48
ученика (82,76%) оцењено је оценом истиче се, 2 ученика (3,45%) оценом
добар и 8 ученика (13,79%) оценом задовољава.
Пројектну наставу похађа 151 ученик млађих разреда, 127 (84,11%) има
оцену истиче се, 19 ученика (12,58%) има оцену добар и 5 ученика (3,31%)
има оцену задовољава.
Ученици старијих разреда похађају и слободне наставне активности:
чувари природе, хор и оркестар, цртање, сликање и вајање и домаћинство.
Чуваре природе похађа 35 ученика, 32 (91,43%) су оцењена оценом
истиче се, а 3 ученика (8,57%) оценом добар.
Хор и оркестар похађа 103 ученика, 95 (92,23%) имају оцену истиче
се, 5 ученика (7,77%) имају оцену добар, а 3 ученика (2,86%) оцену
задовољава.
Цртање, сликање и вајање похађа 119 ученика, 111 (93,28%) има оцену
истиче се, 5 ученика (4,20%) имају оцену добар, а 3 ученика (2,52%) оцену
задовољава.
Домаћинство похађа 52 ученика и сви имају оцену истиче се.
У току другог полугодишта школске 2021/22. године направљено је
укупно 31.833 изостанка, од којих је 28.131 оправдани и 3.702 неоправдана
изостанка. Веће седмог разреда има највећи број оправданих (5327) и
неоправданих изостанака (5890).
Од укупно 24.074 испланираних часова, на нивоу читаве школе, у
току ове школске године, одржано је 23.710 часова, а није одржано 364 часа.
У допунској настави оджано је 647 часова, а у додатној 361. Одржани су и
часови припремне наставе за матурски испит као и часови припремне наставе
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за разредни и поправни испит, као и часови у оквиру различитих секција у
млађим (378) и старијим разредима (338).
Награђен је 41 ученик, а похваљено 205 ученика.
Укупан број примењених васпитних и васпитно-дисциплинских
мера је следећи:
опомена: 5 ученика
укор одељењског старешине: 25 ученика,
укор одељењског већа: 16 ученика
укор директора: 1 ученик и
укор наставничког већа: 20 ученика.
Анализу успеха, владања и изостајања ученика у школској 2021/22.
години урадила и предала педагог школе, Ана Балабан.
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