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САДРЖАЈ: 

Увод 

 

 Извештај о раду Наставничког већа 

 Извештаји о раду Стручних већа 

 Извештаји о раду Одељењских већа од првог до осмог 

разреда и комбинованог одељења 

 Извештај о раду Тима са самовредновање 

 Извештај о раду Тима за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

 Извешта о раду Тима за инклузивно образовање 

 Извештај о раду Тима за развој међупредметних 

компетенција и предузетништва 

 Извештај о раду Тима за професионални развој 

запослених 

 Извештај о раду Тима за обезбеђивање квалитета и развој 

школе 

 Извештај о раду Тима за маркетинг 

 Извештај Тима за међународну сарадњу 

 Извештај координатора за електронски дневник 

 Извештај о раду Педагошког колегијума 

 Извештај о раду Ученичког парламента 

 Извештај о раду психолошко-педагошке службе 

 Извештај о професионалној оријентацији ученика 

 Извештај о раду библиотеке 

 Извештаји о раду секција и радионица 

 Извештај о подмлатку Црвеног крста 

 Извештај о успеху, владању и редовности похађања         

наставе на крају полугодишта 

 Табеларни приказ успеха ученика, изостанка, 

планираних и одржаних часова, као и примењених 

васпитних и васпитно-дисциплинских мера 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Увод 

 

 
 Извештај о раду ОШ ,,Филип Вишњић'' за прво полугодиште 

2022/23. године садржи извештај о раду Наставничког већа, као и 

извештаје Стручних већа - за разредну наставу, за области предмета: 

природних наука и математике, техничког и информатичког образовања – 

технике и технологије, информатике и рачунарства, затим извештај о раду 

Стручног већа за области предмета друштвених наука; извештај о раду 

Стручног већа за области језик и комуникацију 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 Стручног већа 

за грађанско васпитање и верску наставу; извештај о реализацији 

слободних наставних активности ученика, извештај о раду дефектолога; 

извештај о раду одељенских већа од првог до осмог разреда и 

комбинованог одељење; извештај директора, извештај психолошко – 

педагошке службе, извештај о раду Тима за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у школи, извештај 

о раду Тима за самовредновање, извештај Тима за инклузивно образовање, 

извештај о раду Тима за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва, извештај о раду Тима за професионални развој 

запослених, извештај о раду Тима за обезбеђивање квалитета и развој 

школе, извештај о раду Тима за маркетинг, извештај о раду Педагошког 

колегијума, извештај о раду библиотеке, извештај о ради секција и 

радионица, извештај о подмлатку Црвеног крста. 

Извештај садржи табеларни приказ успеха ученика, као и закључак који 

се односи на квалитативну анализу успеха ученика постигнутог у току 

првог полугодишта школске 2022/23. године. 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

Извештај о раду Наставничког већа 
 

          У току првог полугодишта школске 2022/23. године одржано је 5 седница 

Наставничког већа. Једна седница је одржана путем платформе Microsoft Teams.  

          Усвојен је Годишњи план рада школе за школску 2022/23. годину, као и анекс  

школског програма за школску 2022/2023. годину који се односи на оперативни план 

организације и реализације наставе, одређени су руководиоци стручних већа, 

руководиоци одељенских већа, одељенске старешине, усвојен је и анализиран модел 

наставе, распоред часова ученика, усвојена је четрдесеточасовна радна недеља. 

          Успешно су праћени и анализирани успеси ученика на првом класификационом 

периоду и на крају полугодишта уз усвајање мера за побољшање успеха. Разматране су 

и реализоване све остале активности, предвиђене планом рада, а доказ о томе је 

записник Наставничког већа. 

 

    

   Извештаји о раду Стручних већа 

Извештај о раду Стручног већа за разредну наставу 
 

Стручно веће за разредну наставу чини 15 учитеља: по 3 учитеља за сваки од 

четири разреда и 3 учитеља у боравку. У настави ради и дефектолог. 

            План рада је континуирано оствариван  почев од првих припрема за школску 

2022/2023. и пријемом првака. 

 

Активности Стручног већа за разредну наставу по месецима:  

 

Август, 2022. 

 Извршено је упознавање са изменама Наставног плана и програма (дигитални 

свет 3 и доддатна настава 3.р.); 

 Формирана су одељења првог разреда; 

 Извршена је подела нових наставника по већима; Бранислав Атанацков 4/1 и 

Александра Русмир 4/3; 

 Урађен је распоред наставника по већима (разредна настава, обавезни изборни  

предмети, енглески језик); 

 Распоред одељења по учионицама је остао непромењен; 

 Израђени су и усвојени годишњи планови рада;  

 Израђени су и усвојени обрасци за вођење школске документације: годишњи и 

месечни планови, као и предлог за дневне припреме. Договорено је да се предају  

у електронској форми;  

 Урађени су годишњи и оперативни планови рада. Обједињени су по већима и 

послати директору, педагогу и руководиоцу Стручног већа за разредну наставу, 

који их објединио за све ниже разреде и проследио директору школе. 

Договорено је да сви руководиоци одељењских већа постављају обједињене 

планове на МСТ, на каналу СВРН.  

 Обрасци за вођење школске документације (садржаји образаца за 

годишњи/месечни, дневне припреме,...) остају исти.  



 

 

 

 Урађени су и усвојени распореди часова редовне наставе и усклађени са 

часовима грађанског васпитања и верске наставе, енглеског језика, као и 

распоредом коришћења фискултурне сале; 

 Урађени су и истакнути распореди контролних и писмених задатака по већима; 

 Урађен је предлог распореда одржавања угледних часова; 

 Организован је рад продуженог боравка (време, простор, исхрана, родитељски 

састанак,...); Наставници су упознати са организацијом рада продуженог боравка 

(време, простор, исхрана, родитељски састанак је заказан за 02.09.2022. за 18h.) 

и наставницима који ће радити у боравку: Соња Симоновић, Биљана Рогановић 

и Вера Стевчевска. 

 Направљен је распоред дежурстава наставника у холу и  дворишту; 

 Славица Јовановић је направила распоред јутарњег дежурства у боравку за прво 

полугодиште. 

 Одређени су координатори за штампу, за сарадњу са Црвеним крстом и са 

Друштвом учитеља Београда; Координатор за штампу је Милена Радивојевић, 

за сарадњу са Црвеним крстом Бранислав Атанацков, а са Друштвом учитеља 

Београда, Миланка Берковић. 

 Обављен је избор дечје штампе и часописа; 

 Руководиоци већа су дали предлоге акредитованих семинара за стручно 

усавршавање и направљен је план; 

 Одређени су термини одржавања секција и  наставници који ће их водити; 

 Одређени су дани отворених врата; 

 Направљен је списак потраживања нових наставних средстава;  

 Ученицима првог разреда подељени су бесплатни уџбеници 01.09.2022. на 

првом родитељском састанку. 

 Због епидемиолошке ситуације сви излети/екскурзије, као и настава у природи 

су померени за друго полугодиште. Подсетили смо се предвиђених дестинација 

по већима.  

 Потврђени чланови тимова и комисија; 

 Учитељице Беатриса Кратовац-Селаковић и Светлана Крајновић су припремиле 

приредбу за прваке која је реализована 30.8.2022. 

 Договорено је да се родитељски састанци свих одељења одрже до 5.9.2022. због 

избора представника за Савет родитеља; 

 Чекао се нови образац и правилник; Матичне књиге за први разред и ђачке 

књижице ће се мењати.  

Септембар, 2022. 

 Школска година је почела тако што је први час интонирана химна „Боже 

правде“ и прочитано је обраћање министра Бранка Ружића ученицима основне и 

средње школе; 

 Организовано је преузимање наручених уџбеника; 

 На родитељским састанцима су изабрани представници за Савет родитеља;  

 Извршено је анкетирање родитеља Ученика првог разреда за изборни програм; 

 8.9.2022. је на обележен  Међународни дан писмености; 

 Организована је хуманитарна акција (прикупљан је добровољни прилог за 

ученицу одељења I1 која је изгубила сестру у трагедији); 

 30.9.2022.  је обележен Европски школски дан спорта (спортске игре у школском 

дворишту). 



 

 

 

 Ученици су учествовали на ликовном конкурсу које је организовала компанија 

Форма Идеале „Нацртај, обоји и освоји“; 

 Током септембра месеца сви наставници су урадили одн. допунили свој 

портфолио; 

 Евидентирани су ученици за допунски рад из српског језика и математике као и 

за додатну наставу из математике. 

 Евидентирани су ученици којима је потребна додатна помоћ – 

индивидуализација. Обављено је праћење и идентификовање ученика за ИОП; 

 Извршен је избор дечје штампе („Јежурко“, „Мали витез“). Предложен је 

Математички лист за рад на додатној настави. Штампани материјали (часописи 

и листови) су на добровољној основи и бирају их ученици и родитељи. 

 Организована је уплата осигурања ученика у износу од 300 динара 

Осигуравајуће куће АМСС; 

 Родитељи су обавештени о бесплатној школи пливања које организује Општина 

Палилула, Спортски центар „Ташмајдан“, попуњавали су пријаву „Пливајмо 

заједно“. 

 Родитељи су добили понуду за ужину са напитком или без напитка, 

заинтересовани су попунили анкету. 

 Прочитано је обавештење о обележавању „Дана српског јединства, слободе и 

националне заставе“ (15. септембар). 

 20.9.2022. Ученици су учествовали на манифестацији ,,Трка за срећније 

детињство“ на стадиону ОФК Београд. 

 Ученици већа другог и трећег разреда су учествовали у „Дрангулијади“ (размена 

играчака) у холу школе. 

 На четвртом фестивалу дечјег књижевног стваралаштва „Желим да будем дете“, 

које организује Књижевно удружење из Крагујевца, Бошко Лужњанин, ученик 

из 3/1, освојио је похвалу. 

 

Октобар, 2022. 

 3.10.2022 – 7.10.2022. обележена је Дечија недеља активностима које је 

предложила организација „Пријатељи деце Палилула“ 

 3.10.2022. Организован је и спроведен саобраћајни полигон у школском 

дворишту;  

 4.10.2022. Организовано је традиционално цртање кредама у школском 

дворишту; 

 5.10.2022. Реализована је ликовна радионица на тему „Дај ми руку да растемо 

заједно“;  

 6 -7.10. 2022. ораганизовани су спортски полигони; 

 4.10.2022. Патронажне сестре прегледале косе деце ради сумње на постојање 

вашака и/или гњида; 

 10.10.2022. Изведен полудневни излет на релацији - Салаш Стремен у Јакову и 

манастир Фенек; 

 12.10.2022. Организовано је  предавање " Шта ради полиција?"  

 12.10. 2022. Весна Јурић је одржала угледни час  

 13.10.2022. Одржан је заједнички састанак Тима за инклузију, предметних 

наставника 5. разреда и учитеља 1. разреда; 

 13.10.2022. Остварена сарадња са Центром за интеграције младих – 

анализирано је напредовање и ангажовање ученика са којима Центар ради 

(Веће првог разреда); 



 

 

 

 19.10.2022. Часу српског језика у I-1 присуствовала педагог школе - Ана 

Балабан;  

 19.10.2022. Часу Српског језика у I-2 присуствовале су психолог школе, Десанка 

Ђорђевић Матић и педагог школе, Ана Балабан;    

 20.10.2022. На првом часу је прочитан текст МП поводом ,,20. Октобра“ 

 20.10.2022. Обављен је систематски преглед стоматолога; 

 24 – 28.10.2022. Обележена је школска недеља спорта ; 

 Унети подаци о ученицима првог разреда у електронски дневник и матичне 

књиге; 

 Организација Безбедност у саобраћају у дворишту наше школе, реализовала је 

едукацију деце од првог до трећег разреда - Безбедност у саобраћају - активни 

едукативни полигон.  

 Ученици из 3/1 и 2/2 учествовали су у креативној радионици на тему  јесени у 

Стационару за старе на Карабурми, а у оквиру пројкета „Срцу за сећање-деци у 

наслеђе“.  

 Ученици су обавештени од чланова Ученичког парламента о Кутији поверења. 

 Од 31.10.2022. до 4.11.2022. обележена је недеља тематског облачења с темама: 

веселе седамдесете, дан плаве боје, дан елеганције, дан широке одеће и дан 

веселих боја.  

 Током  октобра месеца, библиотекара Весна Митровић одржала је, ученицима 

четвртог разреда час на тему ;;,,Коришћење приручника у настави“ ,и 

„Препоручујем за читање"; 

 

Новембар, 2022. 

 3.11.2022. Психолог Десанка Ђорђевић Матић је присуствовала часу српског 

језика у I-1; 

 3.11.2022. Часу математике у I-3 присуствовала је психолог школе Десанка 

Ђорђевић Матић; 

 Током новембра у  три термина обављен је упис првака у школску библиотеку 

(9/15/30.11.2022.) Одржан је час у библиотеци - Упознали су се са  библиотеком 

и правилима понашања у њој, као и са  начином узимања и чувања књига;  

 8. 11. 2022. Психолог школе је одржала час у 3/2 на тему Толеранција 

 10.11.2022. Психолог школе, Десанка Ђорђевић Матић, присуствовала ЧОСу I-2; 

 16.11.2022. Педагог школе Ана Балабан присуствовала часу математике у I-3; 

 10.11.2022. У трећем разреду је одржани радионица „Добро се добрим враћа“ 

коју су одржале колегинице из Удружења „Звездарски еколошки центар“. 

 18.11.2022. Обележен је Дан школе Тим поводом су литерарним и ликовним 

радовима о Филипу Вишњићу уређени панои у учионицама и ходнику школе.  

 20.11.2022. Обележен је Светски дана детета (20. новембар) – израда паноа о 

другарству. 

Децембар, 2022.  

 9.12.2022. одржано је  Школско такмичење из математике; 

 15.12.2022. ученици 3/1 и 2/2 су у оквиру пројекта „Срцу за сећање  деци у 

наслеђе“ и у сарадњи са Стационаром за старе на Карабурми (Диљска 2) 

осмислили креативну и забавну радионицу поводом предстојећих празника. 

 (Сташа Николић, ученица 3/2 је освојила 2. место на ликовном конкурсу ,,Мој 

свет заиста је леп“ у организацији Пријатељи деце београдске општине 

Палилула.) 



 

 

 

 (Матеја Ерић, ученик 3/1, освојио је похвалу на шестом Међународном конкурсу 

Стрип каиш 2022.) 

 20.12.2022. Организован је одлазак у позориште.  Гледали смо представу ,,Деда 

Мраз на крововима Париза" ; 

 22. 12. 2022. угледни час је реализовала учитељица Славица Јовановић; 

 Од 21. децембра постављена је прва самостална ликовна изложба Косте 

Трифковић, ученик 3/1, на пано у ходнику школе. 

 (Чланови песничке радионице „Млади песници“ учествовали су на дружењу 

кроз литерарне радове које организује СПКД „Просвјета“ из Тузле за школе у 

региону на тему „Радост Божића – Мир и добра воља међу људима“.) 

 Библиотекарка Весна Митровић је у библиотеци одржала часове за сва три трећа 

разреда  - Квиз знања на тему Народна књижевност. 

 (Данило Ћорац, ученик 3/1, освојио је 3. место у категорији поезије 3. и 4. 

разреда на 8. конкурсу „Изокренута прича и песма“ посвећеном Бранку Ћопићу). 

 Ученицима су подељени вредносни ваучери које је обезбедио Град Београд; 

  Анализирани су успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта 

 Одржани су родитељски састанци и подељене ђачке књижице; 

 Извршена је анализа рада Стручног већа за разредну наставу на крају првог 

полугодишта, урађен писмени извештај; 

  „Шта нас чека у петом разреду“ -  час одржали ученици седмог и осмог разреда, 

чланови Ученичког парламента у сарадњи са Аном Балабан, педагогом школе.  

 Славица Јовановић је направила распоред јутарњег дежурства у боравку за прво 

полугодиште. 

 

Током целог првог полугодишта наставници су присуствовали 

семинарима. Појединачна листа стручног усавршавања налази 

се у портфолиима наставника, а збирна у прилогу Извештаја; 
 

Датум Назив семинара/обуке/трибине.... Име и презиме наставника 

који су присуствовали  

29.8.2022. ,,Прво скочи, па реци спорт”, Детињарије, онлајн Татјана Адамовић 

Од 29.8. 

2022. 

Програм обуке наставника разредне наставе за 

предмет Дигитални свет 3 

 

Миланка Берковић 

Славица Јовановић 

Веселинка Јурић 

Од 29.8. 

2022. 

Програм обуке наставника разредне наставе за 

предмет  

Дигитални свет 1, ЗУОВ 

Наталија Николаш 

Татјана Адамовић 

Милена Радивојевић 

7. 9.2022. Унапређивање планирања у области заштите од 

насиља и спречавања дискриминације, ШУ 

Татјана Адамовић 

8.9.2022. Вебинар: Дигитални свет за 1, 2 и 3. разред 

основне школе у организацији ИК Креативни 

центар 

Славица Јовановић 

Милена Радивојевић 

12.9.2022. Вебинар: Дигитални свет 1- 3 у организацији ИК 

Вулкан знање 

Славица Јовановић 

14.9.2022. Вебинар: Онлајн презентација уџбеника 

Дигитални свет 3 за трећи разред основне школе  

Славица Јовановић 

Милена Радивојевић 

23.9.2022. Заштита деце са сметњама у развоју у 

случајевима занемаривања и дискриминације, 

Драган Гаврић 

Александра Русмир 



 

 

 

злостављања и насиља" (Чувам те) Бранислав Атанацков 

Славица Јовановић 

Веселинка Јурић 

Милена Радивојевић 

24.9.2022. Безбедно коришћење дигиталне технологије - 

превенција дигиталног насиља" (Чувам те) 

 

Драган Гаврић 

Александра Русмир 

Бранислав Атанацков 

Славица Јовановић 

Веселинка Јурић 

Милена Радивојевић 

 26. 9. 2022.  Стратегије у раду са 

ученицима који показују проблеме у понашању 

(Чувам те) 

Миланка Берковић 

Славица Јовановић 

Веселинка Јурић 

Драган Гаврић 

Александра Русмир 

Бранислав Атанацков 

Милена Радивојевић 

30.9.2022. ,,Улога установа образовања и васпитања у 

борби против трговине људима"(Чувам те) 

Драган Гаврић 

Александра Русмир 

Бранислав Атанацков 

Славица Јовановић 

Веселинка Јурић 

Милена Радивојевић 

30.9.2022.  Породично насиље (Чувам те) Славица Јовановић 

Веселинка Јурић 

Драган Гаврић 

Александра Русмир 

Бранислав Атанацков 

Милена Радивојевић 

5.10.2022. ,,Како бити лидер у свом животу-покрени се... 

(благостање је моје природно стање)", ДУБ 

Татјана Адамовић 

Славица Јовановић 

Веселинка Јурић 

Наталија Николаш 

МиленаРадивојевић 

Миланка Берковић 

19.10.2022. „Да оцена буде огледало знања“, СУРС Татјана Адамовић 

Наталија Николаш 

Милена Радивојевић 

Октобар/Но

вембар 

Етика и интегритет Миланка Берковић 

Славица Јовановић 

Драган Гаврић 

Бранислав Атанацков 

Милена Радивојевић   

Вера Стевчевска 

Октобар Онлајн и хибридна настава у дигитално 

компетентној установи 

Веселинка Јурић 

23. 10. 2022. „У школи се насиље не воли“, програм обуке за 

заштиту ученика од вршњачког насиља путем 

превентивних и интервентних активности,  ДУБ 

Татјана Адамовић 



 

 

 

25. 10. 2022. Инклузивно образовање - људски и 

професионални изазов (Клет група, онлајн) 

Миланка Берковић 

Драган Гаврић 

Наталија Николаш 

Милена Радивојевић 

Вера Стевчевска 

29.10.2022. Превазилажење проблема у настави српског 

језика у различитим модулима 

Драган Гаврић 

29.10.2022. Програмирање је лако, научити га може свако Славица Јовановић 

Беатриса Кратовац Селаковић 

09. 11. 2022. Учионица без зидова (Клет група, онлајн) Миланка Берковић 

Драган Гаврић 

Наталија Николаш 

Вера Стевчевска 

16 11-

11.12.2022. 

- Изазови  и дилеме нових програма Грађанског 

васпитања- разговори са стручњацима 

Александра Русмир 

 

24.11.2022. Ментална стабилност у нестабилном окружењу 

 

Драган Гаврић 

Славица Јовановић 

Вера Стевчевска 

Беатриса Кратовац Селаковић 

 

26. 11. 2022. 

„Превентивна улога ПВР и његова повезаност са 

васпитним мерама“ 

Татјана Адамовић 

Миланка Берковић 

Славица Јовановић 

Драган Гаврић 

Александра Русмир 

Бранислав Атанацков 

Наталија Николаш 

Милена Радивојевић 

Децембар „На заједничком путу учења“, ЗУОВ Татјана Адамовић 

12. 12 .2022. ,,Мали покрет руке, учење без муке-значај фине 

моторике", ДУБ 

Татјана Адамовић 

Славица Јовановић 

Беатриса Кратовац Селаковић 

13.12.2022. Онлајн презентација уџбеничког комплета за 

први разред ИК Нови Логос 

Драган Гаврић 

Славица Јовановић 

15.12.2022.  Образовна академија - Акредитовани стручни 

скуп Индивидуализација и мотивација - кључ 

успешне комуникације у организацији Клет 

групе 

Славица Јовановић 

Драган Гаврић 

Вера Стевчевска 

Беатриса Кратовац Селаковић 

22.12.2022.  Онлајн презентација уџбеничког комплета за 

први разред ИК Фреска 

Славица Јовановић 

Драган Гаврић 

                                                                                         

     Извештај је урадила и предала руководилац Стручног већа за разредну наставу, 
Татјана Адамовић 

         

 

 

 



 

 

 

 

Извештај о раду Стручног већа за области предмета природних наука 

биологија, хемија, физика и математика 
 

Активност: 

Извештај о раду Већа природних наука на крају првог полугодишта 2022/2023. године 

 

Закључак: 

Чланови Већа природних наука: Драгана Шијаковић, наставник биологије; 

                                                        Верица Вићић, наставник физике; 

                                                        Биљана Ђурђевић, наставник биологије; 

                                                        Милена Белоица, наставник хемије   

Одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја у школској 

2022/23. настава се одвија непосредно у школи и часови трају 45 минута. Секције и 

слободне наставне активности се реализују непосредно. 

Анализом стања кабинета за биологију и кабинета за физику и хемију утврђено  

је да сваки кабинет има пројектор и компјутер и да је потребно заменити таблу у оба 

кабинета. Направљени су годишњи и оперативни планови наставника. Договорено је да 

се у случају наставе на даљину ради преко платформе Microsoft Тeams. 

 

На другом састанку већа су одређени термини за додатну наставу, допунску 

наставу и секцују. Извршен је избор ученика за секцију, коју води наставница 

биoлогије, Драгана Шијаковић. Критеријум оцењивања је усклађен са исходима и 

стандардима за сваки предмет.  

Почетком септембра ученици петог и осмог разреда  су имали иницијални тест 

из биологије. Резултати теста из биологије ученика 5. разреда:    

0-15 бодова има 15% ученика;  16-37 бодова има 35% ученика; 38-50 бодова има 

50% ученика.  

Ученици 8. разреда су тест из билогије урадили испод очекиваног просека 

наставника.  

Ученици 8-1, 8-2 и 8-3  су имали иницијални тест из хемије и просечна оцена 

одељења изражена у процентима износи: 8-1 (22/23)  60%;   8-2 (25/25)  48%;    8-3 

(19/24)  45%. 

 

У новембру наставница биологије, Драгана Шијаковић је одржала угледни час, 

наставна јединица:Транаспорт супстанци код човека и животиња. Часу је присуствовао 

прихолог школе Десанка Матић – Ђорђевић. Угледи часови из осталих предмета су 

планирани у другом полугодишту. 

Извршена је анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода. 

Ученици су постигли задовољавајући успех.  

На основу добијених резултата завршног испита на крају основног образовања и 

васпитања школске 2021/22. године извршена је анализа успеха; 62 ученика из наше 

школе су полагала завршни испит, од тога 31 дечак и 31 девојчица.  

Анализа резултата завршног испита из комбинованог теста - физика 

Ученици су постигли следећи успех: 



 

 

 

1. задатак (основни ниво), 81%   

2. задатак (средњи ниво), 92%   

3. задатак (средњи ниво), 52%   

4. задатак (средњи ниво), 61%   

 

Просечан број бодова износи 2,86 од 4 (изражено у процентима – 71,5 %). 

 

Анализа резултата завршног испита из комбинованог теста - биологија 

1.задатак   92%    

2. задатак  81%    

3. задатак  89%    

4. задатак   27%   

5. задатак  79%    

Просечан број бодова износи 3,7 од 5 (изражено у процентима – 74 %). 

 

Анализа резултата завршног испита из комбинованог теста - хемија 

1.задатак (основни ниво), 94%  

2. задатак (средњи  ниво), 65%  

3. задатак (напредни ниво), 35%  

Просечан број бодова износи 2 од 3 (изражено у процентима – 65%). 

 

Просечан број бодова на комбинованом тесту  износи 8,56  од 12. Можемо закључити 

 да су ученици добро урадили задатке из физике, биологије и хемије. 

 

У децембру је планирано да ученици посете Фестивал науке. Међутим термин 

фестивала је измењен у односу на претходне године и биће од четвртка до суботе, од 4. 

до 6. маја 2023. године. Анализом рада Већа природних наука можемо рећи да су 

успешно испуњене активности из годишњег плана и рада. 

 

Семинари и обуке наставника у првом полугодишту: 

 

Драгана Шијаковић:  

1. Обука за запослене „Етика и интегритет“ 

2. „Методички приступ развоју еколошке свести ученика“ 

3. „Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним 

мерама“ 

 

Биљана Ђурђевић: 

1.„Безбедно коришћење дигиталне технологије - превенција дигиталног насиља“  

(Чувам те; 16 бодова) 

2. „Улога установа образовања и васпитања у борби против људима“  

(Чувам те; 16 бодова)    

3. „Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са  

васпитним мерама“ 

 

Верица Вићић: 

1. „Обука за запослене-породично насиље“ (16 бодова) 

 2. „Обука за запослене-Стратегија у раду са ученицима који показују  проблему 

понашању“ (Чувам те, 16 бодова) 

 



 

 

 

Милена Белоица:   

1. Обука за запослене „Етика и интегритет“   

2. Обука за запослене-Стратегија у раду са ученицима који показују  проблему 

понашању“ (Чувам те, 16 бодова) 

 

Извештај је урадила и предала руководилац Већа природних наука Милена 

Белоица, наставник хемије. 

 

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 РАДОВАНОВИЋ -   

ЉУБИЦА РАНГЕЛОВ –   

 

АВГУСТ 

-У овом месецу на састанцима већа смо се договарале о реализацији поправних испита 

за ученике  шестог разредa. 

-Припремну наставу je oдржала 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. 

- На поправни је упућено 18 ученика, од којих је 6 ученика поновило разред. 

 

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. 

- Посебно је посвећена пажња организацији помоћи другарима у савладавању градива –

вршњачко учење, у оквиру свог одељења и у малим групама. 

-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. 

-Урађена је анализа завршног испита. Тест је урађен у складу са оценама, није било 

великих одступања у односу на оцене. Детаљнији извештај ће бити урађен када ЗУОВ 

пошаље анализу. 

 

ОКТОБАР 

-На  састанцима  смо разговарале о  усаглашености критеријума оцењивања и у томе 

смо као веће веома уједначени .  

-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.  

-Љ.Рангелов  одржала угледни час – Питагорина теорема и примене (22.11.2022.). Часу 

присуствовале педагог и психолог школе (Ана Балабан и Десанка Ђорђевић-Матић). 

- 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 9. децембра, а 

задатке смо  узели од Друштва математичара Србије. 

 -На школско такмичење је изашло 67 ученика (16 ученика трећег разреда, 15 ученика 

четвртог, 12 ученика петог, 12 ученика шестог, 7 ученика седмог, 5 ученика осмог 

разреда). 

-Дежурали су учитељи, а прегледали задатке наставници. Такмичење протекло без 

проблема. 

- На општинско такмичење које ће се одржати у фебруару  пласирало се тридесет осам  

(38)  ученика наше школе. 

-Уз молбу за набавку прибора, добили смо шестаре за белу таблу. 

-Припремна настава за 8. разред планирана је за  друго полугодиште. 

 

СЕМИНАРИ   

Марина Радовановић 

1. Формативно оцењивање   

2. Комуникацијске вештине у школској арени  

3. Јачање комуникационих вештина 

4. Дигитална настава – корак напред или назада? - онлајн  

5. Eтика и интегритет - онлајн 

6. Мапа ума – Начин да учење буде игра - онлајн  

7. Примена едукативне платформе у раду са ученицима на даљину 

8. Мапа ума – начин да учење буде игра  

9. Инклузивно образовање – људски и професионални изазов  - онлајн 

10. Учионица без зидова - онлајн  

11. Ментална стабилност у нестабилном окружењу 

12. Индивидуализација и мотивација – кључ успешне комуникације  

  

Љубица Рангелов 

1. Етика и интегритет 

2. Примена едукативне платформе у раду са ученицима на даљину 

3. ,,Обука за запослене - Безбедно коришћење дигиталне технологије - превенција 

дигиталног насиља" 

4. Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним 

мерама   Семинар одржан у школи)  

 

Извештај је урадила и предала Љубица Рангелов, руководилац већа. 

 



 

 

 

 

Извештај о раду Стручног већа за области предмета–техника и 

технологија и информатика и рачунарство 

 

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, 8/3. 

Усвојен је план рада за текућу школску годину. Усаглашени су критеријуми 

оцењивања.  

 

Октобар 

          Извршена је набавка материјала и алата. У раду свих одељења користимо 

уџбенике Нови Логос, као и њихову е-учионицу. 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 

 

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. 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. 

 

И ове године наставници већа имају улогу координатора за електронски 

дневник.         

 



 

 

 

Наставник Дарко Манојловић, обавља и функцију администратора сајта. 

Одржавање и постављање података на сајт школе је детаљно описано у посебном 

извештају о сајту школе.  

Настава се реализује према наставном програму и плану, сви планирани часови 

су одржани 

          Извештај је урадио и предао професор технике и технологије Манојловић Дарко. 

 

 

 

Информатика и рачунарство 

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. 

 Двa ученика 8. разреда послати су у бесплатну школу информатике „Суботом 

волимо информатику“, у организацији Рачунарске гимназије.  

 

 

Октобар 

 Ивана Милуновић похађала обуку Едука и интегритет. 

 Ивана Милуновић похађала обуку Онлајн и хибридна настава у дигитално 

компетентној установи 

 Ивана Милуновић похађала обуку на  Чувам те платформи. 

 

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. 

 Један ученик 7. разреда су послата у бесплатну школу информатике „Basic 

Payton + Video game development“ 

 Крајем новембра је почела организација пријаве за завршни испит, у којој 

учествује и Ивана М. 

  

Децембар 

 Дана 17.12. одржано Републичко такмичење Дабар у Крушевцу на ком су 

учествовала три ученика наше школе (Смиљка Јанковић, Снежана Шево и 



 

 

 

Лука Јованчевић). Ученица Снежана Шево је освојила друго место, а Лука 

Јованчевић и Смиљка Јанковић упали у топ 20 ученика у својој категорији. 

 У децембру је са свим ученицима осмог разреда одрађен пројекат „Моја 

будућност“, у сарадњи са психологом школе. Ученици су имали задатак да 

припреме презентацију школе коју желе да упишу или више школа које су им 

интересантне, да представе дате школе и смерове својим друговима и 

другарицама. Једном од тих часова су присуствовале: психолог Десанка, 

педагог Ана, заменица директорке Љиљана и разредни старешина - Јелена 

Филиповић Спремо. 

 Извршена анализа успеха на крају првог полугодишта. 

 

Извештај је урадила и предала руководилац стручног већа, Ивана Милуновић. 
 

  

 

Извештај о раду Стручног већа за области предмета друштвених 

наука (предмети: историја и географија) 
 

- Стручно веће друштвених наука чине два наставника: 

- М. Вуковић - историја, 

- Б. Шошкић - географија, 

-У складу са планом рада Сручног већа 2022/2023. године реализоване су следеће 

активности предвиђене за прво полугодиште: 

 

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  

- Потврђена је предложена подела часова  за 2022/202. 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 2022/2023.години. Образовно-васпитни рад је 

организован непосредно у школи. Настава траје 45 минута и одвија се у кабинетима. 

- Наставници оба предмета, и историје и географије, оперативне планове праве на 

основу плана и програма који је предложио ЗУОВ.  

-Ученици су и даље пријављени на платформу Microsoft Teams, која је изабрана на 

нивоу школе, где могу пронаћи додатне материјале које им наставници постављају. 



 

 

 

- У септембру су испланиране писмене провере из оба предмета за прво полугодиште, а 

наставници су применили планиране стандарде у циљу остваривања утврђених исхода. 

- Подршку у раду  остварили су кроз сарадњу међу стручним већима. 

-Мирјана Вуковић је поводом обележавања 15. септембра  - Пробој Солунског фронта 

- са ученицима 7. и 8. разреда гледала филм ,,Србија у Великом рату“ а, ученици су 

писали есеје на тему важних догађаја Првог светско рата и истакнутих личности. 

- Оба наставника су укључена и похађала обуке платформа ,,Чувам те “ са бесплатним 

семинарима : 

- Безбедно коришћење дигиталне технологије - превенција дигиталног насиља  

- Улога установе образовања и васпитања у борби против трговине људима  

- Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и дискриминације, 

злостаљања и насиља  

 

- Бранка Шошкић је одржала радионицу са израдом паноа поводом Светског дана 

Озонског омотача, са ученицима осмог 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. 

- Дечија недеља обележена израдом паноа - Улога деце  у важним историјским 

догађајима (ученици 7 . и 8. разреда ) - Мирјана Вуковић 

- Наставница Б. Шошкић је 06.10. 2022. похађала онлајн обуку ,,Размрдај вијуге и 

покрени друге”, у организацији Института за модерно образовање,  

као и онлајн обуку “Компетенције за демократску културу и програми наставе и 

учења”, у периоду од 12.10. и трајању од 16 сати, у организацији ЗУОВа 

 

- Оба наставника су похађала онлајн семинар 25. октобра - ,,Инклузивно образовање - 

људски и професионални изазов” - Клет  

- Наставница Б. Шошкић је 25.10. 2022. похађала онлајн обуку “Девојчица Пипета у 

свету науке и технике”, у организацији Образовног центра СТЕМ 

- Планирана посета Етнографском музеју са ученицима 7. и 8. разреда, одложена је за 

друго полугодиште због обавеза ученика. 

 

Новембар  

- 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.  

- Оба наставника су похађала вебинар  - ,,Учионица без зидова” 9. новембар - Клет  

- Ученицима седмих и осмих разреда су подељени кодови за дигиталне уџбенике из 

историје и географије 

- Оба наставника су похађала вебинар 24. новембар ,,Ментална стабилност у 

нестабилном окружењу” - Клет  

- У суботу 26. новембра у просторијама Школе Бранка Шошкић је похађала семинар за 

учитеље и разредне старешине ,,Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова 

повезаност са васпитним мерама”. 



 

 

 

- Извршена је анализа завршног испита  за школску 2021/2022. годину на основу 

извештаја који је сачинио Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања. 

 

Децембар  

- Наставница Б. Шошкић је 30. 11. па до 16. 12. 2022. била на боловању па ју је мењала 

колегиница Душуца Трифуновић. 

- Оба наставника су присуствовала онлајн презентацијама уџбеника издавачке куће 

КЛЕТ / историја 9.12.2022, а географија 2.12.2022. а Бранка Шошкић и онлајн 

презентацију Уџбеника географије за 5. разред основне школе, издавачке куће Нови 

Логос, 9.12.2021. 

- Планирана посета часовима ученицима 4.разреда – Природне и друштвене одлике 

Србије – ШРП - област ЕТОС, одложена је за друго полугодиште због усклађивања 

планова са учитељима тих одељења, а и одсуства/боловања предметног наставника Б. 

Шошкић. 

- 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. 

- Оба наставника су присуствовала онлајн вебинару 15. децембра - ,,Индивидуализација 

и мотивација - кључ успешне комуникације - Клет  

- Наставница Мирјана Вуковић 17. децембра - Упитник за наставнике историје- за 

израду првог извештаја о настави историје у Европи 

- Фестивал науке, који је обично био организован у децембру, и претходне две године у 

виртуелној форми биће организован 16. пут у периоду 4. - 6.5.2022 на Београдском 

сајму.. Надамо се одласку.. 

 

Извештај саставила и предала руководилац Стручног већа Бранка Шошкић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Извештај о раду Стручног већа за области језик и комуникацију  

 

Српски језик и књижевност 

           
Крајем августа и почетком септембра Љиљана Глигоријевић и Гаврило Јанчић 

урадили су годишње планове рада за све разреде, утврдили распоред контролних и 

писмених задатака за прво полугодиште. Утврђени су распореди допунске и додатне 

наставе. Договорено је да се десет часова припремне наставе за полагање завршног 

испита за ученике осмог разреда држи у четвртом тромесечју. Током овог периода на 

боловању је била Бранкица Ћировић, а њене послове у редовној настави преузела је 

Снежана Томић, проф. српског језика и књижевности.   

 У септембру је урађена је анализа иницијалних тестова у свим разредима. Као и 

сваке године, резултати старијих разреда (седми, осми) не показују у потпуности право 

знање ученика јер, знајући да се не оцењују, многи ученици овом тестирању приступају 

неозбиљно, незаинтересовано и раде га површно. Ипак, уочљиво је да боље познају 

област граматике, а заборављају градиво које је у суштини једноставно (повезивање 

имена писаца и књижевних дела, мешање књижевно-теоријских појмова као што су 

књижевни род и врста и слично). Оно што је заједничка карактеристика ученика свих 

узраста је скромније знање у области писаног изражавања, непознавање елементарних 

језичких правила или свеопшти немар приликом писања кратких есеја, аргументације и 

тумачења одабраног одломка. Задатке овог типа многи остављају непопуњене. Ученици 

петог разреда тешко решавају задатке из области вештине читања и разумевања 

прочитаног.  

Планирани угледни час у одељењу 8/2 са темом о дијалектима српског језика, 

који је требало да се одржи почетком октобра, није реализован због боловања 

предметног наставника. Одабрана је друга тема угледног часа који ће бити реализован у 

одељењу 7/3 у јануару (,,Мали Принц“, Антоан де Сент Егзипери).  

Даница Милановић,  новинарка Радио Београда 202, успоставила је сарадњу са 

школом, наставницима српског и библиотекарком. За снимање радио-емисије у 

библиотеци школе одабране су ученице које воле да читају (Надежда Милинов 6/1, 

Андреа Шијан, Ана Петровић и Јулијана Ђорђевић из 7/2, Милица Пожега и Софија 

Настоски из 7/3). Тема емисије је била лектира, њена прилагођеност узрасту, 

занимљивост и  актуелност, као и важност читања.  

У октобру је утврђен и програм за Дан школе који је био 18. новембра. Приредба 

је била пригодна, поводом 100-годишњице рођења Душана Радовића. Текст који су 

читали водитељи програма, као и драматизацију ,,Београде, добро јутро!“ написала је 

Љиљана Глигоријевић, која је ученике и припремала за приредбу. У програму су 

учествовали одабрани ученици из свих одељења шестог разреда и одељења 7/3.   

Анализиран је успех ученика у првом тромесечју. Више недовољних оцена 

имају ученици петог и шестог разреда од старијих ученика, а посебно је отежан рад у 

одељењу 5/1 у ком велики број ученика нема одговарајуће знање да би могли да прате 



 

 

 

наставу нашег предмета у старијим разредима. Притом, немају ни радне навике, нити 

су заинтересовани за долажење на допунску наставу.  

Током новембра свим одељењима један час српског језика одржала је 

библиотекарка Весна Митровић.   

У децембру је утврђен програм прославе Савиндана. Наше веће ће припремити 

драматизацију адаптиране приче ,,Златно јагње“  из збирке ,,Књига за Марка“ Светлане 

Велмар Јанковић.  

Урађена је анализа Извештаја о резултатима завршног испита за школску 

2021/2022. годину који је послао Завод за вредновање квалитета образовања и 

васпитања. Врло детаљна анализа налази се у свесци Стручног већа за српски језик и 

књижевност. Резултати прошлогодишње генерације били су лошији у односу на 

уобичајено добре које смо имали свих ових година. Ученици су били објективно 

оцењени и у седмом, а посебно у осмом разреду када више нису похађали наставу по 

комбинованом моделу. Лоше знање у односу на вршњаке на нивоу републике, општине 

и града показали су дечаци, а посебно они са нижим оценама, као и одељење 8/2.  

Својим добрим знањем посебно су се издвојиле девојчице из одељења 8/3.  

У првом полугодишту, у оквиру стручног усавршавања, Бранкица Ћировић је 

похађала онлајн обуке за запослене на националној платформи за превенцију насиља у 

школама (Породично насиље, Старатегије у раду са ученицима који показују проблеме 

у понашању, Безбедно коришћење дигиталне технологије – превенција дигиталног 

насиља). Љиљана Глигоријевић је завршила онлајн обуку ,,Етика и интегритет“ на 

дигиталној платформи за запослене у државној служби и присуствовала семинару 

Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним 

мерама који је одржан у школи.  

Извештај је урадича и предала Бранкица Ћировић, руководилац Стручног већа 

за српски језик и књижевност. 

 

Извештај о раду Стручног већа за области предмета страних 

језика (немачки и енглески језик) 

 
Стручно веће страних језика чине наставници енглеског језика Гордана Тишма, 

Божидарка Вулиновић, Милена Зубац и наставници немачког језика Марија Брајић и 

Наташа Родић. Енглески језик изучава се од првог разреда, а немачки језик од петог 

разреда основне школе. 

Расподела часова у школској 2022/2023. години 

 

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 

Марија Брајић: 6-1, 6-2, 6-3 

Наташа Родић: 5-1, 5-2, 5-3, 7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2, 8-3. 



 

 

 

Уџбеници који се користе за енглески језик: 

 

„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. 

 

Планирани семинари за ову 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 

 

Август 

Усвојен је план рада Стручног већа и план одржавања угледних часова. 

 

Угледни часови: 

Децембар, 6. разред, Meine Familie, Марија Брајић 

Април, 2. разред, Мy town, Гордана Тишма 

Мај, 8. разред, A colourful world, Божидарка Вулиновић 

Мај, 3. разред, Food, Милена Зубац. 

Јун, 8. разред, Нађи информацију на немачким, аустријским и швајцарским 

сајтовима, Наташа Родић 

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. Пошто настава 

и ове школске године почиње у 8:50, такозвани 0.час ће бити намењен часовима за 

допунски и додатни рад. 

 



 

 

 

Направљен је и усвојен план писмених провера. 

Усаглашени су критеријуми писменог оцењивања (30% за оцену 2, 50% за оцену 3, 65% 

за оцену 4 и 85% и више за оцену 5). Свака оцена се може проверити математичком 

формулом (број добијених поена се множи са пет и резултат се дели укупним бројем 

поена). 

 

Септембар 

У септембру је у првом и другом разреду почела да предаје колегиница Марија Брајић 

коју смо упутили у све детаље везане за наставни процес. 

 

Настојали смо да учврстимо сарадњу, размењивали смо идеје, увидели евентуалне 

пропусте и настојали да усавршимо свој рад и кроз посете како редовним тако и 

угледним часовима. Закључено је да је и даље потребна размена искустава и знања како 

би се обезбедила што квалитетнија настава, чему би допринело и учешће на стручним 

семинарима и радионицама. 

 

На платформи Мајкрософт Тимс, убачени су нови тимови ученика петог разреда и 

ажурирани постојећи тимови и налози. 

 

Дана 26.9.2022. Oбележили смо Дан европских језика. Наша школа је часове страних 

језика у нижим и вишим разредима посветила европским језицима. Наставници страних 

језика су на платформи Теаms поставили линк сајта Европског дана језика Европски 

дан језика > Home (ecml.at) са занимљивим садржајима и активностима. Библиотекарка 

наше школе  организовала је изложбу књига и речника на страним језицима. На 

различитим радионицама откривали смо занимљиве и чудне особине језика које 

желимо  да упознамо и изучавамо и том приликом смо цртали мини стрипове  са 

ученицима 5. разреда, а са ученицима 4. разреда смо откривали поздраве, изјаве 

љубави, дане у недељи и називе за боје на европским језицима. Забавили смо се и 

уживали са нашим драгим маштовитим ђацима. Писали смо шале, пословице и 

брзалице на многим језицима и све наше радове представили у холу школе и кабинету 

за стране језике као и и на сајту школе а линк смо проследили Друштву за стране 

језике.Ученици шестог разреда учествовали су у квизу познавања неких основних 

чињеница о страним језицима, а ученици осмог разреда интервјуисали су наше 

учитеље, наставнике и ученике о језицима које говоре и то забележили на хамер папир.  

 

Договорено је и које све активности ће бити бележене у електронском дневнику како би 

родитељи имали бољи увид у рад ученика и како би могло правовремено да се реагује 

уколико се укаже потреба за тим. 

Утврђени су и термини за пријем родитеља, а од ове школске године договорено је да 

једном месечно поред редовних преподневних термина буде и један послеподневни, за 

који би се родитељи претходно најавили мејлом. 

У организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Кампстер 

платформе за учење, путем платформе „Чувам те“, организоване су онлајн обуке на 

тему: 

 28.9.2022. Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању 

 28.9.2022. Породично насиље 

 28.9.2022. Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и 

дискриминације, злостављања и насиља. 

 28.9.2022. Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине 

људима 

https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/sr-Cyrl-RS/Default.aspx
https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/sr-Cyrl-RS/Default.aspx


 

 

 

 28.9.2022. Безбедно коришћење дигиталне технологије, које су похађале Гордана 

Тишма, Наташа Родић, Милена Зубац и Божидарка Вулиновић. 

 

Октобар 

 

По ИОП-у 2 наставу страних језика је почело да похађа неколико ученика, те су 

израђени педагошки профили и индивидуални програми за те ученике. Ове школске 

године 7 ученика специјалног одељења долази једном недељно на часове енглеског 

језика. Једна ученица трећег разреда, један ученик петог разреда, један ученик шестог и 

4 ученика осмог разреда. 

 

Гордана Тишма има 1 ученицу (А.И.) у трећем разреду комбинованог одељењу. 

Божидарка Вулиновић има 3 ученика у редовној настави, два ученика ( Л.П. и В.Г.) у 

одељењу 5/3, и једну ученицу (С.З.) у одељењу 8/3 и 6 ученика  у комбинованом 

одељењу. Једног ученика (С.Р.) у петом разреду комбинованог одељења, једног ученика 

( Е.К) у шестом разреду комбинованог одељења и 4 ученика (А.Г./А.К./Р.К./А.Р) у 

осмом разреду комбинованог одељења. 

Милена Зубац има 2 ученице (А.Х./М.Б.) 7/2 одељења у редовној настави. 

Наташа Родић има 4 ученика у редовној настави, два ученика (Л.П. и В.Г.) у одељењу 

5/3,  једну ученицу (С.З.) у одељењу 8/3  и једног ученика (М.К.) у одељењу 8/2 и једног 

ученика (С.Р.) у петом разреду комбинованог одељења. 

Марија Брајић има једног ученика (Е.К) у шестом разреду комбинованог одељења. 

 

У сталној сарадњи и комуникацији размењивале смо знања и искуства како би смо што 

боље припремиле материјале и реализовале ове часове. 

 

У оквиру дечје недеље која се одржавала од 3.10.-6.10.2022. под слоганом „ Шта детету 

треба да расте до неба?“,  наставница Божидарка Вулиновић је у одељењу 61 одржала  

угледни час на тему Food around the world ( Храном око света) коме су присуствовали 

педагог, психолог школе, наставница енглеског језика Гордана Тишма, наставница 

музичке културе Драгана Нешић и наставница веронауке Николина Маринковић. 

Ученици су припремили традиционална јела европских земаља и представили их на 

енглеском језику. Након тога смо и пробали представљене специјалитете. 

Наставница немачког језика Наташа Родић је са ученицима 5-1 одељења урадила „руке 

пријатељства“. Наставница енглеског језика Милена Зубац је са ученицима четвртог 

разреда представила пано на тему :“ Шта ме чини срећним?“ а  ученици седмог разреда 

су писали поруке на ту тему али су могли и да анонимно оставе поруке наставницима 

шта је то што би они волели да се промени или да је другачије, а није им увек пријатно 

да поделе са наставницима на часу.. Наставница енглеског језика Гордана Тишма је са 

ученицима нижих разреда урадила риме и дечје игре. 

Наставница Божидарка Вулиновић почела је да припрема ученике осмог разреда за 

такмичење из енглеског језика. 

Oд 17.10.2022. до краја марта 2023. наставнице Божидарка Вулиновић и Гордана 

Тишма похађају обуку у организацији Британског савета у Србији а у сарадњи са 

Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у оквиру 

пројекта Future English Online Teacher Community, како би постали део онлајн 

платформе за наставнике енглеског језика која функционише као форум на коме 

наставници могу да размењују идеје, да се укључују у дискусије, деле знања и искуства, 

дају рефлексију на своју наставну праксу и унапређују свој рад. У оквиру платформе, 

наставници могу и да развију свој електронски портфолио и прате свој професионални 



 

 

 

развој, могу да се укључе у интеракције и дискусије са наставницима из земље и 

региона. 

Обука је акредитована на 24 сата и налази се на Листи програма од јавног интереса 

које решењем одобрава министар под називом Континуирано стручно усавршавање 

наставника енглеског језика кроз Онлајн заједницу наставника (ONLINE 

TEACHER COMMUNITY). 

Дана 8.10.2022. Милена Зубац завршила је обуку Етика и интегритет. 

 

На часовима енглеског језика је обрађена тема „Halloween“. Ученици нижих разреда су 

правили маске а ученици виших разреда су припремили паное и презентације на задату 

тему.Као и сваке године и ове је било веома много креативних и маштовитих радова а 

старијим ученицима су се посебно допале презентације које су садржале клипове из 

познатих хорор филмова. 

 

У октобру се разговарало и о планираним активностима у циљу промовисања наставног 

предмета и школе и кроз сарадњу са ваншколским институцијама. С тим у вези 

договорено је да се у другом полугодишту групе ученика одведу у читаоницу 

америчког кутка и да се учлане. Такође, и ове школске године планирана је радионица 

са предшколцима из вртића " Славујак" која ће бити реализована на пролеће 2023. 

године. 

 

Новембар 

 

Анализом оцена на крају првог тромесечја, установиле смо да скоро и нема 

недовољних оцена из страних језика и да је критеријум уједначен. Такође смо 

констатовале да је посећеност часовима допунске наставе недовољна, само пред 

писмене провере.Међутим, константовано је да се ови часови тешко одржавају због 

бројних часова изборних предмета које ученици имају (верска, грађанско, 

информатика, чувари природе, хор и оркестар, час одељењског старешине) као и часова 

диопунске наставе других предмета (оних које ће ученици полагати на завршном 

испиту). 

 

Наставнице Наташа Родић, Гордана Тишма и Божидарка Вулиновић присуствовале су " 

Имплементација Оффиса 365 у организацији рада школе и примена у настави", 

(компетенција К4, приоритетна област П1, 8 бодова) који је 26.10.2019. године 

организован у нашој школи. 

 

Неколико часова наставе енглеског језика је посвећено теми „Тhanksgiving day“. И овом 

приликом су ученици своја знања о овом обичају пренели успешно на своје паное и 

ПППрезентације. 

 

Током часова енглеског језика у старијим разредима, кроз одговарајуће приче, 

осврнули смо се на значај и начин обележавања празника Дан захвалности. 

Семинару „Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са 

васпитним мерама“ који је одржан 26.11.2022. у нашој школи (каталошки број 

програма:128 област – васпитни рад; компетенција К3 – компетенција за подршку 

развоју личности детета и ученика, приоритетна област П4 – јачање васпитне улоге 

образовно – васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, 

дискриминације, злостављања и занемаривања, реализатори: Роберт Џунић, директор 

ОШ „Краљ Петар Први“, Ниш и Марина Стојановић, наставник математике ОШ „Краљ 



 

 

 

Петар Први“, Ниш) присуствовале су Гордана Тишма, Наташа Родић, Милена Зубац и 

Божидарка Вулиновић. 

Наташа Родић  и Гордана Тишма похађале су семинар Етика и интегритет 5.11.2022. 

(вебинар за државне службенике). 

 

Децембар 

У децембру су спроведене уобичајене новогодишње активности (прављење честитки, 

доношење новогодишњих одлука,размена поклона,кићење јелке, украшавања паноа и 

кабинета). У кабинету за стране језике, цео месец је обележен наставом у виду мањих 

радионица на тему Божића и Нове године. Ученици, као и сваке године, радо уче о 

обичајима и култури земаља енглеског и немачког говорног подручја. На часовима 

немачког језика, ђаци петих разреда су слушали божићне песме, учили о обичајима у 

току Adventа, како се прославља Божић у Немачкој и шта је Nikolaustag. Ученици су 

упоређивали сличности и разлике у обичајима прослављања Божића и Нове године у 

Немачкој, Енглеској и нашој земљи. Своје радове изложили смо у кабинету и холу 

школе. 

Анализом закључних оцена на крају првог полугодишта, закључили смо да су оцене 

веома добре, није било ученика са недовољним оценама. 

Ученици 61 разреда су радили пројекат на тему "Cities" на часу енглеског језика са 

наставницом Божидарком Вулиновић. Радови, који нису били у форми ППТ 

презентације су окачени на паноу у кабинету за стране језике. 

 

Током овог полугодишта  су редовно предавани оперативни планови као и планови 

активности за ученике који наставу похађају по ИОП -у 2. Предати су и квалитативни 

извештаји са септембар и октобар. 

 

Стручно усавршавање 

 

Божидарка Вулиновић 

Усавршавање у установи: 

У организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Кампстер 

платформе за учење, путем платформе „Чувам те“, организовала је онлајн обуке на 

тему: 

 28.9.2022. Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању 

 28.9.2022. Породично насиље 

 28.9.2022. Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и 

дискриминације, злостављања и насиља. 

 28.9.2022. Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине 

људима 

 28.9.2022. Безбедно коришћење дигиталне технологије 

 

Усавршавање ван установе: 

 Семинару „Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са 

васпитним мерама“ (семинар К3, К22, П5) који је одржан 26.11.2022. у нашој 

школи (каталошки број програма:128 област – васпитни рад; компетенција К3 – 

компетенција за подршку развоју личности детета и ученика, приоритетна 

област П4 – јачање васпитне улоге образовно – васпитне установе кроз 

развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и 

занемаривања, реализатори: Роберт Џунић, директор ОШ „Краљ Петар Први“, 



 

 

 

Ниш и Марина Стојановић, наставник математике ОШ „Краљ Петар Први“, 

Ниш). 

 17.10.2022. – 31.3.2023. - Континуирано стручно усавршавање наставника 

енглеског језика кроз Онлајн заједницу наставника (ONLINE TEACHER 

COMMUNITY). у организацији Британског савета у Србији а у сарадњи са 

Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у 

оквиру пројекта Future English Online Teacher Community 

 

Гордана Тишма 

Усавршавање у установи: 

У организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Кампстер 

платформе за учење, путем платформе „Чувам те“, организовала је онлајн обуке на 

тему: 

 28.9.2022. Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању 

 28.9.2022. Породично насиље 

 28.9.2022. Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и 

дискриминације, злостављања и насиља. 

 28.9.2022. Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине 

људима 

 28.9.2022. Безбедно коришћење дигиталне технологије. 

 

Усавршавање ван установе: 

 Семинару „Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са 

васпитним мерама“ (семинар К3, К22, П5) који је одржан 26.11.2022. у нашој 

школи (каталошки број програма:128 област – васпитни рад; компетенција К3 – 

компетенција за подршку развоју личности детета и ученика, приоритетна 

област П4 – јачање васпитне улоге образовно – васпитне установе кроз 

развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и 

занемаривања, реализатори: Роберт Џунић, директор ОШ „Краљ Петар Први“, 

Ниш и Марина Стојановић, наставник математике ОШ „Краљ Петар Први“, 

Ниш). 

 17.10.2022. – 31.3.2023. - Континуирано стручно усавршавање наставника 

енглеског језика кроз Онлајн заједницу наставника (ONLINE TEACHER 

COMMUNITY). у организацији Британског савета у Србији а у сарадњи са 

Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у 

оквиру пројекта Future English Online Teacher Community 

 

Наташа Родић  

Усавршавање у установи онлајн: 

Септембар 2022. 

 Породично насиље  

 Стратегије у раду с ученицима који показују проблеме у понашању  

 Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и 

дискриминације  

 Безбедно коришћење дигиталних технологија- превенција дигиталног насиља 

 Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине људима 

 

Усавршавање ван установе: 

 Етика и интегритет 5.11.2022. (вебинар за државне службенике) 



 

 

 

 Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова овезаност са васпитним 

мерама 26.11.2022.(семинар К3, К22, П5) 

 

Марија Брајић 

Укључивање у програм Темпус Еразмус, стипендија за ученике и наставнике. 

 

Милена Зубац 

Усавршавање у установи: 

У организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Кампстер 

платформе за учење, путем платформе „Чувам те“, организовала је обуке на тему: 

 28.9.2022. Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и 

дискриминације, злостављања и насиља. 

 28.9.2022. Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине 

људима 

 28.9.2022. Безбедно коришћење дигиталне технологије 

 

Усавршавање ван установе: 

 8.10.2022. Етика и интегритет 

 Семинару „Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са 

васпитним мерама“ који је одржан 26.11.2022. у нашој школи (каталошки број 

програма:128 област – васпитни рад; компетенција К3 – компетенција за 

подршку развоју личности детета и ученика, приоритетна област П4 – јачање 

васпитне улоге образовно – васпитне установе кроз развијање програма 

превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања, реализатори: 

Роберт Џунић, директор ОШ „Краљ Петар Први“, Ниш и Марина Стојановић, 

наставник математике ОШ „Краљ Петар Први“, Ниш). 

 

Извештај је урадила и предала Божидарка Вулиновић. 



 

 

 

 

 Извештај о раду Стручног већа за области уметничких предмета 

(музичка култура, ликовна култура, изборни предмет: хор и оркестар, 

слободне наставне активности: хор и оркестар, цркање, сликање и 

вајање) 
 

Август 

Стручно веће чине професорка музичке културе Драгана Нешић и професорка 

ликовне културе Сања Сепенички Живановић. Због боловања Сање Сепенички 

Живановић, од 1. септембра је ангажована Ксенија Барић, на месту наставника ликовне 

културе.  

На првом састанку актива потврђено је да ће се настава одвијати непосредно. На 

основу тога направљени су годишњи планови рада за музичку, ликовну културу, 

слободне наставне активности и секције и написани месечни планови за 

септембар.Утврђено је да су у кабинету за ликовну културу неопходни нов пројектор, 

јер је стари некомпатибилан са рачунарима, као и платно за пројектор, које је спаљено 

прошлог пролећа. 

Ажурирани су тимови на платформи Мајкрософт тимс и у тимове уведени 

новоуписани ученици. Платформа ће се и даље користити у складу са потребама 

наставника и ученика за развој дигиталних компетенција.  

Извршена је расподела одељења старијих разреда и направљен распоред 

слободних наставних активности и секција које ће се одржавати пре редовне наставе 

или у поподневним часовима, након наставе.  

На свечаном дочеку ђака првака 30. августа, хор ученика другог разреда извео  је 

три песме уз пригодан програм добродошлице.  

 

Септембар    

Часови слободне наставне активности Цртање, сликање и вајање уклопљени су 

у распоред часова, а распоред часова Музиком кроз живот и Хор и оркестар 

организован је у договору са ученицима, као предчас или након редовне наставе, од 5. 

до 9. часа.  

Ученици који су се определили за слободну наставну активност Музиком кроз 

живот у петом или Хор и оркестар у седмом и осмом разреду одабрали су по једну од 

следећих активности: 

 мала школу клавира 

 мала школу гитаре 

 солистичко певање 

 хорско певање 

 музичка радионица 

Обављена је аудиција и одабир чланова хорова млађих и старијих разреда (од 

другог до осмог разреда), и направљен је и план рада свих музичких секција и 

слободних наставних активности на годишњем и месечном нивоу. Евидентирани су 

нови чланови и распоређени по гласовима, то јест саставима. Формирана су три хора. 

Тиме је започет редован рад са изабраним ученицима.  

Ученичке активности су редовно бележене у педагошким свескама наставника, као и у 

активностима ученика у е-дневнику. 



 

 

 

Наставница ликовне културе поставила је изложбу најбољих ученичких радова у 

холу и на спрату школе. 

Октобар 

Током овог месеца уређиван је кабинет за ликовну културу, а најбољи 

прошлогодишњи и нови радови ученика старијих разреда су изложени у кабинету. 

Ученица 5/1, Николина Вучетић је за школске вести израдила плакат са цртежом 

одбојкашице који је уједно и изложен у приземљу школе.  

И овог месеца школски хол и зидови су украшени најбољим ликовним радовима наших 

ученика.  

Одабране су композиције које ће ученици који похађају слободне наставне 

активности извести на прослави Дана школе и  на Новогодишњем концерту у децембру.  

На неформалном састанку чланова Комисије за културну делатност школе, 

одлучено је да Дан школе, који ће бити обележен 18. новембра буде посвећен Душку 

Радовићу, у оквиру обележавања стогодишњице његовог рођења.   

 

Новембар   

На ликовном конкурсу Железнице Србије ,,Железница очима децe 2022” је 

учествовало 10 ученика наше школе. Резултати конкурса још увек нису познати.  

Поводом Дана школе и обележавања стогодишњице рођења Душка Радовића, ученици 

Теодор Милановић 8/2 и Јана Вујачић 8/1 нацртали су портрете Душка. Радови су 

изложени на паноу у холу школе. 

И овог месеца изабрани су и постављени нови ученички радови у кабинету за 

ликовну културу. 

Дан школе обележен је 18. новембра, музичко-драмским програмом. Поред 

чланова драмске секције и рецитатора, учествовали су хорови школе са три нумере и 

инструменталисти.  

Са ученицима СНА Музиком кроз живот започели смо пројекат Култура је кул, 

где ће ученици кроз различите активности промовисати културу и позитивне културне 

обрасце. 

На новембарском састанку стручног већа усаглашени су критеријуми 

оцењивања. Такође, упућен је захтев за набавку нових звучника, јер су постојећи 

непоуздани и некако „реанимирани“ за потребе програма за Дан школе. 

 

Децембар  

Од 5. децембра на месту наставника ликовне културе ангажована је професор 

ликовне културе Сузана Благојевић.  

Одржане су аудиције за учешће у шоу талената „Покажи шта знаш“ који је 

одржан крајем децембра. Почеле су припреме и вежбе за наступе.  

Ученици петог разреда, чланови музичке радионице, су осликали плакате и 

израдили улазнице за најављени шоу талената. 

Шоу талената Покажи шта знаш одржан је 26. децембра као новогодишњи 

наступ ученика који похађају наставу слободних наставних активности Музиком кроз 

живот и Хор и оркестар, чланова школских хорова, али и других.  Поред три хора наше 

школе, наступило је и 37 ученика млађих и старијих разреда у 19 нумера: 

инструменталисти, вокални солисти, ученици који похађају музичке школе, као и 

ученици који поседују вештине и таленте из различитих области – спорта, плеса, 

гимнастике, глуме, мађионичарских трикова... Концерту је присуствовало преко 200 



 

 

 

људи – наставника, ученика наше школе и њихових родитеља. Прикупљено је 24.000,00 

РСД, а сав приход је дониран ученици наше школе која је тешко болесна. Посебно бих 

похвалила ученике одељења 8/2, који су као техничка подршка значајно допринели 

реализацији овог догађаја. 

Ученици који похађају часове Цртања, сликања и вајања поставили су 

новогодишњу декорацију са цртежима, ирвасима, санкама, јелкама, пакетићима и 

новогодишњим украсима, која је изложена у холу школе.  

У оквиру догађаја Шоу талената приређена је изложба ученичких радова на којој 

је учествовало 54 ученика. 

Комисија за културне и јавне делатности договорила се за музичко-драмски 

програм који ће се извести за школску славу.   

На децембарском састанку стручног већа усаглашени су критеријуми 

оцењивања. 

Једна ученица петог разреда, двоје ученика шестог и једна ученица осмог 

разреда су неоцењени из музичке културе због непохађања наставе. Један ученик 

шестог разреда није оцењен из ликовне културе, као и из Цртања, сликања и вајања, 

због непохађања наставе. Сви остали ученици су ово полугодиште завршили са 

позитивним оценама из уметничких предмета.  

Часови музичке и ликовне културе, слободних наставних активности и музичких 

секција реализовани су у великој мери. 

 

Примена и реализација школског развојног плана 

 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; 

 

Слободне наставне активности и секције 

Цртање, сликање и вајање  похађало је 76  ученика старијих разреда. Сви су ову 

школску годину завршили са позитивним успехом, осим једног ученика шестог разреда 

који је остао неоцењен због непохађања наставе. 

Настава Музиком кроз живот и Хора и оркестра од петог до осмог разреда је 

организована у зависности од активности за коју су се определили ученици – школа 

клавира, школа гитаре, солистичко певање, хорско певање или музичку радионицу. 

Ученици су имали непосредну групну или индивидуалну наставу у школи, 

организовану пре или након редовних часова.   

Музиком кроз живот похађало је 48 ученика петог разреда. 42 ученика имају 

оцену истиче се, 3 ученика добар, а 3 задовољава,  

Хор и оркестар похађало је 28 ученика старијих разреда. Сви ученици су 

завршили ову школску годину са позитивним успехом: 27 ученика има оцену истиче 

се, а 1 је добар.  

Хорска секција – Мали и Средњи хор чини 49 чланова млађих разреда (32+17) и 

пробе су се одржавале средом 5. и 6. час, а Велики хор 56 (23+19+14)  чланова који су 



 

 

 

подељени у три групе и пробе су имали уторком и петком. Од фебруара ће се и прваци 

прикључити хору.  

Започет је рад и са школским инструменталним ансамблима, који ће наступити у 

наредним културним догађајима. 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Драгана Нешић: 

Присуство угледним часовима: 

- 7. октобар 2022, угледни час енглеског језика Food Aroun The World у одељењу 

6/1; 

Стручни скуп: 

-  1. октобар 2022,  Праћење и вредновање ученичких постигнућа у настави 

Музичке културе у основној школи, у организацији УНМКС (8 сати/ 2 бода) 

 

Извештај је урадила и предала Драгана Нешић, руководилац стручног већа 

уметничких предмета. 
 

 

 

Извештај о раду Стручног већа за области предмета физичког и 

здравственог васпитања 

 

Крајем августа урађен је годишњи глобални план рада и месечни план за 

септембар. 

Подељени су часови и донета је одлука о реализацији рукометне секције једном 

недељно за ученике од 4. до 8. разреда. 

 Због доделе разредног старешинства, од петог септембра, наставница Снежана 

Сворцан је преузела све часове у 5/1, наставник Зоран Јеремић у 8/2.  

Крајем септембра (30.9.2022.) у оквиру манифестације – Европска недеља спорта 

- организовали смо за ученике наше школе физичке активности, вежбање и 

елементарне игре у трајању од 60 минута. Учествовало је тридесет и пет ученика од 

трећег до осмог разреда.  

Наставник Зоран Јеремић је 10. октобра водио ученике осмог разреда и једног 

ученика седмог разреда на општинско такмичење у кошарци. 

 Крос за ученике 5. и 6. разреда одржан је 18 октобра, а за ученике 7. и 8. разреда 

20. октобра.  

Недељу спорта реализовали смо од 24. до 28. октобра.  

Наставник Зоран Јеремић 22. новембра водио је ученике осмог разреда на 

општинско такмичење у одбојци, а ученице 25. новембра - освојиле су друго место на 

општинском такмичењу. 

Почетком новембра, наставница Снежана Сворцан похађала је онлајн семинар 

„Етика и интегритет”, а крајем истог месеца похађала је семинар ,,Превентивна улога 

појачаног васпитног рада”.  

У децембру, наставник Зоран Јеремић водио је ученике осмог разреда на 

општинско такмичење у малом фудбалу.  

                              

 Извештај је урадила и предала руководиоц већа Снежана Сворцан. 



 

 

 

Извештај о раду Стручног већа за области предмета Грађанско 

васпитање и верска настава 

 
Грађанско васпитање у школској 2022/23. години похађа 103 ученика петог, 

шестог, седмог и осмог разреда. 

 

За изборни предмет Грађанско васпитање определилo се 15 ученика петог 

разреда, 13 се истиче, 2 су неоцењана.  

  Грађанско васпитање у шестом разреду похађа укупно 45 ученика у две групе 

(16 уч. из 6/1, 20 уч. 6/2 и 9 уч. из 6/3).  

Оцену истиче се има 42 ученика, 1 оцену задовољава и 2 су неоцењена.   

 У седмом разреду за Грађанско васпитање определило се укупно 18 ученика (10 

уч. из 7/1,  6 уч. из 7/2 и 2 уч. из 7/3) једна група. Ученика који су  оцењени описном 

оценом истиче се је 9, добрих је 6, задовољава 2 и. Неоцењен 1.  

 У 8. разреду је оформљена једна група од 25 ученика који похађају грађанско 

васпитање, од којих је 20 уч. оцењено је описном оценом истиче се, 2 уч. оценом добар 

и 2 уч. оценом задовољава и 1 ученик је неоцењен.  

Веома су вредни, одговорни, зрели и спремни да учествују увек и у свему. 

У току првог полугодишта са свим ученицима је рађено на остваривању 

основног циља овог предмета, а то је оспособљавање за активно учешће у животу 

школе са циљем да се подигне квалитет живљења и рада. Током наставе практикован је 

принцип активног учешћа у раду како би ученици на основу искуства стицали и 

проширивали сазнања о себи и другима (својим и туђим осећањима, мишљењима, 

ставовима, делима), демократији и демократском начину одлучивања, правима, 

обавезама, одговорностима и мерама награђивања и кажњавања и еколошкој свести. 

Кроз различите методе као што су дрво проблема и шест шешира подстицан је развој 

критичког мишљења и подизан је ниво самопоуздања у изражавању личних потреба, 

осећања и ставова, али и емпатије за друге. Негована је ненасилна комуникација, 

толеранција, сарадња и партнерство, другарство и пријатељство, освешћиване су 

могуће субјективне и објективне препреке у успешном раду, упознати су са 

предностима групног рада над индивидуалним, као и тимског над групним. Ученици су 

оспособљавани за активно учешће у решавању својих и туђих проблема као и за  

унапређење  живота у одељењу и школи кроз разне радионице и едукативне филмове у 

вези са људским потребама, толеранцијом и прихватањем различитости. У току 

полугодишта је одржано неколико радионица. Кроз разне радионице обележен је Дан 

детета и Дана људских права, затим Дан Заставе, Међународни дан толеранције. 

Предложено је Ђачком парламенту да се организује недеља тематског облачења, 

предлог је усвојен, а затим и реализован, као и акција чишћење школског дворишта. 

Поводом новогодишњих празника ученици шестог разреда су имали и 

радионицу прављења новогодишњих честитки за децу без родитељског старања које 

смо послали у Центар за заштиту одојчади, деце и омладине у Звечанској, као и 

прошле године. 

  

Извештај су урадиле и предале Бранкица Ћировић и Љиљана Глигоријевић, 

наставнице грађанског васпитања. 
 

 

 

 



 

 

 

Извештај о Православној верској настави (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.  

 

Септембар 

Извршена набавка материјала потребна за часове. 

Дана 10.9.2022. године у Храму Светог Саве организован је Призив Духа Светог 

на ученике београдских школа и њихове наставнике као благослов за почетак нове 

школске године. 

Дана 11.9.2022. године ученици и наставница присуствовали су прослави 

храмовне славе Сабора свих српских светитеља 

 

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. 

Дана 14.10.2022. године реализован међународни онлајн  час са школом у 

Румунији на тему: “Путовања Светог Саве“ 

 

Дана 22.10.2022. године одржан је састанак вероучитеља општина Палилула у  

ОШ“ Дринка Павловић“ 

 

Новембар 

 Извршена је анализа успеха ученика у првом тромесечју те могућности 

побољшања и унапређења наставе у наредном периоду. 

 

Децембар 

 Дана 24.12.2022. 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 октобру наставница похађала онлајн семинар: „Етика и интегритет“ и  

Чувам те на тему: „Стратегија у раду са ученицима који показују проблеме у 

понашању“ 

 Дана 24.12.2022. године наставница присуствовала састанку координатора 

вероучитеља у ОШ „Дринка Павловић“ 

 Дана 24.12.2022. године наставница присуствовала обуци за менторски рад 

вероучитеља 

 

 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,Свети Никола, Материце и Божић. 



 

 

 

 

Реализовано је од 17 - 18 часова у зависности од групе. 

 

 Православну верску наставу похађа укупно 314 ученика: 

 

Први разред         44 ученика ; 24 девојчице и 20 дечака 

Други  разред      34 ученика;  19 девојчица и 15 дечака, 

Трећи  разред      37  ученика;  12 девојчицa и 25 дечакa, 

Четврти  разред   30 ученика;  17 девојчица  и 13 дечака, 

 

Пети  разред        51 ученик;    25 девојчица  и 26 дечака, 

шести разред       35 ученика;  20 девојчица и  15 дечака, 

седми  разред      53 ученика;  30  девојчицa и 23 дечака и 

осми  разред        39 ученика;  23  девојчица и 16 дечака. 

 

Број ученика у млађим разредима је 145, 

а у старијим разредима 178 ученика. 

Укупан број ученика који похађа часове Православне верске наставе (Катихизиса) је 

323. 

Број група по разредима:  

I      три групе 

II     две групе 

III   две групе 

IV   две групе 

V    три групе 
VI   две групе 

VII  три групе 

VIII две група 

 

Извештај је урадила и предала наставница Православне верске наставе 

(Катихизиса) Николина Маринковић.  

 
 
 

Исламска верска настава 

 
 У школској 2022/2023. часове Исламске верске наставе похађало је 67 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 10 ученика (5 дечака и 5 девојчице)  

Други разред 13 ученика (9 дечака и 4 девојчице)   

Трећи разред 6 ученика (4 дечака и 2 девојчица)  

Четврти разред 8 ученика (4 дечака и 4 девојчица)  

Пети разред 13 ученика (7 дечака и 6 девојчица)  



 

 

 

Шести разред 6 ученика (6 девојчица)   

Седми разред 4 ученика (4 девојчица) 

Осми разред 7 ученика (3 дечака и 4 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 - 64 ученика 

Неоцењено - 3 ученика (из првог разреда два ученика и један из II2) 

Сви часови верске наставе су одржани.  

 

Извештај је урадио и предао наставник Рамадан Мехмеди. 

 

Извештај о раду дефектолога у комбинованом одељењу 

У комбиновано одељење школске 2022/23. уписано је у септембру 7 ученика; 2 

девојчице (трећи и осми разред ) и 5 дечака ( пети, шести, и осми разред).  

  

Укупан број изостанака у комбинованом одељењу је 99 оправданих изостанака. 

Сви ученици похађају наставу грађанског васпитања, оцењени су оценом истиче се. 

 

Ученица 3. разред А.И. прво полугодиште завршава са добрим успехом (3,14). Укупно 

има 31 оправдан изостанак. Владање: 5 (примерно). 

Ученик 5. разреда С.Р. прво полугодиште завршава са врло добрим успехом (4,08). 

Укупно има 26 оправданих изостанака. Владање: 5 (примерно). 

Ученик 6. разреда Е.К. прво полугодиште завршава са врло добрим успехом (3,79). 

Укупно има 8 оправданих изостанака. Владање: 5 (примерно). 

Ученик 8. разреда А.К. прво полугодиште завршава са врло добрим успехом (3,71). 

Укупно има 13 оправданих изостанака.Владање: 5 (примерно). 

Ученица 8. разреда А.Г. прво полугодиште завршава са добрим успехом (3,50). 

Изостанци: Нема 

Владање: 5 (примерно).  

Ученик 8.разреда А.Р. прво полугодиште завршава са врло добрим успехом (4,07). 

Изостанци:0. Владање: 5 (примерно). 

Ученик 8.разреда Р.К. прво полугодиште завршава са врло добрим успехом (3,57). 

Укупно има 21 оправдан изостанак. Владање: 5 (примерно). 

 

Припремљени су планови подршке ученицима редовне наставе који имају потешкоће у 

учењу (који раде по ИОП-у 2). 

Урађен је распоред за ученике који наставу похађају по ИОП-у 2. 

Такође радим и са три ученика редовне наставе који наставу похађају по ИОП-у 2: 

- 5. разред 1 дечак Л.П. од децембра.  

- 7. разред 2 девојчице А.Х. и М.Б. 

 

Планирани часови и писмени задаци су реализовани 

Ученици напредују у складу са својим интелектуалним могућностима предвиђеним 

планом и програмом 



 

 

 

 

Извештај о раду дефектолога  

 

Август 

Урађене су припреме за почетак школске 2022/2023. године - глобални планови. 

Утврђен је распоред писмених задатака. 

Израђени су месечни планови за септембар. 

Израђени су и усвојени распореди часова. 

 

Септембар 

Организовани су родитељски састанци. 

Подељени су уџбеници. 

Дата су обавештења о осигурању ученика. 

Израђени су инструменти о праћењу и напредовању ученика- педагошка свеска. 

Реализован је септембарски план и израђени су планови за октобар. 

 

Октобар 

Ученици су радили први писмени задатак из српског језика и математике. 

Реализован је октобарски план и израђени су планови рада за новембар. 

 

Новембар 

Анализиран је успех, владање и редовност похађања наставе. 

Одржани су родитељски састанци, дате препоруке за напредовање ученика у учењу. 

Ученици 8. разреда као изборни предмет полажу биологију. 

Обележен је Дан школе, 18.11.2022. године. 

Реализован је план рада за новембар и израђени су планови рада за децембар. 

 

Децембар 

Урађен план активности за друго полугодиште. 

Надокнађеи су часови од Дана школе, 10.12.2022. године. 

Реализован је децембарски план и израђени су плановиа рада за јануар. 

Подељени су ваучери. 

Наставници су учествовали на семинарима у организацији школе. 

Родитељи осмака су код педагога попунили пријаву за завршни испит. 

Одржан је други писмени задатак из српског језика и математике  

Одржани су родитељски састанци и подељене ђачке књижице. 

 

Извештај је урадила и предала Леонарда Коцић Ранђеловић. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Извештај о извођењу наставе из слободних наставних 

активности 

 

 
Цртање, сликање и вајање  похађало је 76  ученика старијих разреда. Сви 

су ову школску годину завршили са позитивним успехом, осим једног ученика шестог 

разреда који је остао неоцењен због непохађања наставе. 

Настава Музиком кроз живот и Хора и оркестра од петог до осмог 

разреда је организована у зависности од активности за коју су се определили ученици – 

школа клавира, школа гитаре, солистичко певање, хорско певање или музичку 

радионицу. Ученици су имали непосредну групну или индивидуалну наставу у школи, 

организовану пре или након редовних часова.   

Музиком кроз живот похађало је 48 ученика петог разреда. 42 ученика имају 

оцену истиче се, 3 ученика добар, а 3 задовољава,  

Хор и оркестар похађало је 28 ученика старијих разреда. Сви ученици су 

завршили ову школску годину са позитивним успехом: 27 ученика има оцену истиче 

се, а 1 је добар.  

 

 

 

СНА Музиком кроз живот 

 

Слободну наставну активност Музиком кроз живот похађало је 48 ученика. Рад 

је организован кроз четири активности: 

- солистичко тј. хорско певање 

- школу клавира  

- школу гитаре 

- музичку радионицу 

Број ученика по одељењима: 

- 51 – 19 

- 52 – 18  

- 53 – 11   

Часови су се одржавали пре или након редовне наставе, a оптерећење ученика 

било је 1 час недељно.    

Ученици клавира (њих 11) у овој школској години обрадило је 27, гитаристи 11, 

а певачи (солистички и хорски) 25 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 и опште културе и информисаности код ученика.  

Ученици који похађају наставу Музиком кроз живот учествовали су на два 

музичка догађаја (Дан школе, 18. 11. 2022. и Новогодишњи шоу талената, 26.12.2022), 

на којима су извели 6 инструменталних и 2 вокално-инструменталне нумере.   

Часови Музиком кроз живот реализовани су у потпуности. Сви ученици су 

оцењени позитивним оценама.   

 



 

 

 

СНА Хор и оркестар 

Слободну наставну активност  Хор и оркестар похађало је 28 ученика седмог и 

осмог разреда. Рад је организован кроз четири активности: 

- солистичко тј. хорско певање 

- школу клавира  

- школу гитаре 

- музичку радионицу 

Број ученика по одељењима: 

- 71 – 5  -    81 – 12  

- 72 – 5   -    82 – 3  

- 73 – 1   -    83 – 2  

Часови су се одржавали пре или након редовне наставе, a оптерећење ученика је 

1 час недељно.    

Ученици клавира (њих 15) у овој школској години обрадило је 31, а певачи 

(солистички и хорски) 25 композиција (изведених вокално или техником телесних 

перкусија). Један ученик се определио за школу гитаре и обрадио је 7 техничких вежби 

и композиција.  

Ученици су учествовали на два музичка догађаја у овом полугодишту – на 

прослави Дана школе (18.11.2022)  са 3 изведене вокално-инструменталне и 

инструменталне композиције, а за Новогодишњи шоу талената (26.12.2022)  на 

репертоару је било 6 вокално-инструменталних и инструменталних нумера.  

Часови Хора и оркестра реализовани су у потпуности. Сви ученици су оцењени 

позитивним оценама.   

Детаљнији извештај по месецима налази се у Извештају о раду стручног већа 

уметничких предмета. 
 

Чувари природе 

 
Наставу из  чувара природе у школској 2022/2023. похађа 31 ученик 5. разреда 

из три одељења (5-1, 5-2 и 5-3). 

На крају првог полугодишта ученици су постигли следећи успех : 24 ученика 

оцењено је са истиче се, 4 ученика постигли су добар успех и три  ученика 

задовољавајући успех. 

Сви часови су одржани по предвиђеном плану и програму 

      У току првог полугодишта реализоване су следеће активности: 

- Ученици су правили  и поставили у школском дворишту хранилице за птице. 

- Припрема  жардињера у школском дворишту за прављење органског ђубрива од 

опалог лишћа и другог органског отпада. 

-  Прављење новогодишњих украса од рециклираног материјала. 

 

Извештај је урадила и предала Драгана Шијаковић, наставник чувара природе.     
     

 
 

 

 

 



 

 

 

Домаћинство 

Домаћинство похађају ученици седмог и осмог разреда. Укупно има пет група: 

- прва 7-1  

- друга 7-2  

- трећа 7-3  

- четврта 8-1, 8-2  

- пета 8-3 

Укупан број ученика  91. 

 

У првом полугодишту су обрађене следеће теме: Савремено домаћиство и 

породица; Култура становања 

Актвности: У септембру ученици су  правили породично стабло, затим план 

активности за седам дана и сваки ученик је читао план активности на часу.  

У октобру свака група уз помоћ наставника је правила колач у простојима 

школе. Током новембра и децембра ученици су на часовима домаћинста помагали у 

чишћењу школског дворишта, направњена је јелка у кабинету хемије. Ученици су 

учествовали у игри „Тајни пријатељ“ и поколне делили у последњој недељи првог 

полугодишта.  

  Успех  ученика је следећи:  истиче се - 88 ученика; добар – 2 ученика;  

задовољава – 1 ученик; неоцењен – 1 ученик. 

 

 

Извештај је урадила и предала предметни нставник Милена Белоица. 

 

 



 

 

 

Извештај о раду Одељењских већа од првог до осмог разреда и 

комбинованoг одељења 

 

Извештај Одељењског већа првог разреда 
 

У првом разреду је 86 ученика (40 дечака и 46 девојчица). 82 ученика редовно 

похађа наставу. Четири  ученика  не похађају редовно наставу и имају већи број 

изостанака. 

Примерно владање има 82 ученика. Три ученика имају незадовољавајуће 

владање и укор наставничког већа ( I 1 – С.И. и Л.Ф;  I 2 – Е.Б), а један ученик укор 

одељенског старешине и врло добро владање ( I 3 – С.Б) 

Са изостанцима су 82 ученика, а 4 су без изостанака; 81 ученик има 3368 

оправданих изостанака, 4 ученика 282 неоправдана изостанка и 2 ученика имају 360 

нерегулисаних изостанака. Укупно је 4010 изостанака, 46,63 по ученику. 

Процентуално: 86,91% ученика самостално напредује у остваривању исхода, 

8,18% ради уз мању помоћ и 4,91% исходе остварује уз већу помоћ. 88,69% ученика 

има стално ангажовање, а 11,31% има повремено ангажовање. 

Самостално остварују исходе: из српског језика 66 ученика, из енглеског језика 

75 ученика, из математике 66 ученика, из света око нас 68 ученика, из ликовне културе 

80 ученика, из музичке културе 75 ученика и из физичког и здравственог васпитања 82 

ученика и дигиталног света 72 ученика. 

Уз мању помоћ исходе остварују: из српског језика 12 ученика, из енглеског 

језика 6, из математике 12 ученика, из света око нас 10 ученика, из ликовне културе 2 

ученика, из музичке културе 4 ученика, из физичког и здравственог васпитања 2 

ученика и из дигиталног света 7 ученика. 

Уз већу помоћ исходе остварују: из српског језика 6 ученика, из енглеског језика 

3 ученика, из математике 6 ученика, из света око нас 6 ученика, из ликовне културе 2 

ученика, из музичке културе 5 ученика, из дигиталног света 5 ученика и из физичког и 

здравственог васпитања  их нема . 

Стално ангажовање има: из српског језика 71 ученик, из енглеског језика 78 

ученика, из математике 75 ученика, из света око нас 71 ученик, из ликовне културе 78 

ученика, из музичке културе 73 ученика и из физичког и здравственог васпитања 81 

ученик и из дигиталног света 69 ученика. 

Повремено ангажовање има: из српског језика 13 ученика, из енглеског језика 6 

ученика, из математике 9 ученика, из света око нас 13 ученика, из ликовне културе 6 

ученика, из музичке културе 11 ученика, из физичког и здравственог васпитања 3 

ученика и из дигиталног света 15 ученика. 

  Православну верску наставу похађа 43 ученика и сви имају оцену истиче се;  

Грађанско васпитање похађа 33 ученика – 32 имају оцену истиче се, а 1 ученик оцену 

добар; Исламску верску наставу похађа 8 ученика и имају оцену истиче се; 

Ученица I 2 Е.Б. и ученик I 3 С.Б. су неоцењени из свих предмета због великог 

броја изостанака.  



 

 

 

Ученици којима је потребна већа помоћ у остваривању исхода су: 

I 1 – С.И. и М.К. 

      I 2 – С.Т. и С.Т 

I 3 – Н.Ј. и А.Ш. 

Ученици углавном напредују очекиваним темпом (читају и пишу, састављају 

једноставније реченице, умеју да одговоре на постављено питање, сабирају и одузимају 

бројеве до 10, певају обрађене песмице, цртају разноврсним техникама и учествују у 

физичким активностима) ;  

Планирани часови су одржани, осим четири часа енглеског језика. 

Остварене активности Одељенског већа првог разреда на крају првог 

полугодишта школске 2022/2023. године 

Август 

2022. 

-Урађене су припреме за почетак школске 2022/2023.године-глобални планови 

- Утврђен је распоред планираних провера знања 

- Тимско планирање - израђени су месечни планови за септембар 

- Израђени су и усвојени распореди часова, распоред коришћења фискултурне сале 

- Анализиран је школски календар 

- Планирани су родитељски састанци 

- Ученици другог разреда су извели приредбу којој су присуствовали ученици првог 

разреда, њихови родитељи и учитељице које ће водити први разред 

29. 8.2022. „Прво скочи па реци спорт, детињарије“, онлајн – стручно усавршавање 

(Татјана Адамовић) 

29.8.2022. „Дигитални свет 1“ ЗУОВ – Стручно усавршавање (Наталија Николаш, 

Татјана Адамовић и Милена Радивојевић) 

Септембар 

2022.  

-Подељени су бесплатни уџбеници 

-Родитељи ученика првог разреда су упознати са планом и програмом наставе и 

учења у првом разреду 

- Извршено је анкетирање родитеља за изборни програм 

- Организовани су родитељски састанци и изабрани представници Савета родитеља 

- Одређени су термини - Дана отворених врата 

- Дата су обавештења о дечјој штампи и осигурању ученика 

- Анализиран је оперативни план за септембар 

- Израђени су оперативни планови за октобар; 

- Извршен је договор о сарадњи са стручнимм сарадницима и библиотекаром, 

дефектологом 

- Израђени су инструменти о праћењу и напредовању ученика 

-Хуманитарна акција ( прикупљан добровољни прилог за ученицу одељења I1 која 

је трагично изгубила рођену сестру) - активност из Развојног плана школе 

- Преузети и унети јобови у електронски дневник 

- Анкетирани ученици за бесплатно пливање 

- Сакупљен новац за осигурање ученика 

7.9.2022. Унапређивање планирања у области заштите од насиља и спречавање 

дискриминације – стручно усавршавање ( Татјана Адамовић) 

8.9.2022. Дигитални свет за први, други и трећи разред – стручно усавршавање 

(Милена Радивојевић) 

14.9.2022. Презентација уџбеника Дигитални свет – стручно усавршавање (Милена 

Радивојевић) 

23.9.2022. Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и 



 

 

 

дискриминације, злостављања и насиља – стручно усавршавање (Милена 

Радивојевић) 

24.9.2022. Безбедно коришћење дигиталне технологије – превенција дигиталног 

насиља (Милена Радивојевић) 

26.9.2022. Стратегија у раду са ученицима који показују проблеме у понашању 

(Милена Радивојевић) 

30.9.2022.Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине 

људиама; Породично насиље ( Милена Радивојевић) 

30.9.2022. Обележен Европски школски дан спорта (спортске игре у школском 

дворишту) 

- Учествовање на ликовном конкурсу које је организовала компанија Форма Идеале 

„Нацртај, обоји и освоји“ 

Октобар 

2022. 

- Анализиран је октобарски план и израђени су планови рада за новембар 

3.10.2022 – 7.10.2022. обележена је Дечија недеља активностима које је предложила 

организација 

„Пријатељи деце Палилула“ 

(3.10.2022. Организован је и спроведен саобраћајни полигон у школском дворишту; 

4.10.2022. Организовано је традиционално цртање кредама у школском дворишту;  

5.10.2022. Како бити лидер у свом животу-покрени се... (благостање је моје 

природно стање) – стручно усавршавање (Наталија Николаш, Татјана Адамовић и 

Милена Радивојевић) 

5.10.2022. Реализована је ликовна радионица на тему „Дај ми руку да растемо 

заједно“;    

Игра уз песму " Учимо да бројимо" (на часу Музичке културе ученици су пратили 

инструкције помоћу којих су извели кореографију уз песму " Учимо да бројимо"), 

6.10.2022. и 7.10. 2022. Ораганизовани су спортски полигони) 

4.10.2022. Патронажне сестре прегледале косе деци ради постојања вашака или 

гњида 

10.10.2022. Изведен полудневни излет на релацији - Салаш Стремен у Јакову и 

манастир Фенек 

12.10.2022. Предавање од стране лица из Министарства унутрашњих послова " Шта 

ради полиција и како се бори против насиља" 

13.10.2022. Тим за инклузију – Састанак са наставницима 5. разреда 

13.10.2022. Састанак са Цим-ом 

19.10.2022. Часу српског језика у I1 присуствовала педагог школе - Ана Балабан ( 

наставна јединица"Глас и штампано слово Дд") 

19.10. 2022. Да оцена буде огледало знања – стручно усавршавање(Наталија, 

Николаш, Татјана Адамовић и Милена Адамовић) 

- Етика и интегритет – стручно усавршавање          ( Милена Радивојевић) 

19.10.2022. Часу Српског језика присуствовале психолог и педагог школе у I2 

20.10.2022. На првом часу је прочитан текст поводом ,,20. октобра", дана када је 

ослобођен Београд, а који је Министарство послало свим школама 

20.10.2022. Систематски преглед стоматолога 

23.10.2022. У школи се насиље не воли – стручно усавршавање (Татјана Адамовић) 

24 – 28.10.2022. Обележена Недеља школског спорта  

-Унети подаци о ученицима у електронски дневник и матичне књиге 

25.10.2022. Инклузивно образовање – људски и професионални изазови – стручно 

усавршавање (Милена Радивојевић и Наталија Николаш) 

 - Од 31.10.2022. до 4.11.2022. обележена недеља тематског облачења 

Новембар - Извршено тимско планирање - провера знања ученика ради усклађивања 



 

 

 

2022. 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 

- Уређени су панои испред учионица - активност из Развојног плана школе 

3.11.2022. Психолог Десанка Матић је присуствовала часу Српског језика у I1 

3.11.2022.Часу математике присуствовала психолох 

школе Десанка Матић I3 

9.11.2022. Час у библиотеци  - Упознавање са библиотекарком и библиотеком; Упис 

ученика у библиотеку 

9.11.2022. Учионица без зидова – стручно усавршавање (Наталија Николаш) 

10.11.2022. Психолог школе присуствовала ЧОС-у у I2 

15.11.2022.Ученици учлањени у школску библиотеку 

I3 

16.11.2022. Педагог школе Ана Балабан присуствовала часу математике - Обрада 

знака +, - и = у I3 

26.11.2022. Превентивна улога ПВР и његова повезаност са васпитним мерама – 

стручно усавршавање (Наталија Николаш, Татјана Адамовић и Милена 

Радивојевић) 

30.11.2022. Час у библиотеци – I2 

Децембар 

2022. 

- Анализиран оперативни план за децембар 2022. године и урађени месечни планови 

за јануар 2023.године 

- На заједничком путу учења – стручно усавршавање (Татјана Адамовић) 

12.12.2022. Мали покрет руке, учење без муке – значај фине моторике – стручно 

усавршавање (Татјана Адамовић) 

20.12.2022. Одлазак у позориште " Академија 28" и гледање представе " Деда Мраз 

на крововима Париза"  

- Ученицима су подељени вредносни ваучери које је обезбедио Град Београд 

- Анализирани су успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта 

-Одржани су родитељски састанци и подељене ђачке књижице 

  

Семинари у првом полугодишту школске 2022/2023. године 

1. Програм обуке наставника разредне наставе за предмет Дигитални свет 1 од 

29.8.2022. 

2. ,,Како бити лидер у свом животу-покрени се... (благостање је моје природно 

стање)", ДУБ 5.10.2022. 

3. „Да оцена буде огледало знања“, СУРС, 19.10.2022. 

4. Инклузивно образовање - људски и професионални изазов (Клет група, онлајн), 

25.10.2022. 

5. Учионица без зидова (Клет група, онлајн), 9.11.2022. 

6. „Превентивна улога ПВР и његова повезаност са васпитним мерама“, 26.11.2022. 
 

Извештај је урадила руководилац Одељенског већа првог разреда: Наталија Николаш. 

 



 

 

 

Извештај Одељењског већа другог разреда 

 
1. Бројно стање ученика на крају 1. полугодишта школске 2022/2023. године 

-На почетку школске године бројно стање ученика распоређених у три одељења било је 

78.  

-Други разред сада похађа 78 уч. (36 девојчица и 42 дечака). 
 

2. Успех ученика 

-Позитивним успехом оцењено је 77 ученика (98,71%), а неоцењен је 1 ученик-1,28% 

(одељење 2/2) због недолажења у школу. 

-Одличних је 47 (60.25%) 

-Врло добрих 16 (20.51%) 

-Добрих 14 (17.94%) 

-Довољних  нема 
 

СРЕДЊА ОЦЕНА: 4,43 
 

-Грађанско васпитање похађа 29 ученика. Оцењених је 26  оценом -истиче се;   

-Православну веронауку похађа 34 ученика. Сви ученици су оцењени  оценом- 

истиче се 

-Исламску веронауку похађа 14 ученика и сви су оцењени оценом – истиче се. 

Сви ученици су самостални у раду ,  
 

-Ученици похађају следеће секцију: 

- Хор (водитељ: Драгана Нешић). 
 

3. Изостанци ученика на крају 1. полугодишта: 

-Изостајало је 70 ученика, а 8 је без изостанака  

-Број оправданих изостанака износи 2307 

-Број ученика са нерегулисаним изостанцима је 1 (бр. неоправданих изостанака износи 

386) 

-Укупан број изостанака: 2693 
 

4.Владање ученика 2. разреда на крају 1. полугодишта: 

Примерно владање има 77 ученика 

 

5. Реализација плана и програма: 

-Ученици су ишли у школу пре подне. Часови су трајали по 45 минута.  

-Наставни план и програграм за 1. полугодиште су реализовани (прилагођени новом 

школском календару).  

-Реализовано је 51 часова допунске (27 из српског језика и 24 из математике);  

 

-Сарадња са родитељима: 

Родитељи се придржавају термина за индивидуалне разговоре и поштују договор да се 

не пењу до учионице без позива. У првом полугодишту су одржана три родитељска 

састанка. 

Родитељи су обавештавани писменим путем о разним активностима на основу које су 

давали своју сагласност. Комуникација са родитељима се одвија путем вајбер групе и 

путем телефонских позива у термину који је предвиђен за „отворена врата“. 
 



 

 

 

-Наставне и ваннаставне активности реализоване у 1. полугодишту: 

-Библиотекарка је са ученицима одржала 2 часа на теме: Упознавање са литературом 

за читање у 2. разреду и Дечјом штампом. 

-Ученици су учествовали у хуманитарним акцијама које су организоване у школи. 

-Обележени су: Дечја недеља, Дани слободе (20. октобра и 1. новембра), Недеља 

Црвеног крста (ученици су постали чланови ЦК), Дан школе, Светски дан детета 

хуманитарном акцијом.  

- Ученица Бувач Ања  2/1 освојила је прво место у Трци за срећније детињство. 
 

Подносилац извештаја, руководилац већа другог разреда Светлана Крајновић. 

 

 

 

Извештај Одељењског већа трећег разреда 

 
Веће трећег разреда броји 68 ученика, 25 девојчица и 43 дечака.  

На почетку школске године једна ученица из 3/1 Х.В. се одселила у Крагујевац, а 

ученик С.С. је дошао у одељење 3/1 из Основне школе „Деспот Стефан Лазаревић“. У 

септембру и октобру одселила су се 3 ученика из одељења 3/3. 

Д.Ђ. ученица из одељења 3/2, долази у школу у пратњи персоналног асистента (лични 

пратилац детета) – пружалац услуге ХО ,,Дечје срце“. 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА 
 

Позитиван успех има 66 ученика - 97, 59%. Недовољан успех  има 1 ученица из 3/1 - 

1, 47%: А. И. (српски језик, енглески језик и математика) и један ученик из 3/2 је 

неоцењен (Р. Р.) - 1, 47% . 

Ученици по одељењима који похађају индивидуализовану наставу и ИОП1: 

 3/1 - Један ученик ради уз сталну помоћ и подстицај наставника 

(индивидуализована настава), код њега има помака у савладавању градива што 

зависи и од редовности похађања наставе – последњих месец дана је одсутан због 

здравствених проблема: А. Б. (српски језик, математика и природа и друштво). И. К. 

А. прати редовну наставу и понекад је укључена у индивидуализовану наставу што 

зависи од тежине садржаја и области. А. И. и М. Ц. похађају наставу по ИОП-у 1. 

 3/2 - Два ученика раде уз сталну помоћ и подстицај наставника и добијају 

индивидуализоване задатке из српског језика и  математике: Ф. Б. (српски језик, 

математика) и А. Х. (српски језик, математика), а једна ученица повремено, С. Б.  

Ученици Ф. Б. и А. Х. су предложени за ИОП 1 (српски језик и математика), 

родитељи су потписали сагласност тако да ћемо почети са радом од другог 

полугодишта. 

 3/3 – Један ученик ради уз сталну помоћ и подстицај наставника 

(индивидуализована настава)-К. М. (српски језик и математика). 

 

Успех ученика на крају првог полугодишта: 

На крају првог полугодишта свих 67 (97, 06%) ученика има позитиван успех. 

Ученика са одличним успехом има 36 (52,94 %). 

Ученика са врло добрим успехом има 20 (29,42 %). 

Ученика са добрим успехом има 8 (11, 76 %). 

Ученика са довољним успехом има 2 (2, 94 %). 



 

 

 

Ученика са недовољним успехом има 1 (1, 47%). 

Ученика неоцењених има 1 (1, 47%). 

Средња оцена одељења је  4, 27. 

 

Успех из изборних предмета: 

Грађанско васпитање  похађа 25 ученика и оцену истиче се има 22 ученика, а оцену 

добар има 2 ученик, 1 ученик је неоцењен. 

Православну веронауку  похађа 37 ученика и и оцену истиче се има 36 ученика, а оцену 

добар има 1 ученик. 

Исламску веронауку похађа 6 ученика и сви имају оцену истиче се.  

                            
РЕДОВНОСТ ПОХАЂАЊА НАСТАВЕ 
 

Ученици  долазе редовно на наставу осим у случају болести (оправдају изостанак 

потврдом лекара или потврдом коју родитељ напише или обавести усменим путем). Са 

изостанцима је 63 ученика. Укупан број оправданих изостанака је 2 869 (две хиљаде 

осамсто шездесет девет). Један ученик има 34 неоправдана изостанака. 

 
ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА 
 

Примерно владање има 67 ученика, а 1 ученик добро владање због лакше повреде 

радних обавеза – не ради на усвајању знања, вештина и ставова утврђених школским 

програмом и због 34 неоправданих изостанака (Расим Рашај, 3/2). Ученику Расиму 

Рашају из 3/2 је изречена васпитно – дисциплинска мера – Укор директора због 34 

неоправданих изостанака. 

 

Наставни план и програм за овај период је реализован у потпуности осим 5 часова 

енглеског језика. 

 

У току септембра ученици су се определили (нису били у обавези) за следеће секције: 

-Рецитаторско-драмска секција (водитељ: Славица Јовановић) = реализовано 17 часова; 

-Драмска секција (водитељ: Веселинка Јурић) = реализовано 16 часова; 

-Песничка радионица „Млади песници“ (водитељ: Миланка Берковић) = реализовано 33 

часа; 

- Хор (водитељ: Драгана Нешић) = реализовано 27 часова. 
 

УСПЕХ УЧЕНИКА ПО ПРЕДМЕТИМА   

ПРЕДМЕТ Одлични 
Врло 

добри 
Добри Довољни 

Свега 

позитив. 
Недовољни Неоцењени 

Број 

ученика 

Средња 

оцена 

Српски језик 32 11 10 13 66 1 1 68 3, 92 

Eнглески језик 30 12 9 15 66 1 1 68 3, 85 

Ликовна култура 50 12 3 2 67 / 1 68 4, 66 

Музичка култура 39 17 7 4 67 / 1 68 4, 37 
 

Свет око нас 34 13 9 11 67 / 1 68 4, 07 

Математика 30 13 6 17 66 1 1 68 3, 82 

Физичко и здр. 

васпитање 
60 6 1 / 67 / 1 68 4, 88 

Дигитални свет 53 7 3 4 67 / 1 68 4, 64 
 

УКУПНО 
 

328 91 48 66 533 3 8 68 4, 27 



 

 

 

За похађање рецитаторско – драмске секције определило се 15 ученика, за песничку 

радионицу „Млади песници“ 18 ученика, за драмску секцију 11 ученика и 5 ученик за 

хор. Пријављен је 21 ученик за похађање додатне наставе из математике. 
 

Родитељи се придржавају термина за индивидуалне разговоре и поштују договор да се 

не пењу до учионице без позива. Одржани су  родитељски састананци у септембру и 

новембру. Планиран је и родитељски састанак поводом поделе књижица, 30. децембар 

2022. 

Родитељи су обавештавани писменим путем о разним активностима на основу које су 

давали своју сагласност. Комуникација са родитељима се одвија путем вајбер група 

(две вајбер групе са два координатора), Мајкрософт Тимса и телефонских позива у 

термину који је предвиђен за „отворена врата“ као и личним доласком у школу за време 

„отворених врата“ и/или по договору. 

 

Похваљени и награђени ученици 

Похваљено је 36 ученика са одличним успехом, као и 6 ученика који су освојили 

награде на литерарним и ликовним конкурсима (Бошко Лужњанин, Матеја Ерић и 

Данило Ћорац) из 3/1 и (Теодора Марић, Ленка Јовановић и Сташа Николић) из 3/2. 

 

Посета часовима и угледни часови: 

 Миланка Берковић присуствовала часу као ментор колеги Браниславу Атанацков: 

- 13. септембар - час из српског језика, трећи разред (Градивне именице – игром 

кроз знање, обрада); 

- 20. септембар - час из математике, трећи разред (Месна вредност цифре у 

бројевима до 1 000. Писање троцифрених бројева у облику a · 100 + b · 10 + c · 1, 

утврђивање); 

 - 27. септембар - час из математике, четврти разред (Читање и писање бројева до 

милион, утврђивање). 

Миланка Берковић присуствовала часу као руководилац Тима за међународну 

сарадњу: 

- 7. октобар — На основу плана Тима за међународну сарадњу и прошлогодиших 

размена посета са школама из Румуније, Николина Маринковић и Мирјана Вуковић 

осмислиле су заједно са колегиницом Ђурђевком Станковић онлајн час „Путовање 

Светог Саве“ који је предвиђен пројектом „Од Базјаша до Врачара“. Учествовали 

су ученици шестог разреда из наше школе, а из румунске су учествовала деца 

различитог узраста. 

Миланка Берковић присуствовала часовима: 

- ЧОС, предавач: Славица Јовановић, одељење 3/2, Како разговарамо у друштву 

(другарске и недругарске речи) (радионица), 25. 11. 2022. 

- ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК, предавач: Гордана Тишма, одељење 3/1, Unit 4c - People at 

work - (zanimanja, lica we, you, they, glagol biti u potvrdnom obliku) (обрада), 9. 11. 

2022. 

Милнка Берковић одржала часове на којима су присуствовале колеге: 

- СРПСКИ ЈЕЗИК, Жан де Ла Фонтен: Цврчак и мрав или Езоп: Корњача и зец 

(обрада) — присутна Гордана Тишма, 2. 12. 2022. 

- МАТЕМАТИКА, Писање бројева до 1000 римским цифрама (обрада) – присутна 

Славица Јовановић, 7. 12. 2022. 

 Славица Јовановић је присуствовала часу математике у 3/1 – Писање бројева до 1 

000 римским цифрама (обрада) 7. децембра 2022. године. 



 

 

 

Часу енглеског језика је присуствовала Славица Јовановић 14. децембра 2022. 

године.  

Славица Јовановић је одржала угледни час из српског језика – Бајке браће Грим 

(обрада) 21. децембра 2022. године. Часу је присуствовала Беатриса Кратовац – 

Селаковић. 

Славица Јовановић је одржала час математике у одељењу 3/2 ком је присуствовала 

Гордана Тишма– Једначине са непознатим умањеником (обрада) 25. новембра 2022. 

године.  

 Психолог Десанка Ђорђевић – Матић је одржала час у 3/2 на тему толеранције 8. 

новембра 2022. године.  

 

Наставне и ваннанставне активности: 

 1. септембар – интонирана је химна ,,Боже правде“ и  прочитано обраћање министра 

просвете Бранка Ружића; 

 8. септембар - обележен је Међународни дан писмености на часу српског језика; 

  13. септембар – родитељи су анкетирани поводом достављања ужине за ученике у 

школи; 

 15. септембар – у организацији града Београда и општине Палилула ученицима је 

омогућена пријава за акцију ,,Пливајмо заједно“; 

 15. септембар - прочитано обавештење о обележавању „Дана српског јединства, 

слободе и националне заставе; 

 16. септембар - учествовали смо у дрангулијади (размена играчака) у холу школе са 

учесницима другог разреда; 

 на четвртом фестивалу дечјег књижевног стваралаштва „Желим да будем дете“, које 

организује Књижевно удружење из Крагујевца, Бошко Лужњанин, ученик из 3/1, 

освојио је похвалу; 

 22. септембар – хуманитарна акција прикупљања новчаних средстава за ученике 

наше школе који су у саобраћајној несрећи изгубили млађа сестру; 

 26/30. септембар – библиотекарка школе Весна Митровић је у библиотеци школе 

одржала час на тему ,,Препоручујем за читање; 

 од 3. до 7. октобра – Дечја недеља (понедељак: радионица на часу ЧОС-а, уторак: 

традиционално цртање кредама у школском дворишту, среда: маскенбал (под 

маскама за време часова), четвртак: ликовна радионица-,,Дај ми руку да растемо 

заједно“, петак: одељењско такмичење „Између две ватре“);  

 3. октобар – организација Безбедност у саобраћају у дворишту наше школе, 

реализовала је едукацију деце од првог до трећег разреда - Безбедност у саобраћају - 

активни едукативни полигон;  

 3. октобар – ученици 3/1 (Вук Баровић, Ана Јамеџија, Сара Радојевић, Коста 

Трифковић, Данило Ћорац, Асија Хурем) учествовали су на креативној радионици 

на тему о јесени у Стационару за старе на Карабурми; 

 4. октобар – предавање и преглед поливалентних патронажних сестара из Дома 

здравља „Др Иван Милутиновић“ Карабурма – вашљивост; 

 учествовање у литерарним и ликовним конкурсима које организују Пријатељи деце 

општина Палилула; 

 10. октобар – релизован полудневни излет са агенцијом „Беоарс“: салаш „Стремен“ 

и манастир „Фекеш“; 

 13. октобар – стоматолошки преглед у школској библиотеци; 

 13. октобар –  урађен и послат снимак ДКЦ Београд награђене деце која изговарају 

изреку о љубави на основу освојених награда на прошлогодишњем конкурсу 



 

 

 

„Љубав је...“ (Бошко Лужњанин, Ана Јамеџија, Борис Радованац, Сара Радојевић, 

Коста Трифковић); 

 20. октобар –  прочитан је проглас у оквиру манифестације Дани слободе; 

 20. октобар – ученици из 3/2 су учествовали на ликовном конкурсу Све боје Србије 

и литерарном конкурсу Приче  из мог краја у организацији ,,Пријатељи деце 

београдске општине Палилула“; 

 20. октобар – чланство у Црвени крст и спортско-хуманитарна акција „Трка за 

срећније детињство“; 

 21. октобар – обавештење за ученике о Кутији поверења; 

 од 24. до 28. октобра – школска недеља спорта; 

 28. октобар – хуманитарна акција прикупљања новчаних средстава за ученицу наше 

школе која болује од тешке болести; 

 31. октобар – недеља тематског облачења: веселе седамдесете; 

 31. октобар – ученици 3/1 учествовали су у пројектним активностима у оквиру ФБ 

групе „Чудесни свет браће Грим /The wonderful world of the brothers Grimm“ – 

користили су дигиталне уређаје и кодирали ликове из бајки; 

 1. новембар – недеља тематског облачења: дан плаве боје; 

 2. новембар – недеља тематског облачења: дан елеганције; 

 3. новембар – недеља тематског облачења: дан широке одеће; 

 3. новембар – родитељима су прослеђене шифре за е – учионицу; 

 3. новембар – одржана еко радионица ,,Срећа без смећа“ у одељењу 3/2, радионицу 

су одржале Биљана Пантелић и Бојана Лукић из Звездарског еколошког центра и 

удружења ,,Чувари заната“; 

 4. новембар – недеља тематског облачења – дан веселих боја; 

 10. новембар —  у одељењу 3/1 и 3/3 је одржана радионица „Добро се добрим враћа“ 

коју су одржале колегинице из Удружења „Звездарски еколошки центар“; 

 11. новембар – Психолог школе одржала је радионицу на тему Толеранција у 

одељењу 3/3. 

 14. новембар – Ленка Јовановић је на литерарном  конкурсу ,,Приче из мог краја“ у 

организацији Пријатељи београдске оштине Палилула освојила 3. место, а Теодора 

Марић је на ликовном конкурсу ,,Све боје Србије“ освојила 2. место – ученице из 

3/2; 

 18. новембар — обележен је Дан школе, у програму су учествовали ученици из 3/1 

(Алекса Дикић, Ђорђе Љепоја, Урош Мирковић) и ученици из 3/2 (Лена 

Веселиновић, Дуња Ђурђевић, Ленка Јовановић, Вук Вишњић и Борис Живановић)  

поводом Дана школе ученици су литерарним и ликовним радовима о Филипу 

Вишњићу уредили паное у учионицама и ходнику школе; 

 21. новембар – чланови литерарно – драмске секције из одељења 3/2 су рецитовали 

и глумили драмске текстове другарима из одељења; 

 9. децембар — одржано је  школско такмичење из математике на ком су учествовали 

ученици из:  3/1 – Вук Баровић, Ана Јамеџија, Матеја Марјановић, Сара Радојевић, 

Данило Стојковић, Данило Ћорац (В. Баровић са 72 бода и М. Марјановић са 58 

бодова стекли су услов за учесвовање на општинском такмичењу), 

      3/2 — Л. Веселиновић, В. Вишњић, М. Достинић, Б. Живановић, Ђ. Копуновић, Н. 

Тарбук,   

         Т. Шијан 

      3/3 — Јанко Милојевић, Стефан Пјешчић и Теодора Радуловић (Ј. Милојевић са 62 

бода и С.Пјешчић са 58 су стекли право учешћа на општинском такмичењу). 



 

 

 

 13. децембар – пројектни (практични) рад у групама, 3/2 – Природа и друштво 

(Култивисане животне заједнице) и Српски језик (Именице); 

 15. децембар — реализована је радионица у оквиру пројекта „Срцу за сећање  деци 

у наслеђе“ и дугогодишње сарадње са Стационаром за старе на Карабурми (Диљска 

2) поводом предстојећих празника за најстарије и најмлађе учеснике поводом 

предстојећих празника, учествовали су ученици 2/2 и 3/1 (А. Дикић, Б. Лужњанин, 

M. Марјановић, С. Радојевић, Д. Стојковић, С. Стошић, К. Трифковић); 

 17. децембар — Матеја Ерић, ученик 3/1, освојио је похвалу на шестом 

Међународном конкурсу Стрип каиш 2022; 

 19. децембар – Сташа Николић, ученица из 3/2, је освојила 2. место на ликовном 

конкурсу ,,Мој свет заиста је леп“ у организацији Пријатељи деце београдске 

општине Палилула; 

 20. децембар — посетили смо позориште Академија 28 и гледали велику 

новогодишњу представу „Деда Мраз на крововима Париза“;  

 21. децембар — на општинско такмичење из математике пласирали су се В. Баровић 

и М. Марјановић; 

 Од 21. децембра — постављена је прва самостална ликовна изложба Косте 

Трифковић на пано у ходнику школе; 

 од 23. децембра до 30. децембра подељени су поклон ваучери, а родитељи су их 

преузели уз својеручни потпис; 

 децембар — чланови песничке радионице „Млади песници“ из 3/1 (Ана Јамеџија, 

Бошко Лужњанин, Сара Радојевић, Коста Трифковић) учествовали су на дружењу 

кроз литерарне радове које организује СПКД „Просвјета“ из Тузле за школе у 

региону на тему „Радост Божића – Мир и добра воља међу људима“; 

 23/27. децембар — библиотекарка Весна Митровић је у библиотеци одржала час - 

квиз знања на тему Народна књижевност; 

 26. децембар – чланови рецитаторско – драмске секције из одељења 3/2 су извели 

програм поводом Нове године пред својим другарима из одељења; 

 27 – 30. децембар – украшена учионица поводом Нове године; 

 30. децембар — у оквиру одељења обележена прослава предстојеће Нове 2023. 

године, 

родитељски састанак и подела књижица; 

 31. децембар — Данило Ћорац је освојио 3. место у категорији поезије 3. и 4. разреда 

на 8. конкурсу „Изокренута прича и песма“ посвећеном Бранку Ћопићу. 

 

Семинари, обуке, вебинари: 

1. Вебинар: Дигитални свет за 1, 2 и 3. разред основне школе у организацији ИК 

,,Креативни центар“ (8.9.2022.) 

2. Вебинар: Дигитални свет 1 – 3 у организацији ИК ,,Вулкан знање“ (12.9.2022.) 

3. Вебинар: Онлајн презентација уџбеника Дигитални свет 3, за трећи разред основне 

школе (14.9.2022.) 

4. Обука за запослене – Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у 

понашању – Платформа Чувам те (25.9.2022.) 

5. Обука за запослене – Породично насиље – Платформа Чувам те (26.9.2022.) 

6. Обука за запослене – Безбедно коришћење дигиталне технологије – превенција 

дигиталног насиља – Платформа Чувам те (30.9.2022.) 



 

 

 

7. Обука за запослене – Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима 

занемаривања и дискриминације, злостављања и насиља - Платформа Чувам те  

(1.10.2022.) 

8. Обука за запослене – Улога установа образовања и васпитања у борби против 

трговине људима – Платформа Чувам те (2. 10. 2022.) 

8. Онлајн скуп: Трибина Како бити лидер у свом животу – покрени се... (благостање је 

моје природно стање)   (5. 10. 2022.) 

9. Клет група, онлајн Инклузивно образовање - људски и професионални изазов (25. 10. 

2022.) 

10. Обука Етика и интегритет у организацији Агенције за спречавање корупције 

(28.10. 2022.) 

11. Семинар Програмирање је лако, научити га може свако (29. 10.2 022.) 

12. Клет група, онлајн Учионица без зидова (9. 11. 2022.) 

13. Образовна академија – Акредитовани онлајн стручни скуп: Ментална стабилност у 

нестабилном окружењу у организацији Клет групе (24. 11. 2022.) 

14. Семинар Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са 

васпитним мерама (26. 11. 2022.) 

15.Онлајн презентација уџбеничког комплета за први разред ИК Клет (5. 12. 2022.) 

16.Онлајн стручни скуп – трибина Мали покрет руке, учење без муке – значај фине 

моторике у организацији Друштва учитеља Београда (12. 2. 2022.) 

17. Онлајн презентација уџбеничког комплета за први разред ИК Нови Логос (13. 12. 

2022.) 

18. Образовна академија – Акредитовани онлајн стручни скуп: Индивидуализација и 

мотивација – кључ успешне комуникације у организацији Клет групе (15. 12. 2022.) 

19. Онлајн презентација уџбеничког комплета за први разред ИК Фреска (22. 12. 2022.) 

20. Онлајн и хибридна настава у дигитално компетентној установи. 

 

Извештај о реализацији плана рада већа 3. разреда 

за прво полугодиште школске 2022/2023. године 

 

Август 

Извршена је организација образовно-васпитног рада у складу са школским календаром 

и на основу упутства која смо добили од директорке школе Весне Милић на седници 

наставничког већа одржаној 24. августа 2022.  

Планиран је почетак школске године у складу са добијеним упутствима и обавештени 

су родитељи ученика 3. разреда да ће наставу похађати у преподневној смени према 

усвојеном распореду часова у трајању од по 45 минута и одморима у трајању од 5 

минута, а да ће после 2. и 4. часа трајање одмора бити по 15 минута. 

Извршено је тимско планирање глобалних планова рада за школску 2022/2023. годину 

и оперативних планова рада за месец септембар. 

Урађен је распоред часова у складу са часовима енглеског језика, верске наставе и 

распоредом коришћења сале за физичко и здравствено васпитање. 

Утврђени су термини и начини пријема родитеља. 



 

 

 

Планиране су писмене провере знања за математику, српски језик и природу и 

друштво. План провера достављен је директорки школе и постављен на огласној табли 

у зборници. 

Извршено је евидентирање потребних наставних средстава. 

Извршено је планирање стручног усавршавања (у јуну 2022.) које је евидентирано у 

портфолиу наставника и достављено педагогу школе Ани Балабан. 

Учитељице 3. разреда су 28. 8. 2022. приступиле обуци Дигитални свет у 3. разреду 

основне школе. 

На састанку Стручног већа за разредну наставу одржаног 30. августа израђен је 

распоред дежурства наставника (распоред написала Славица Јовановић). 

Израђени су оперативни планови за септембар и планирани су иницијални тестови као 

и писмене провере знања за српски језик и математику. 

 

Септембар 

Први час је интонирана химна „Боже правде“ и прочитано је обраћање министра 

Бранка Ружића ученицима основне и средње школе. 

На почетку септембра одржани су родитељски састанци на којима су изабрани 

представници родитеља сваког одељења за Савет родитеља школе. Родитељи су 

упознати са правима и обавезама, добили сва потребна обавештења и упутства о 

мерама заштите од ковида, начину и организацији рада, наставним предметима и 

ваннаставним активностима планираним у 3. разреду, о потребном прибору и 

уџбеницима који ће се користити у школској 2022/2023. години.  

Извршена је расподела ученика по одељењима. У одељење 3/1 досељен је ученик. 

Досељен ученик добио је налог за Microsoft Teams платформу. 

Извршено је анкетирање ученика за секције у оквиру ваннаставних активности: 

песничка радионица „Млади песници“ (Миланка Берковић), драмско-рециторска 

секција (Славица Јовановић), драмска секција (Веселинка Јурић) и хор (Драгана 

Нешић). 

Евидентирани су ученици за допунски рад из српског језика и математике као и за 

додатну наставу из математике. 

Евидентирани су ученици којима је потребна додатна помоћ – индивидуализација. 

Подељени су бесплатни уџбеници ученицима који су имали право на комплет 

бесплатних уџбеника (у сарадњи са библиотекарком Весном Митровић) као и уџбеници 

које су родитељи купили преко школе. 

Извршен је избор дечје штампе („Јежурко“, „Мали витез“). Предложен је Математички 

лист за рад на додатној настави. Штампани материјали (часописи и листови) су на 

добровољној основи и бирају их ученици и родитељи. 

Организована је уплата осигурања ученика у износу од 300 динара. 

Евидентирани су ученици за похађање продуженог боравка. 

Усклађени су критеријуми оцењивања и начини праћења и напредовања ученика. 

Утврдили смо дестинације за наставу у природи (Ивањица) и екскурзију (Београд- 

Бранковина-Ваљево) на основу донетог Правилника из 2019. године уколико се за то 

стекну повољни епидемиолошки услови који су изазвани вирусом Covid-19. Ове 

активности реализоваће се у другом полугодишту.  

Уколико се стекну повољни услови реализоваће се посете позориштима и биоскопима 

од октобра. 

На четвртом фестивалу дечјег књижевног стваралаштва „Желим да будем дете“, које 

организује Књижевно удружење из Крагујевца, Бошко Лужњанин, ученик из 3/1, 

освојио је похвалу. 

Обележен је Међународни дан писмености 8. септембра на часу српског језика.  



 

 

 

Анализирали смо активности које су планиране Годишњим планом рада за шк. 2022/23. 

годину и договорили се да их реализујемо кад год се стекну услови у току школске 

године (,,Покренемо нашу децу“ - приоритетна област: Настава и учење, Формативно 

учење- област: Настава и учење, Упознавање ученика са правима, правилима и 

обавезама у школи-приоритетна област: Подршка ученицима). 

Родитељи су обавештени о бесплатној школи пливања које организује Општина 

Палилула, Спортски центар „Ташмајдан“, попуњавали су пријаву „Пливајмо заједно“. 

Родитељи су добили понуду за ужину са напитком или без напитка, заинтересовани су 

попунили анкету. 

Прочитано обавештење о обележавању „Дана српског јединства, слободе и националне 

заставе“ (15. септембар). 

Учествовали смо у дрангулијади (размена играчака) у холу школе са учесницима 

другог разреда. 

Учествовали смо у хуманитарној акцији у прикупљању финансијске помоћи за 

породицу ученица наше школе (комбиновано одељење, 1/1, 3/1). 

Миланка Берковић је присуствовала на три часа који је одржао Бранислав Атанацков за 

време приправничког стажа. Два часа су одржана у одељењу 3/1 и један час у одељењу 

4/1. 

Прошли смо онлајн обуке за запослене на националној платформи за превенцију 

насиља које укључује дете „Чувам те“ https://cuvamte.gov.rs/obuke/onlajn-obuke-za-

zaposlene-/ 

Договорене су активности које ће се реализовати у оквиру Дечје недеље.  

Уређене су учионице у складу са потребама одељењских заједница (активност из 

развојног плана школе), а у складу са могућностима. 

Библотекарка је ученицима трећег разреда одржала часове о томе шта ученици читају. 

Израђени су оперативни планови за октобар и планирана је писмена провера знања за 

природу и друштво. 

 

Октобар 

На састанку одржаном 30.9.2022. учитељице 3. разреда извршиле су анализу 

реализованих планираних активности и оперативних планова за месец октобар. 

Утврђене су радионице поводом Дечје недеље од 3. до 7. октобра и реализација 

полудневног излета. 

У оквиру Дечје недеље реализоване су ликовне активности у школи, радионице на 

ЧОС-у, уређени су панои у учионицама у складу са тематиком о дечјим правима. 

Ученици су учествовали на ликовним и литерарним конкурсима у организацији 

Пријатељи деце ГО Палилула. 

Организација Безбедност у саобраћају у дворишту наше школе, реализовала је 

едукацију деце од првог до трећег разреда - Безбедност у саобраћају - активни 

едукативни полигон.  

Ученици из 3/1 (Вук Баровић, Ана Јамеџија, Сара Радојевић, Коста Трифковић, Данило 

Ћорац, Асија Хурем) учествовали су на креативној радионици на тему о јесени у 

Стационару за старе на Карабурми, а на основу пројкета „Срцу за сећање-деци у 

наслеђе“.  

На основу плана Тима за међународну сарадњу и прошлогодиших размена посета са 

школама из Румуније, Николина Маринковић и Мирјана Вуковић осмислиле су заједно 

са колегиницом Ђурђевком Станковић онлајн час „Путовање Светог Саве“ који је 

предвиђен пројектом „Од Базјаша до Врачара“. Учествовали су ученици шестог разреда 

из наше школе, а из румунске су учествовала деца различитог узраста. Часу је 

присуствовала Миланка Берковић. (7. 10. 2022.) 

https://cuvamte.gov.rs/obuke/onlajn-obuke-za-zaposlene-/
https://cuvamte.gov.rs/obuke/onlajn-obuke-za-zaposlene-/


 

 

 

Одржано је предавање и преглед поливалентних патронажних сестара из Дома здравља 

„Др Иван Милутиновић“ Карабурма  поводом појаве вашки (вашљивост). 

Реализован је полудневни излет у организацији агенције „Беоарс“ – Салаш „Стремен“ и 

манастир „Фекеш“ у Јакову, Општина Сурчин. 

Извршен  је стоматолошки преглед у школској библиотеци, обавештени родитељи о 

прегледу и препоруци стоматолога.  

Урађен и послат је снимак ДКЦ Београд награђене деце која изговарају изреку о 

љубави на основу освојених награда на прошлогодишњем конкурсу „Љубав је ...“ на 

ком је Бошко Лужњанин освојио 2. место, а Ана Јамеџија, Борис Радованац, Сара 

Радојевић, Коста Трифковић освојили су 3. место. 

Учествовали смо у активностима Црвеног крста Палилула као и у спортско-

хуманитарној акцији „Трка за срећније детињство“. 

Ученици су обавештени од чланова Ученичког парламента о Кутији поверења. 

Усклађени су критеријуми оцењивања и начини праћења и напредовања ученика.  

Колегиница Весна Јурић је одржала угледни час 12. 10. 2022. (среда 1. час) - Одузимање 

једноцифреног броја од троцифреног (428-6; 363-6), обрада. Присутна Милена 

Радивојевић. 

У раду са ученицима примењивала се индивидуализација рада, предложени су ученици 

за ИОП1 на састанку Тима за инклузију. 

Пре почетка првог часа прочитан је Проглас поводом „20. октобра“, поводом дана када 

је ослобођен Београд, а који је послало Министарство просвете. 

Реализована школска недеља спорта у периоду од 24. до 28. 10. 2022. 

Израђени су оперативни планови за новембар и планиране су писмене провере знања за 

математику и српски језик. 

 

Новембар 

На седници одржаној 1. новембра извршена је анализа успеха, владања и редовност 

похађања наставе ученика 3. разреда на крају првог класификационог периода шк. 

2022/2023. године. Утврђено је бројно стање ученика, односно досељених и одсељених 

ученика по одељењима и установљено је да је бројно стање ученика на крају првог 

класификационог периода 68 ученика, 25 девојчица и 43 дечака. Утврђен је успех: 

позитиван успех има 65 ученика, недовољан успех  имају 2 ученика и један ученик је 

неоцењен. Утврђен је број изостанака - са изостанцима је 54 ученика, укупан број 

оправданих изостанака је 1 517  (хиљаду петсто седамнаест) + 45 (четрдесет пет) 

нерегулисаних изостанака = 1 562 (хиљаду петсто шездест два); један ученик има 14 

неоправданих изостанака. 

Планирани су родитељски састанци поводом завршетка првог класификационог 

периода. 

Родитељима су прослеђене шифре за е – учионицу (Нови Логос). Помоћници 

директорке су прослеђени подаци наших ученика (датум рођења и адреса становања) за 

бесплатне ваучере које ће добити од града Београда. 

Учествовали смо у недељи тематског облачења: веселе седамдесете, дан плаве боје, дан 

елеганције, дан широке одеће и дан веселих боја. 

10. 11. одржани часови по распореду од петка као и радионица „Добро се добрим 

враћа“ коју су одржале колегинице из Удружења „Звездарски еколошки центар“. 

Психолог школе је одржала час у 3/2 на тему ,,Толеранција“ (8. 11. 2022.). 

Обележен је Дан школе 18. 11. 2022. У програму су учествовали ученици из 3/1 и 3/2. 

Поводом Дана школе ученици су литерарним и ликовним радовима о Филипу 

Вишњићу уредили паное у учионицама и ходнику школе. 

У раду са ученицима примењивала се индивидуализација рада и ИОП 1.  



 

 

 

Обављани су индивидуални разговори са родитељима ученика у циљу пружања 

подршке и савета за побољшање успеха. 

Ученици су учествовали у хуманитарним акцијама и ликовним и литерарним 

конкурсима. Теодора Марић, ученица 3/2 је освојила 2. место на ликовном конкурсу 

,,Све боје Србије“, а Ленка Јовановић, ученица 3/2 је освојила 3. место на литерарном 

конкурсу ,,Приче из мог краја“ у организацији ,,Пријатељи деце београдске општине 

Палилула“. 

Учитељице су присуствовале вебинару у организацији ,,Клет групе” - ,,Ментална 

стабилност у нестабилном окружењу“ и Инклузивно образовање - људски и 

професионални изазов као и семинару ,,Превентивна улога појачаног васпитног рада и 

његова повезаност са васпитним мерама“. 

Колегинице су посећивале часове у овиру свог већа и анализирале часове. 

Израђени су оперативни планови за децембар и планиране су писмене провере знања за 

математику, српски језик и природу и друштво. Усклађени су критеријуми оцењивања 

и начини праћења и напредовања ученика. 

 
Децембар 

На састанку одржаном 28. децембра 2022. извршена је анализа реализације наставног 

плана за све наставне предмете и ваннаставне активности. Закључено је да су 

реализоване све планиране наставне и ваннаставне активности за месец децембар у 

складу са школским календаром. У оквиру секција и часова одељењског старешине, 

ученици су дали свој допринос у уређењу школског простора и учионица у складу са 

предстојећим празницима – Нова година. 

Урађени су оперативни планови за месец јануар (У планирању је примењиван 

интегративни приступ настави.) и квалитативни извештај реализације активности за 

месец децембар. 

Извршена је анализа успеха, владања и редовност похађања наставе на крају 1. 

полугодишта школске 2022/2023. године, 28. децембар 2022.  

У раду са ученицима који су имали тешкоће у напредовању примењивана је 

индивидуализација рада, ИОП1, појачан допунски рад и вршњачко учење што је дало 

позитивне резултате. 

Ученици су подстицани да у раду и учењу користе дигиталне уџбенике на е-учионици. 

Обављани су индивидуални разговори са родитељима ученика којима је потребна 

подршка у учењу и понашању. 

Дана 9. децембра 2022. одржано је  школско такмичење из математике на ком су 

учествовали ученици из: 

      3/1 – В. Баровић, А. Јамеџија, М. Марјановић, С. Радојевић, Д. Стојковић, Д. Ћорац; 

      3/2 – Л. Веселиновић, В. Вишњић, М. Достинић, Б. Живановић, Ђ. Копуновић, Н. 

Тарбук,  Т. Шијан; 

      3/3 – Ј. Милојевић, Т. Радуловић, С. Пјешчић. 
 

Дана 10. децембра 2022. (субота) одржани су часови по распоред од петка – надокнада 

часова за Дан школе. 

Колегинице су посећивале часове у овиру свог већа и анализирале часове. 

У оквиру пројекта „Срцу за сећање  деци у наслеђе“ и дугогодишње сарадње са 

Стационаром за старе на Карабурми (Диљска 2) осмислили смо креативну и забавну 

радионицу поводом предстојећих празника за најстарије и најмлађе учеснике поводом 

предстојећих празника. Радионица је реализована 15. децембра 2022. Учестовали су 

ученици 2/2 и 3/1 (А. Дикић, Б. Лужњанин, M. Марјановић, С. Радојевић, Д. Стојковић, 

С. Стошић, К. Трифковић). 



 

 

 

Сташа Николић ученица 3/2 је освојила 2. место на ликовном конкурсу ,,Мој свет 

заиста је леп“ у организацији Пријатељи деце београдске општине Палилула. 

Матеја Ерић, ученик 3/1, освојио је похвалу на шестом Међународном конкурсу Стрип 

каиш 2022. 

Реализован је угледни час из српског језика на тему књижевности – Бајке браће Грим у 

3/2. Час је реализовала учитељица Славица Јовановић, 22. децембра 2022. године. Часу 

је присуствовала Беатриса Кратовац Селаковић. 

Дана 20. децембра 2022. посетили смо позориште Академија 28 и гледали велику 

новогодишњу представу „Деда Мраз на крововима Париза“.  

Од 21. децембра постављена је прва самостална ликовна изложба Косте Трифковић, 

ученик 3/1, на пано у ходнику школе. 

Чланови песничке радионице „Млади песници“ (Ана Јамеџија, Бошко Лужњанин, Сара 

Радојевић, Коста Трифковић) учествовали су на дружењу кроз литерарне радове које 

организује СПКД „Просвјета“ из Тузле за школе у региону на тему „Радост Божића – 

Мир и добра воља међу људима“. 

Библиотекарка Весна Митровић је у библиотеци одржала часове за сва три одељења  - 

квиз знања на тему Народна књижевност. 

Данило Ћорац, ученик 3/1, освојио је 3. место у категорији поезије 3. и 4. разреда на 8. 

конкурсу „Изокренута прича и песма“ посвећеном Бранку Ћопићу. 

У периоду од 23. децембра до 30. децембра 2022. године подељени су поклон ваучери , 

а родитељи су их преузели уз својеручни потпис. 

Договорено је да се са ученицима у школи у оквиру одељења обележи прослава 

предстојеће Нове 2023. године.  

Планиран је родитељски састанак и подела ђачких књижица за 30. децембар 2022. у 16 

часова на коме ће се анализирати реализација наставних и ваннаставних активности, 

успех, дисциплина и редовност похађања наставе и разматрати мере за побољшање 

успеха и понашања ученика. 

 

Учитељице су присуствовале обукама:  

1. Вебинар: Дигитални свет за 1, 2 и 3. разред основне школе у организацији ИК 

,,Креативни центар“ (8.9.2022.) 

2. Вебинар: Дигитални свет 1 – 3 у организацији ИК ,,Вулкан знање“ (12.9.2022.) 

3. Вебинар: Онлајн презентација уџбеника Дигитални свет 3, за трећи разред основне 

школе (14.9.2022.) 

4. Обука за запослене – Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у 

понашању – Платформа Чувам те (25.9.2022.) 

5. Обука за запослене – Породично насиље – Платформа Чувам те (26.9.2022.) 

6. Обука за запослене – Безбедно коришћење дигиталне технологије – превенција 

дигиталног насиља – Платформа Чувам те (30.9.2022.) 

7. Обука за запослене – Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима 

занемаривања и дискриминације, злостављања и насиља - Платформа Чувам те  

(1.10.2022.) 

8. Обука за запослене – Улога установа образовања и васпитања у борби против 

трговине људима – Платформа Чувам те (2. 10. 2022.) 

8. Онлајн скуп: Трибина Како бити лидер у свом животу – покрени се... (благостање је 

моје природно стање)   (5. 10. 2022.) 

9. Клет група, онлајн Инклузивно образовање - људски и професионални изазов (25. 10. 

2022.) 

10. Обука Етика и интегритет у организацији Агенције за спречавање корупције 

(28.10. 2022.) 



 

 

 

11. Семинар Програмирање је лако, научити га може свако (29. 10.2 022.) 

12. Клет група, онлајн Учионица без зидова (9. 11. 2022.) 

13. Образовна академија – Акредитовани онлајн стручни скуп: Ментална стабилност у 

нестабилном окружењу у организацији Клет групе (24. 11. 2022.) 

14. Семинар Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са 

васпитним мерама (26. 11. 2022.) 

15.Онлајн презентација уџбеничког комплета за први разред ИК Клет (5. 12. 2022.) 

16.Онлајн стручни скуп – трибина Мали покрет руке, учење без муке – значај фине 

моторике у организацији Друштва учитеља Београда (12. 2. 2022.) 

17. Онлајн презентација уџбеничког комплета за први разред ИК Нови Логос (13. 12. 

2022.) 

18. Образовна академија – Акредитовани онлајн стручни скуп: Индивидуализација и 

мотивација – кључ успешне комуникације у организацији Клет групе (15. 12. 2022.) 

19. Онлајн презентација уџбеничког комплета за први разред ИК Фреска (22. 12. 2022.) 

20. Онлајн и хибридна настава у дигитално компетентној установи. 

 

Извештај је урадила и предала руководилац већа 3. разреда Миланка Берковић. 

 
 

Извештај Oдељењског већа четвртог разреда 

 
Уводне напомене 
   На почетку школске 2022/23.године, у већу четвртог разреда има 73 ученика (31 

дечака и 42 девојчице).  

 

    Већина ученика показује напредак у учењу и активни су на часовима. Код неких 

ученика да би се мотивисали за рад потребна је мања или већа подршка учитеља. Код 

ученика с тешкоћама у учењу потребна је стална подршка у раду. 

 

Успех ученика на крају првог полугодишта 

 

Од 73 ученика, са позитивним успехом је 71 ученик или 97,26 %, 1 ученик са 

недовољним успехом или 1,37% и 1 ученик је неоцењен или 1,37%. 

 

Број недовољних оцена на крају првог полугодишта по предметима 

 

Енглески језик - 1 недовољнa оцена 

Математика - 1 недовољнa оценa 

 

Укупно: 2 недовољнe оценe. 

 

Број ученика са недовољним оценама 

Са две недовољне оцене има 1 ученик; 

Укупно има 1 ученик са недовољним оценама. 

 

Име и презиме ученика и наставни предмети из којих има недовољне оцене 

4/2 

Б.И.- енглески језик и математика -2 недовољне оцене. 

 



 

 

 

Изборни програми 

 

Грађанско васпитање похађа 35 ученика (32 ученика има оцену истиче се, а 2 ученика 

оцену добар и 1 ученик је неоцењен). Православну веронауку похађа 30 ученика и сви 

имају оцену истиче се. Исламски вјеронаук (Илмудин) похађа 8 ученика и сви имају 

оцену истиче се. 

 

Ученици са којима се ради по ИОП1 

 

В.С. – српски језик, ИОП1, одељење 4/1 

Љ.С. српски језик и математика, ИОП1, одељење 4/2 

 

Владање ученика 

Од 73 ученика, 70 ученика има примерно владање, 2 ученика имају владање добро и 1 

ученик је неоцењен јер не похађа наставу. Изречену васпитно- дисциплинску меру има 

1 ученик (В.С. из одељења 4/3 коме је по завршетку васпитно - дисциплинског 

поступка изречена мера укор директора.  Васпитно дисциплински поступак против О.К. 

ће се продужити у друго полугодиште из разлога што је ученик био свега 5 дана у 

школи током васпитно дисциплинског поступка. 

 

Редовност похађања наставе 

  Од 73 ученика у већу, 33 ученика је направило 2 048 оправданих изостанка и 8 

ученика је направило 159 неоправданих изостанка, са нерегулисаним изостанцима је 9 

ученика који имају 292 изостанка. Ученик из одељења 4-3 И.Н.  не похађа наставу. У 

септембру је још послат допис Центру за социјални рад Палилула, али школа није 

добила повратну информацију. 

 

Ваннаставне активности у које су укључени ученици                                                                                             
Рукометна секција- похађа 11 ученика, водитељ секције Снежана Сворцан. 

Еколошка секција- похађа 10 ученика, водитељ секције Драган М. Гаврић. 

Шаховска секција – похађа 7 ученика, водитељ секције Драган М. Гаврић. 

Мали хор- похађа 18 ученика, водитељ секције Драгана Нешић 

Додатну наставу из математике похађа 17 ученика. Допунску наставу похађа 17 

ученика. 

 

Сарадња са родитељима 

       Родитељи се углавном придржавају термина за индивидуалне разговоре и поштују 

договор да не улазе у школу. Са родитељима се редовно комуницира и преко вибер 

групе одељења путем имејла, смс порукама и телефонским путем. Одржано је три 

родитељска састанка.  

 

Реализација плана и програма 

Наставни план и програм је реализован за прво полугодиште.  

 

Активности које су се реализовале из развојног плана школе 

1. Упознавање ученика са правима, правилима и обавезама у школи ( приоритетна 

област: Подршка ученицима. 

2. Упознавање ученика са правима детета у Дечијој недељи (активност из развојног 

плана школе, област: Подрка ученицима)  

 



 

 

 

3. Индивидуализација наставе у складу са потребама ученика (РПШ - област Настава и 

учење). 

4. Иницијално тестирање ученика из српског језика, математике и природе и друштва 

(активност из развојног плана школе приоритетна област:  Настава и учење). 

5. Израда индивидуалних образовних планова и индивидуализација наставе (активност 

из развојног плана школе, приоритетна област: Подршка ученицима). 

6. Увођење нових ваннаставних активности/ нових секција, у складу са интересовањима 

ученика (РПШ - област Настава и учење). 

7. Усклађивање распореда писмених и контролних вежби на нивоу одељењског већа 

(активност из развојног плана школе, приоритетна област: Настава и учење). 

8. Покренимо нашу децу (активност из развојног плана школе и школског програма- 

приоритетна област: Настава и учење).                                                                      

 

Извештај о раду одељењског већа 4. разреда за школску 2022/2023. годину 

 

Август  

- Урађене су припреме за почетак школске 2022/2023. године - глобални планови 

- Утврђен је распоред контролних и писмених задатака. 

-  Израђени су месечни планови за септембар 

- Израђени су и усвојени распореди часова, распоред коришћења фискултурне сале; 

распоређени су новоуписани ученици у одељења. 

 

Септембар  

- Организовани су родитељски састанци и изабрани представници  родитеља за Савет 

родитеља школе. 

- Подељени су уџбеници ученицима који остварују право на бесплатне уџбенике а 

ученици који су купили уџбенике преко школе су преузели своје. 

- Одређени су термини - Дана отворених врата. 

- Дата су обавештења о осигурању ученика. 

- Утврђен је акциони план - рад са ученицима који имају тешкоћа у учењу. 

- Анализиран је оперативни план за септембар и 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). 

- Реализовано је иницијално тестирање ученика из српског језика, математике и 

природе и друштва. 

- Извршено је анкетирање ученка која се односи на примање ужине преко школе и на 

акцију,, Пливајмо заједно". 

- Ученицима прочитан допис МПНТР-а који се односи на Дан националне заставе. 

- Један број ученика се претплатио на ,,Математички лист“. 

 

Октобар  

- 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.  

- Ученици су са одељењским старешинама обележили дечју недељу радионицама под 

слоганом ,,Шта детету треба да расте до неба" у периоду од 3.10.2022-8.10.2022.  

(активност из Развојног плана школе, област: Промоција ученичких постигнућа). 

- Ученици су ишли на полудневни излет, салаш Стремен у Јакову – манастир Фенек, 

10.10.2022. године (одељења 4/1 и 4/3). 

- Ученици су учествовали на манифестацији ,,Трка за срећније детињство“ на стадиону 

ОФК Београд, 20.10.2022. 

- Прочитан проглас о ослобођењу Београда 20.октобра 1944. год. 

- Библиотекара Весна Митровић одржала час на тему,,Коришћење приручника у 

настави“ ,и „Препоручујем за читање",октобар 2022. 

- Обављен је стоматолошки преглед ученика у нашој школи,13.10.2022.године. 

- Обележена је Недеља школског спорта од 24.10.2022- 28.10.2022. (Између две ватре, 

Мали фудбал, Прескакање вијаче, Штафетне игре). 

 

Новембар  

- Извршено тимско планирање - провера знања ученика ради усклађивања критеријума 

при оцењивању. 

- Извршено праћење напредовања ученика с посебним освртом на ученике са 

тешкоћама у учењу. 

- Анализиран је успех, владање и редовност похађања наставе, као и ажурност ученика 

у похађању допунске наставе на крају првог класификационог периода 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. 

- Ученици узели учешће у  у Недељи тематског облачења коју је организовао Ученички 

парламент и ученици који похађају грађанско васпитање. 

- Обележен је Дан школе, 18.11.2022. године. 

 

Децембар  

- Анализирана је реализација ваннаставних активности. 

- Извршено је вредновање ученика који наставу похађају по ИОП-у и урађен план 

активности за друго полугодиште. 

- 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). 

- Ученици четвртог разреда су учествовали на школском такмичењу из математике, 

9.12.2022. године. 

- Шта нас чека у петом разреду- час одржали ученици седмог и осмог разреда, чланови 

Ученичког парламента у сарадњи са Аном Балабан, педагогом школе. 

- Ученици били у позоришту ,,Академија 28“ и одгледали новогодишњу 

представу,,Деда Мраз на крововима Париза“, 20.12.2022. 

- Наставници учествовали на вебинарима и семинарима у организацији школе.  

- Надокнађеи су часови од Дана школе, 10.12.2022. године. 

- 26.12.2022. године ученици су учествовали на школској приредби која је била 

хуманитарног карактера.      



 

 

 

- 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, подељене ђачке књижице и поклон ваучери које је 

доделио град Београд. 

 

Стручно усавршавање наставника 

 

 Бранислав Атанацков, учитељ 4/1 

1.- "Обука за запослене - породично насиље" дана 23.09.2022. .- 16 бодова, преко 

платформе ,,Чувам те“. 

2.- "Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и 

дискриминације, злостављања и насиља" дана 23.09.2022. .-16 бодова, преко платформе 

,,Чувам те“. 

3. - "Обука за запослене - Безбедно коришћење дигиталне технологије - превенција 

дигиталног насиља" дана 24.09.2022.-16 бодова, преко платформе ,,Чувам те“. 

4. - "Обука за запослене - Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у 

понашању" дана 24.09.2022.- 16 бодова, преко платформе ,,Чувам те“. 

5. - "Обука за запослене - "Улога установа образовања и васпитања у борби против 

трговине људима" дана 30.09.2022.-16 бодова, преко платформе ,,Чувам те“. 

6. - Етика и интегритет, 9.10.2022. (сертификат), Република Србија,Агенција  за 

спречавање корупције  

7. - Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним 

мерама,26.11.2022. Компетенција:К3 и К22, Приоритетна област: П5, у трајању од 8 

сати,организатор обуке ОШ,,Краљ Петар I“, Ниш 

 

Драган Гаврић, учитељ 4/2 

1. - "Обука за запослене - породично насиље" дана 23.09.2022. .- 16 бодова, преко 

платформе ,,Чувам те“. 

2. - "Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и 

дискриминације, злостављања и насиља" дана 23.09.2022. .-16 бодова, преко платформе 

,,Чувам те“. 

3. - "Обука за запослене - Безбедно коришћење дигиталне технологије - превенција 

дигиталног насиља" дана 24.09.2022.-16 бодова, преко платформе ,,Чувам те“. 

4. - "Обука за запослене - Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у 

понашању" дана 24.09.2022.- 16 бодова, преко платформе ,,Чувам те“. 

5. - "Обука за запослене - "Улога установа образовања и васпитања у борби против 

трговине људима" дана 30.09.2022.-16 бодова, преко платформе ,,Чувам те“. 

6. - Етика и интегритет, 9.10.2022. (сертификат), Република Србија,Агенција  за 

спречавање корупције  

7. - Инклузивно образовање - људски и професионални изазов (вебинар), 25.10.2022. 

8. - Превазилажење проблема у настави српског језика у различитим модулима, 

29.10.2022. (8 сати), Филолошки факултет у Београду, организатор обуке Друштво за 

српски језик и књижевност Србије, Београд                                                                                              

9. - Учионица без зидова (вебинар), 9.11.2022. 

10. - Ментална стабилност у нестабилном окружењу (вебинар), 24.11.2022. 

11. - Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним 

мерама,26.11.2022. Компетенција:К3 и К22, Приоритетна област: П5, у трајању од 8 

сати,организатор обуке ОШ,,Краљ Петар I“, Ниш 

12. - Индивидуализација и мотивација - кључ успешне комуникације (вебинар), 15.12. 

     



 

 

 

Александра Русмир, учитељица 4/3 

1. - "Обука за запослене - породично насиље" дана 20.09.2022. .- 16 бодова, преко 

платформе ,,Чувам те“. 

2. - "Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и 

дискриминације, злостављања и насиља" дана 21.09.2022. .-16 бодова, преко платформе 

,,Чувам те“. 

3. - "Обука за запослене - Безбедно коришћење дигиталне технологије - превенција 

дигиталног насиља" дана 21.09.2022.-16 бодова, преко платформе ,,Чувам те“. 

4. - "Обука за запослене - Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у 

понашању" дана 21.09.2022.- 16 бодова, преко платформе ,,Чувам те“. 

5. - "Обука за запослене - "Улога установа образовања и васпитања у борби против 

трговине људима" дана 21.09.2022.-16 бодова, преко платформе ,,Чувам те“. 

6. - Изазови  и дилеме нових програма Грађанског васпитања- разговори са 

стручњацима (више дана трајао онлајн: 16.11.2022., 20.11.2022., 26.11.2022., 3.12.2022., 

10.12.2022., 11.12.2022.)- сертификат у трајању од 12 сати, у организацији  ЗУОВ-а 

7. - Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним 

мерама,26.11.2022. Компетенција:К3 и К22, Приоритетна област: П5, у трајању од 8 

сати,организатор обуке ОШ,,Краљ Петар I“, Ниш 

 

Извештај је урадио и предао руководилац одељењског већа IV разреда, Драган 

М. Гаврић. 

 

Извештај о раду боравка 
 

Продужени боравак чине три групе. Укупан број ученика у сва три продужена 

боравка је 102. Сваки боравак је хетерогена група. Укупан број дечака у сва три 

боравка је 57  и   девојчица  45. Број ученика првог разреда је 52, број  ученика другог 

разреда је 35 и ученика трећег разреда 15. 

Група А: 34 ученика-19 ученика првог разреда, 9 ученика другог разреда и 6 

ученика трећег разреда. 

Група Б: 34 ученика- 24 ученика првог разреда, 5 ученика другог разреда и 5 

ученика трећег разреда. 

Група В: 34 ученика – 9 ученика првог разреда, 21 ученик другог разреда и 4 

ученика трећег разреда. 

  У продуженом боравку раде три учитеља Соња Симоновић, Биљана Рогановић и 

Вера Стевчевска. Продужени боравак ове школске године 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.Ученици су претплаћени на 

ручак који доставља предузеће ,,Лидо кетеринг“ а цена оброка је 294 дин. 

Извештај су урадили учитељи боравка: Соња Симоновић, Биљана Рогановић и 

Вера Стевчевска. 



 

 

 

Извештај Одељењског већа петог разреда 
 

У Већу петог разреда има 41 дечак и 38 девојчице, укупно 79 ученика. Одличан 

успех је постигло 38 ученика (48,10%), врло добар 19 ученика (24,05%), добар 4 

ученика (5,06%), довољних нема, укупно позитивних има 61 (77,22%). Недовољан 

успех има 11 ученика (13,92%) и то 5 ученика са 1 недовољном (6,33%), са 2 недовољне 

4 ученика (5,06%), са 3 недовољне 1 ученика(1,27%) и са 5 недовољних 1 ученик (1,27 

%), а 7 ученика је неоцењен0 (8,86%).  

Православни катихизис похађа 51 ученик од којих се 49 истиче, а 2 су добра, 

Исламску верску наставу похађа 13 ученика, и сви се истиче, а Грађанско 15 ученика, 

13 се истиче и 2 су неоцењена. 

Слободне наставне активности Чуваре природе похађа 31 ученик од којих се 24 

истиче, 2 су добра и 5 задовољава, а Музиком кроз живот 48 ученика од којих се 42 

истиче, 3 су добра и 3 задовољава. 

 

Средња оцена Већа је врло добар  4, 04. 

Од планираних 1758 часова редовне наставе, одржано је 1669, неодржано 92. Допунске 

64, додатне 15 часова, а секције 26.  

 

Присуство ученика на часовима:  

У првом полугодишту 78 ученика петог разреда је направило 3047 оправданих 

изостанака ( један ученик је без изостанака), а 24 ученика 139 неоправданих, 8 ученика 

има 208 нерегулисаних,  укупно 3394 изостанака, по ученику 43,51. 

 

Примењене васпитне и васпитно-дисциплинске мере: 
У Већу 5. разреда похваљено је 39 ученика, а посебно они са свим петицама и један 

ученик без изостанака. 

Укор одељењског старешине има 3 ученика, а укор Одељењског већа 3 ученикa и Укор 

директора школе 1 ученик. 

 

Ученици који наставу похађају по ИОП-у: 

Међу ученицима петог разреда наставу по ИОП-у 1 похађа један ученика (В. Г. 5/3) из 

српског језика и књижевности, математике, биологије и историје, а један ученик је 

ИОП- у 2 (Л. П. 5/3), из свих предмета. 

 

 

Активности ученика и одељењских старешина петог разреда у школској 

2022/2023. 
На првом састанку, пред почетак школске 2022/2023. усвајени су планови рада 

Одељењског већа и одељењског старешине, планови додатне и допунске наставе, као и 

секције. Упознати смо са распоредом часова, школским календаром. Утврђен је 

распоред писмених задатака, контролних вежби као и критеријум оцењивања ученика у 

складу са Правилником. Оквирно су утврђени термини посета позоришту и културно-

историјским знаменитостима Београда. Одржан је родитељски састанак и подељени су 

бесплатни уџбеници. 

У септембру су одређени ученици за допунску и додатну наставу на основу 

њихових интересовања и индивидуалних способности. 

Анкетирани су ученици у вези са бесплатним часовима пливања на Ташмајдану 

и да ли су заинтересовани за ужину у школу.  



 

 

 

Поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе, прочитан је 

текст о пробоју Солунског фронта (припремило Министарство за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања). 

На крају првог тромесечја анализиран је успех, владање и изостанци ученика, 

предложене су мере за побољшање како успеха, тако и дисциплине. Анализирана је 

реализација сарадње са родитељима и резултати појачаног васпитног рада са 

ученицима који имају неоправдане изостанке и непримерено понашање. Одржани су 

родитељски састанци. 

Установљено је и да је посећеност часовима допунске наставе била добра, што је 

видљиво и по општем успеху већа.  

У току првог полугодишта ученици 5/2 и 5/3 су посетили Музеј чоколаде и 

Калемегдан.  

Сва три одељења су прославила Нову годину у дискотеци у Пионирском граду. 

За прославу школске славе Савиндана ангажовани су ученици 5/2 са својим 

старешином. 

На крају полугодишта одржан је родитељски састанак на ком су подељени 

ваучери и анализиран успех на крају првог полугодишта, а ученицима су данас 

подељене књижице. 

          Извештај је урадила и предала Љиљана Глигоријевић, руководилац Већа 
 

Извештај Oдељењског већа шестог разреда 

 

1. Општи успех, владање, изостанци, одржани часови 

 

У 6. разреду је 86 ученика, 39 дечака и 47 девојчице. 

Са одличним успехом је 33 ученика, врло добрим 31, са добрим 4; укупно 68 ученика са 

позитивним успехом. Са недовољним успехом је 12 ученика (од тога са једном 

недовољном 5 ученика, са две недовољне 2 ученика, а са три недовољне 1 ученика, са 

четири недовољне је 3 ученика и са пет недовољних оцена је 1 ученик ).  

Неоцењено је  6 ученика. 

Српски језик: 8 недовољна, 2 неоцењена 

Енглески језик:  1 неоцењен 

Немачки језик: 6 недовољна , 3 неоцењена 

Музичка култура: 2 неоцењена 

Историја: 3 недовољна, 3 неоцењена 

Географија: 1 недовољан, 3 неоцењена 

Физика 12 недовољних, 5 неоцењена 

Математика: 4  недовољан, 2  неоцењен 

Биологија:  2 недовољна, 1 неоцењен 

Техника и технологија: 2 неоцењена 

Физичко и здрав. васпитање 1 неоцењен 

Информатика и рачунарство  1 недовољан, 2 неоцењена 

 

Владање: примерно (5) има 76 ученика, врлодобро (4 ) има 3 ученика,  добро (3) има 4 

ученика, задовољавајуће (2) има  2 ученика, незадовољавајуће (1) има 1 ученик.  

 

Средња оцена  већа је 4,05. 

Верску православну наставу похађа 35 ( 33 истиче се и 2 добар), грађанско васпитање 

42 и 3 ученика су неоцењена, верску исламску наставу 6 ( сви имају оцену истиче се). 



 

 

 

Чуваре природе похађа 39 ученика (38 истиче се и 1 добар), Цртање , сликање, 

вајање похађа 47 ученика (46 ученика се истиче и 1 ученик је неоцењен). 

 

Од 86 ученика, њих 84 је направило 3943 оправданих изостанака и 2 ученика 

немају изостанке. 29 ученика има 264 неоправданих изостанака и 4 ученика има 126 

нерегулисаних изостанака. Укупно је 4333 изостанака. 

 

Планирано је 1673 часова, одржано је 1622, 51 час је неодржан . Одржано је 60 

часова допунске наставе,8 часова  додатне наставе,25 часова секција. 

 

ИОП 2 - нема ученика. 

 

Aвгуст   

 Одржан је састанак Одељењског већа на коме су договорене све припремне 

активност за почетак нове школске године.  

 Урађени су месечни планови.  

 Усвојен је  распоред часова.  

 Распоређени су ученици који су понављали 6. разред, као и новоуписани ученици. 

 Утврђен је распоред отворених врата. Због спречености родитеља да због посла 

долазе на отворена врата у преподневним терминима, утврђени су термини 

отворених врата у поподневним часовима, уз обавезу родитеља да се најаве мејлом 

предметном наставнику. 

 

Септембар 

 Oрганизовани су  родитељски састанци.  Родитељи су упознати са начином и 

сатницом рада, као и школским календаром. Родитељи су упознати са 

Препорученим мерама превенције КОВИД 19 у школама.  Изабрани су 

представници родитеља за Савет родитеља. 

 Подељени су уџбеници ученицима који остварују право на бесплатне уџбенике, а у

ченици који су купили уџбенике преко школе су преузели своје. Ученици слабијих 

материјалних могућности су преузели у библиотеци школе поједине уџбенике или 

комплете уџбеника уз обавезу да их врате на крају школске године. 

 Поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе, прочитан је текст 

о пробоју Солунског фронта (припремило Министарство за рад , запошљавање , 

борачка и социјална питања) 

 Утврђен је распоред контролних вежби и писмених задатака и постављен на сајту 

школе.  

 Ученици и њихови родитељи су обавештени о осигурању за ову школску годину. 

 Ученици су анкетирани за бесплатну школу пливања коју организује Општина 

Палилула.  

 Ученици су анкетирани о ужини у школи. 

 

Октобар  

 Праћено је учење и напредовање ученика шестих разреда. Ученици којима је 

потребна додатна помоћ и подршка у раду и учењу су евидентирани за похађање 

допунске наставе. Почела је реализација часова додатне наставе за ученике који 

показују интересовање, вештине и способности за  додатну активност.  

 У оквиру међународне сарадње са школом из Румуније 7. октобра је одржан онлајн 

час на тему ,, Путовање Светог Саве “. Предавање су одржали ученици одељења 6-

1 и 6-2. 



 

 

 

 20.октобар - Прочитан је проглас о ослобођењу Београда  

  Дечији филмски фестивал је одржан од 16. до 23. октобра. Разредне старешине су 

са ученицима изабрале по једну пројекцију . 6-2 и 6-3 су били на пројекцији филма 

,, Мала банда”, а 6-1 је изабрало филм ,,  Невидљиви супер клинац”. 

 

Новембар  

 Анализиран је успех, владање и редовност похађања.   

наставе, као и ажурност ученика у похађању допунске наставе на крају првог 

класификационог периода. 

 Ученици су учествовали у хуманитарној акцији за ученицу наше школе која је 

оболела од тешке болести, као и за ученика школе који је трагично изгубио члана 

породице. 

 Родитељи су обавештени о ваучерима у износу од 6000 динара које додељује Град 

Београд свим ученицима основних и средњих школа и предшколских установа . 

Разредне старешине су доставиле тражене податке.  

 У четвртак 10. новембра распоред часова је реализован по распореду за петак 

 У петак 18. новембра у холу школе је организована приредба поводом Дана Школе  

 У суботу 26. новембра у просторијама Школе је одржан семинар за учитеље и 

разредне старешине ,, Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова 

повезаност са васпитним мерама”. 

 Ученицима су подељење анкете за новогодишњу журку. 

  
Децембар  

 10.децембра је била радна субота,  распоред од петка. 

 Утврђени термини доласка родитеља за поделу ваучера које Град Београд додељује 

ученицима . 

 Реализована новогодишња журка у Пионирском граду.  

 Анализиран успех и владање ученика на крају првог полугодишта. 

 Подела ђачких књижица и обележавање краја године по одељењима са разредним 

старешинама. 

 

Извештај је предала руководилац одељењског већа шестог разреда Мирјана 

Вуковић. 
 

 

Извештај Oдељењског већа седмог разреда 

 
У већу седмог разреда има 76 ученика, 45 девојчица и 31 дечак. Са позитивним 

успехом је 58 ученика: 21 одличан, 26 врло добрих ученика, 11 добрих, довољних нема, 

са недовољним је 16 и два ученика су неоцењена. 

Са једном недовољном је 6 ученика, са две недовољне 6, са три недовољне су 

два ученика, са четири 1 (Л.Ш.: српски, математика, физика, хемија) и са пет 

недовољних је 1 ученик (Н.С.: математика, српски, хемија, физика, географија). Има 

укупно 33 недовољне оцене. Средња оцена већа је 3,90. 

Православну верску похађа 53 ученика (52 се истиче, један је добар). Исламску 

веронауку похађа 4 ученика (истичу се), грађанско осам (шест се истиче, два су добра), 

ЦСВ похађа 14 ученика (истичу се), ХИО похађа 11 ученика (истичу се), домаћинство 

похађа 52 ученика (50 се истиче, два су добра). 



 

 

 

Од планираних 1882 часа одржано је 1819, 92 часa допунске, 36 додатне и 21 час 

секција. 

Седамдесет пет ученика је направило 3859 оправданих, 47 ученика 314 

неоправданих изостанака, има 37 нерегулисаних, то је 55,39 изостанака по ученику. 

Један ученик је без изостанака. 

Изречена је једна опомена, 11 укора одељенског старешине (врло добар (4)) због 

непримереног понашања или неоправданих изостанака, 8 укора одељенског већа (добар 

(3)) због непримереног понашања или неоправданих изостанака и 2 укора наставничког 

већа због неоправданих изостанака. Осталих 55 ученика има примерно (5) владање. 

По ИОП-у 2 наставу похађају М.Б. и А.Х. из математике, српског, физике, 

хемије, биологије, географије и историје. 

 

Aвгуст 

- Одржан састанак одељењског већа 7. разреда као и договор о раду у школској 

2022/2023. години. 

- Урађени су месечни планови. 

- Усвојен је распоред часова. 

- Распоређени су новоуписани ученици и поновци у одељења. 

- Испланирани су часови допунске и додатне наставе и направљен је распоред 

отворених врата. 

- Испланиране су писмене провере за прво полугодиште. 

 

Септембар 

- Није реализовано упознавање с правилником и релизацијом екскурзије. 

- Новим ученицима су подељене  шифре за приступ платформи Тимс и по 

потреби су генерисане нове. 

-  Почетком септембра анкетирани су ученици за изабрани спорт, базен и ужину у 

школи. Због недовољног интересовања, организовање ужине није реализовано. 

- Подељени су уџбеници ученицима који остварују право на бесплатне уџбенике, 

а ученици који су купили уџбенике преко школе су преузели своје. 

- Изабрана су по два представника одељења за Ђачки парламент. 

- Организовани су родитељски састанци, изабрани су представници родитеља за 

Савет родитеља школе. 

 

Октобар 

- У октобру од 3.-7.10. обележена је Дечија недеља активностима у оквиру часа 

одељенске заједнице. 

- Ученици седмог разреда су учествовали у Спортској недељи (10.-15.10). 

- Одржана су предавања у сва три одељења седмог разреда од стране МУП-а на 

тему: ,,Основи безбедности деце – Заштита деце од злоупотребе алкохола и 

опојних дрога. 

- Ученици седмог разреда су у пратњи родитеља примили редовну вакцину у 

Дому здравља. 

- У школи је обављен офтамолошки преглед ученика. 

 

Новембар 

- На другом састанку Већа анализиран је успех, дисциплина ученика и изостанци  

на крају Првог класификационог периода и разматране су мере за побољшање 

успеха и владања обзиром да је на тромесечју био изречен  велики број мера за 

непримерено понашање ученика.  



 

 

 

- Одржани су родитељски састанци и индивидуални разговори са родитељима са 

циљем решавања проблема. 

- Реализован је план рада за новембар и израђени су планови рада за децембар. 

Поједини ученици су били ангажовани у обележавању Дана школе. 

 

Децембар 

- Анализиран је  успех и владање ученика на крају првог полугодишта и 

разматране мере за побољшање. 

- Реализован је план рада за децембар и израђени су планови рада за јануар. 

Ученицима су подељене ђачке књижице. 

- Родитељима су подељени ваучери за куповину спортске опреме и ђачког 

прибора које је град Београд донирао ђацима и запосленима. 

- Реализована је прослава Нове године за ученике виших разреда у Пионирском 

граду. 

 

Извештај је урадила и предала руководилац већа Гордана Тишма. 

 

 

Извештај Oдељењског већа осмог разреда 

 
У већу осмог разреда је 29 дечака, 42 девојчице, свега 71 ученик. Одличан успех 

има 30 ученика, врло добро је 23, а добар успех има 2 ученика. Са позитивним успехом 

је 54 ученика.  

Недовољно је 11, а 4 ученика су неоцењена. Са једном недовољном је 3 ученика, 

са две недовољне 3 ученика, са три недовољне 1 ученика, са четири, пет, шест и седам 

недовољних оцена је по један ученик. Неоцењено је девет ученика. 

Православну верску наставу похађа 38 ученика. Исламску верску наставу похађа 

7 ученика. Грађанско васпитање 25, хор и оркестар 17 ученика, Цртање,сликање, вајање 

похађа 15 ученика и Домаћинство 38 ученика.  

Са изостанцима је 71 ученик, нема ученика без изостанака. Оправдано је 4222 

часова, а 18 ученика је направило 412 неоправдана изостанка. Укупно оправданих и 

неоправданих изостанака је 4595.  

Од испланираних 1832 часова није одржано 50 часова. 

Средња оцена сва три одељења осмих разреда је 4,15. 

Укор одељењског старешине има 1 ученик. Укор одељењског већа изречен је за 

3 ученика, а укор Наставничког већа 4 ученика.  

По ИОП-у 2 наставу похађају 2 ученика. 

 

Извештај о раду Одељењског већа 8. разреда за прво полугодиште школске 

2022/2023. године 

Септембар 

 Подељени су бесплатни уџбеници; 

 Организована уплата осигурања ученика; 

 Одржани родитељски састанци, изабрани представници за Савет: 

 Спроведена анкета о ужини; 

 Подељене понуде за бесплатно пливање; 

 Ученицима прочитан текст о пробоју Солунског фронта. 

 



 

 

 

Октобар 

 Посета Опсерваторији на Звездари и дуга шетња; 

 Прочитан проглас о ослобођењу Београда. 

 

Новембар 

 Одржан заједнички родитељски састанак за све осме разреде на којем је педагог 

дала детаљно упутство о пријављивању на портал МСШ;  

 Одржан Дан школе; 

 Извршена анализа на основу недовољних оцена на крају првог класификационог 

периода; 

 Разредне старешине су биле на семинару „Превентивна улога појачаног 

васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама“. 

 

Децембар 

 Психолог школе је одржала час професионалне оријентације у сваком одељењу 

осмог разреда; 

 10 децембра била је радна субота по распореду од петка; 

 Извршена анализа успеха на крају првог полугодишта. 

 

 

  Извештај је урадила и предала руководилац Одељењског већа осмог разреда 

Марина Радовановић. 

 

 

Извештај о раду комбинованог одељења 

 

У комбиновано одељење школске 2022/23. уписано је у септембру 7 ученика; 2 

девојчице (трећи и осми разред ) и 5 дечака ( пети, шести, и осми разред).  

  

Укупан број изостанака у комбинованом одељењу је 99 оправданих изостанака. 

Сви ученици похађају наставу грађанског васпитања, оцењени су оценом истиче се. 

 

Ученица 3. разред А.И. прво полугодиште завршава са добрим успехом (3,14). Укупно 

има 31 оправдан изостанак. Владање: 5 (примерно). 

Ученик 5. разреда С.Р. прво полугодиште завршава са врло добрим успехом (4,08). 

Укупно има 26 оправданих изостанака. Владање: 5 (примерно). 

Ученик 6. разреда Е.К. прво полугодиште завршава са врло добрим успехом (3,79). 

Укупно има 8 оправданих изостанака. Владање: 5 (примерно). 

Ученик 8. разреда А.К. прво полугодиште завршава са врло добрим успехом (3,71). 

Укупно има 13 оправданих изостанака.Владање: 5 (примерно). 

Ученица 8. разреда А.Г. прво полугодиште завршава са добрим успехом (3,50). 

Изостанци: Нема 

Владање: 5 (примерно).  

Ученик 8.разреда А.Р. прво полугодиште завршава са врло добрим успехом (4,07). 

Изостанци:0. Владање: 5 (примерно). 

Ученик 8.разреда Р.К. прво полугодиште завршава са врло добрим успехом (3,57). 

Укупно има 21 оправдан изостанак. Владање: 5 (примерно). 



 

 

 

 

Припремљени су планови подршке ученицима редовне наставе који имају потешкоће у 

учењу (који раде по ИОП-у 2). 

Урађен је распоред за ученике који наставу похађају по ИОП-у 2. 

Такође радим и са три ученика редовне наставе који наставу похађају по ИОП-у 2: 

- 5. разред 1 дечак Л.П. од децембра.  

- 7. разред 2 девојчице А.Х. и М.Б. 

 

Планирани часови и писмени задаци су реализовани 

Ученици напредују у складу са својим интелектуалним могућностима предвиђеним 

планом и програмом 

 

Извештај о раду по месецима:  

 

Август 

Урађене су припреме за почетак школске 2022/2023. године - глобални планови. 

Утврђен је распоред писмених задатака. 

Израђени су месечни планови за септембар. 

Израђени су и усвојени распореди часова. 

 

Септембар 

Организовани су родитељски састанци. 

Подељени су уџбеници. 

Дата су обавештења о осигурању ученика. 

Израђени су инструменти о праћењу и напредовању ученика- педагошка свеска. 

Реализован је септембарски план и израђени су планови за октобар. 

 

Октобар 

Ученици су радили први писмени задатак из српског језика и математике. 

Реализован је октобарски план и израђени су планови рада за новембар. 

 

Новембар 

Анализиран је успех, владање и редовност похађања наставе. 

Одржани су родитељски састанци, дате препоруке за напредовање ученика у учењу. 

Ученици 8. разреда као изборни предмет полажу биологију. 

Обележен је Дан школе, 18.11.2022. године. 

Реализован је план рада за новембар и израђени су планови рада за децембар. 

 

Децембар 

Урађен план активности за друго полугодиште. 

Надокнађеи су часови од Дана школе, 10.12.2022. године. 

Реализован је децембарски план и израђени су плановиа рада за јануар. 

Подељени су ваучери. 

Наставници су учествовали на семинарима у организацији школе. 

Родитељи осмака су код педагога попунили пријаву за завршни испит. 

Одржан је други писмени задатак из српског језика и математике  

Одржани су родитељски састанци и подељене ђачке књижице. 

 

Извештај је урадила и предала Леонарда Коцић Ранђеловић. 

 



 

 

 

Извештај о раду Тима за самовредновање 

Тим за самовредновање рада школе формиран је у августу школске 2022/23. 

године. У току првог полугодишта одржан је један састанк тима. 

 У овој школској години ће се вредновати област квалитета (3): 
 ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА. 

 

Вредноваће се следећи стандарди: 

 

3.1. Резултати ученика на завршном испиту показуjу оствареност стандарда 

постигнућа наставних предмета, односно оствареност постављених 

индивидуалних циљева учења.  

3.1.1. Резултати ученика на завршном испиту из српског/матерњег jезика и математике 

су на нивоу или изнад нивоа републичког просека.  

3.1.2. Наjмање 80% ученика остваруjе основни ниво стандарда постигнућа на тестовима 

из српског/матерњег jезика и математике.  

3.1.3. Наjмање 50% ученика остваруjе средњи ниво стандарда постигнућа на тестовима 

из српског/матерњег jезика и математике. 

 3.1.4. Наjмање 20% ученика остваруjе напредни ниво стандарда постигнућа на 

тестовима из српског/матерњег jезика и математике. 

 3.1.5. Резултати ученика на комбинованом тесту су на нивоу или изнад нивоа 

републичког просека.  

3.1.6. Ученици коjи добиjаjу додатну образовну подршку постижу очекиване резултате 

на завршном испиту у односу на индивидуалне циљеве/исходе учења.  

3.1.7. Просечна постигнућа одељења на тестовима из српског/матерњег jезика и 

математике су уjедначена.  

3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика.  

3.2.1. Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развоj ученика. 

 3.2.2. Ученици коjима jе потребна додатна образовна подршка остваруjу постигнућа у 

складу са индивидуалним циљевима учења/прилагођеним образовним стандардима.  

3.2.3. Ученици су укључени у допунску наставу у складу са своjим потребама.  

3.2.4. Ученици коjи похађаjу допунску наставу показуjу напредак у учењу. 3.2.5. 

Ученици коjи похађаjу часове додатног рада остваруjу напредак у складу са 

програмским циљевима и индивидуалним потребама.  

3.2.6. Школа реализуjе квалитетан програм припреме ученика за завршни испит.  

3.2.7. Резултати инициjалних и годишњих тестова и провера знања користе се у 

индивидуализациjи подршке у учењу.  

3.2.8. Резултати националних и међународних тестирања користе се функционално за 

унапређивање наставе и учења. 



 

 

 

 

Педагог ће у оквиру активности Тима за самовредновање направити онлајн 

анкете за запослене. Анкетирање ће бити спроведено у другом полугодишту школске 

2022/23. године. 

Према плану рада Тима за самовредновање процес самовредновања би требало 

да буде завршен до краја маја 2023. године. 

Извештај је предала руководилац Тима за самовредновање, Ана Балабан. 

 

 

Извештај о раду Тима за профисонални развој запослених 

Тим за професионалан развој запослених формиран је у августу школске 

2022/23. 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, на почетку школске године ажурирани су постојећи 

портофолији запослених - наставника и стручних сарадника; 

Када је у питању ажурирање портфолиа свега 11 наставника предметне и 

разредне наставе је на почетку школске године предало нове ажуриране портфолие. 

Неопходно је да сви наставници ажурирају своје портфолие и доставе их педагогу у 

најкраћем року. 

      У септембру и октобру месецу велики број запослених је путем дигиталне 

платформе ,,Чувам те“ завршио пет обука: 

- Безбедно коришћење дигиталне технологије – превенција дигиталног 

насиља; 

- Породично насиље - обука за запослене; 

- Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању; 

- Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине људима; 

- Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и 

дискриминације, злостављања и насиља; 

 

У новембру  школске 2022/23. године за све одељењске старешине и стручне 

сараднике  организована је обука у школи: Превентивна улога појачаног васпитног 

рада и његова повезаност са васпитним мерама.  
У другом полугодишту, Тим за професионалан развој запослених ће се бавити 

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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Извештај о раду Tима за развој међупредметних  компетенција 

 Тим за развој међупредметних компетенција се у првом полугодишту није 

састајао. Све активности тима се померају за друго полугодиште. 

Извештај је урадила и предала уководилац, Љиљана Глигоријевић. 

 

 

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.  

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 се прате 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 2022/23. 

године 
 

АКТИВНОСТИ ПО МЕСЕЦИМА 

 

Август 

 Формиран је Тим за заштиту ученика од дискриминације, 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 



 

 

 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања као и са праћењем ефеката 

предузетих мера и активности.  

Додатни разлог за опрез је то што  цела школа иде само пре подне. 

Због 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 пос

ебну 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. 

Ученици су упознати да није допуштено својевољно фотографисање или 

снимање видео снимака на часу или ван њега, без сагласности особе која је на снимку. 

Одељењске старешине су упућени су на Приручник, Дигитално насиље - 

превенција и реаговање који се налази на располагању свим члановима колектива на 

платформи МСТ  (на општи канал 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.  

Обављено је детаљније упознавање ученика и родитеља/старатеља о стању 

безбедности у школи, мерама за побољшање и превентивним активностима, као и  

са Правилима понашања у ОШ ,,Филип Вишњић“ и Правилником о дисциплинској 

и материјалној одговорности  ученика у ОШ ,,Филип Вишњић“. 

Дана 19.9.2022.  je одржан састанак Тима поводом пријаве  насиља у 7/2. 

 

Октобар 

Дана 3.10.2022. одржан је састанак на којем је обављена анализа тренутног 

стања у 7/2 и 8/1, као и случај В.С. из 4/3. 

 

Дана 12.10.2022. је одржан састанак поводом  пријаве наасиља Ј.Д. из 7/1 и В.С. 

из 4/3. 

Дана 18.10.2022. Европски дан против трговине људима; Превентивне 

активности у циљу јачања компетенција за препознавање феномена трговине 

људима/децом, ризика и начина заштите (предавање, радионице, обука, израда 

плаката). 

Обављено је подсећање свих запослених на ревидирану Листу индикатора за 

прелиминарну идентификацију жртава трговине људима за систем образовања и на 

Водич за примену ревидираних индикатора за прелиминарну идентификацију ученика 

који су потенцијалне жртве трговине људима (Сви наставници су добили Водич на 

мејл, пре почетка школске године). 

Дана 27.10. 2022. је одржан редован састанак Тима на  којем је урађена анализа 

предузетих мера. 



 

 

 

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.  

Дана 10.11.2021. одржан састанак Тима због насиља над запосленим Школе од 

стране А.Н. из 7/1 и случаја вршњачког насиља О.К. из 4/3. 

Дана 16.11.2022. Случај вршњачког насиља, В.С. 4/3. 

Дана 28.11.2022. Тим се састаје због пријаве насиља у одељењу 6/3. 

Децембар 

          Дана 15.12.2022. Случај вршњачког насиља, В.С. 4/3. 

 

          Дана 20.12. 2022. Је обележен Дан људске солидарности.  

Ради развој емпатијског односа, реализовано је неколико хуманитарних акција 

прикупљања новчане помоћи породицама наших ученика.  

Извршена је анализа учесталости и врста насиља у школи. Ажурираће се база 

података о евидентираном насиљу. 

Израђен је  полугодишњи извештај о раду Тима. 

Као део превентивних  мера, запослени су били у прилици да похађају следеће 

семинаре: 

 

Датум Назив 

семинара/обуке/трибине.... 

Име и презиме наставника који су 

присуствовали  

7. 9. 2022. Унапређивање планирања у 

области заштите од насиља и 

спречавања дискриминације, ШУ 

Ана Балабан, Татјана Адамовић 

23.9.2022. Заштита деце са сметњама у 

развоју у случајевима 

занемаривања и дискриминације, 

злостављања и насиља (Чувам те) 

Драган Гаврић, Александра Русмир, 

Бранислав Атанацков, Славица Јовановић, 

Веселинка Јурић, Милена Радивојевић 

24.9.2022. Безбедно коришћење дигиталне 

технологије - превенција 

дигиталног насиља (Чувам те) 

 

Драган Гаврић, Александра Русмир, 

Бранислав Атанацков, Славица Јовановић, 

Веселинка Јурић, Милена Радивојевић 

 26. 9. 2022.  Стратегије у раду са ученицима 

који показују проблеме у 

понашању (Чувам те) 

Миланка Берковић, Славица Јовановић, 

Веселинка Јурић, Драган Гаврић, 

Александра Русмир, Бранислав Атанацков, 

Милена Радивојевић 

30.9.2022. Улога установа образовања и 

васпитања у борби против 

трговине људима"(Чувам те) 

Драган Гаврић, Александра Русмир, 

Бранислав Атанацков, Славица Јовановић, 

Веселинка Јурић, Милена Радивојевић 



 

 

 

 30.9.2022.  Породично насиље (Чувам те) Славица Јовановић, Веселинка Јурић, 

Драган Гаврић, Александра Русмир, 

Бранислав Атанацков, Милена Радивојевић 

23. 10. 2022. „У школи се насиље не воли“, 

програм обуке за заштиту ученика 

од вршњачког насиља путем 

превентивних и интервентних 

активности,  ДУБ 

Татјана Адамовић 

 

26. 11. 2022. 

„Превентивна улога ПВР и његова 

повезаност са васпитним мерама“ 

Ана Балабан, Десанка Ђорђевић Матић, 

Љиљана Глигоријевић, Љубица Рангелов, 

Снежана Сворцан, Божидарка Вулиновић, 

Бранка Шошкић, Милена Зубац, Наташа 

Родић, Гордана Тишма, Биљана Ђурђевић, 

Марина Радовановић, Јелена Филиповић 

Спремо, Леонарда Коцић, Татјана 

Адамовић, Миланка Берковић, Славица 

Јовановић, Драган Гаврић, Александра 

Русмир, Бранислав Атанацков, Наталија 

Николаш, Милена Радивојевић 

 

Извештај је урадила и предала координатор Тима: Татјана Адамовић.   

 

 

Извештај о раду Тима за инклузивно образовање 

 
Школски Тим за инклузивно образовање се у првом полугодишту школске 

2022/23. години састао два пута. Такође, на засебно заказаним састанцима и у оквиру 

састанака одељењских већа било је активности из надлежности Тима.  

 Наставници су, као и на почетку сваке школске године, усмерени на снимање 

почетног стања код све деце која из неког разлога теже напредују, на 

индивидуализацију наставе где је то потребно и на праћење и идентификовање ученика 

који показују потребу за додатном подршком.  

У септембру месецу су сви предметни наставници, и дефектолог направили 

планове активности за ученике који су у ИОП-у 1 и 2. За остале ученике снимљено је 

почетно стање и одлучен облик подршке. За ученике који су у ИОП-у 2, а који поред 

редовних часова имају и континуирану подршку дефектолога, направљени су посебни 

распореди часова. Предметни наставници, наставници разредне наставе и дефектолог 

водили су евиденцију присуствовања ученика на настави и прилагали неопходну 

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-1 и 2, 

уз сагласност родитеља и уз решење интерресорне комисије. 

Дана 24.11.2022. године стигло је решење Интерресорне комисије о потребама за 

додатном подршком за ученице С.З. из одељења 8/3. Ученица се почеком тркуће 

школске године уписала у нашу школу,а како је у претходној школи наставу похађала 

по ИОПу 2, уз сагласност родитеља прибављено је решење Интерресорне комисије, а 



 

 

 

на основу ког се налаже да ученица настави образовање по ИОП-у 2 за предмете за који 

је ТИО школе установио да постоји потреба. 

Ученик Л.П. из 5-3 одељења наше школе, од трећег разреда похађа наставу по 

ИОП-у 1 из српског, математике, енглеског и природе и друштва. За ученика Л.П. на 

састанку Тима  за инклузиво образовање, на почетку ове школске године је изнет 

предлог да се поднесе иницијатива за ИОП-ом 2 из већине предмета, јер досадашње 

мере подршке које су примењиване у нижим разредима (ИОП-1) нису дале резултате, а 

ученик нема капацитет да прати и савлада градиво предвиђено планом и програмом. 

Доношењу ИОП-2 претходло је доношење, примена и вредновање ИОПа-1 у нижим 

разредима школе. Прибављена је сагласност родитеља за наставак образовања по 

ИОПу2 и мишљење Интерресорне комисије за процену потреба за додатном 

образовном, здравственом и социјалном подршком које је школи достављено 

14.12.2022. године. 

За овог ученика психолог, одељењски старешина Љубица Рангелов и 

дефектолог, Леонарда Коцић Ранђеловић су у постојећи распоред часова укључиле и 

часове са дефектологом, где ће ученк добијати додатну подршку дефектолога из 

предмета српски језик и математика.  

За ученицу 3-3 одељења А.И. послат је захтев Интерресорној комисије за 

процену потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком, у ком 

се тражи да ученца убудуће наставу похађања по ИОП- 2 а у оквиру комбинованог 

одељења наше школе где би са њом радила дефектолог школе.  

Психолог школе је вршила когнитивни скрининг и процену способности 

ученика код којих се показала потреба за додатном подршком у образовању, а у склопу 

покретања иницијативе за ИОП-ом.  

 

Преглед ученика који имају додатну подршку по разредима: 

Ученици који наставу похађају по ИОП-у 

Одељење 

Име и презиме 

ученика 

(иницијали) Наставни предмет ИОП1/ИОП2 

3-1 M.Ц. Српски језик, математика, природа и друштво ИОП1 

3-1 А.И. Српски језик, математика, природа и друштво 
ИОП1-Послат 

захтев за ИОП2 

4-2 Љ.С. Српски језик, математика 

ИОП-1 

Родитељи 

одбили предлог 

за ИОП-2 4-3 В.С. Српски језик ИОП1 

5/3 

 Л.П. 

Српски језик, математика, биологија, 

географија, историја,  енглески језик, немачки 

језик, информатика и рачунарство ИОП-2 

5/3 В.С. 

Српски језик, математика, биологија, 

географија, историја, енглески језик, немачки 

језик, информатика и рачунарство ИОП-1 



 

 

 

7/2 А.Х. 

српски, математика, биологија, географија, 

историја, физика, енглески језик, тио, 

информатика 

ИОП2 

7/2 М.Б. 

српски, математика, биологија, географија, 

историја, физика,   енглески језик,  

информатика 

ИОП-2 
 

8/2 М.К. 
српски, математика, физика, хемија, биологија, 

географија, историја,  немачки језик 
ИОП-2 

8/3 С.З. 

српски, математика, физика, хемија, биологија, 

географија, историја,  немачки језик, енглески 

језик ИОП-2 

 

Комбиновано 

одељење 

3. разред:  А.И. сви предмети ИОП-2 

5. разред  С.Р.  

сви предмети ИОП-2 

6. разред Е.К. 
сви предмети ИОП-2 

8. разред 

 

А.Г. 
сви предмети ИОП-2 

А.К. 
сви предмети ИОП-2 

 

Р.К. 
сви предмети ИОП-2 

 

А.Р. 
сви предмети ИОП-2 

 

И ове 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 14 ученика првог разреда. Психолог и учитељи првог разреда су одржали 

укупно 2 састанака са едукаторима ЦИМ-а током првог полугодишта, у циљу размене 

искуства, дефинисања и јачања подршке која се тој деци пружа. 

 

Извештај је урадила и предала психолог Десанка Ђорђевић Матић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Извештај Тима за маркетинг 

 
Током првог полугодишта школске 2022/2023. године са циљем промовисања 

школе реализован је део активности које су предвиђене школским планом. Руководилац 

Тима за маркетинг је на дугом боловању, па су се спровеле неке од планираних 

активности. 

Активности које су промовисале  нашу школу: 

- Израда мајица за прваке 

- Свечани пријем првака 

- Учешће ученика на такмичељима 

- Изложбе ученичких радова  

- Новогодишња декорација у холу школе. 

 

 

Извештај о раду Стручног актива за развој школског програма 
                

Aвгуст и септембар  

Стручни Актив за развој школског програма је на својој седници одржаној 31. 

aвгуста 2022. усвојио Анекс 1 Школског програма за 2022/23. год. 

Израђен је и усвојен је годишњи план рада стручног актива за развој Школског 

програма за шк. 2022/2023. годину. 

Новембар и 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, 

успеха и дисциплине ученика, израду ИОП-а, усклађеност Школског програма са 

Развојним планом школе,  и констатовао да се Школски програм реализовао према 

утврђеном плану и програму. 

Приоритети актива за развој Школског програма за друго полугодиште су 

организација предметне наставе за ученике четвртог разреда, анкетирање ученика за 

изборне програме за следећу школску годину и избор уџбеника за први и пети разред 

основног образовања и васпитања. 

 Извештај је урадио и предао координатор стручног актива за развој Школског 

програма Драган М.Гаврић. 

 

Извештај Тима за међународну сарадњу  

Тим за међународну сарадњу је формиран у августу прошле школске 2120/21. 

године 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. 

 Руководилац Тима Миланка Берковић. 



 

 

 

 

Извештај координатора за електронски дневник  
 

Дарко Mанојловић и Јелена Филиповић Спремо су током првог полугодишта 

школске 2022/23. године били координатори за електронски дневник. На Педагошком 

колегијуму наше школе је одлучено да се електронски дневник уведе 2019/2020. 

школске године. 

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. Све уочене 

неправилности су унете у Запажања о прегледу дневника за сваки дневник.  

 
 Извештај су предали координатори електронског дневника Дарко Манојловић и Јелена 

филиповић Сремо. 

 

 



 

 

 

Извештај о раду Педагошког колегијума и  

Тима за развој квалитета установе 

 
У току првог полугодишта школске 2022/23. године одржана су два састанка 

Педагошког колегијума и два састанка Тима за развој квалитета установе. С обзиром да 

је садржај састанака био исти, овом приликом дајемо обједињени извештај. 

 

Први састанак одржанје је 25.11.2022. године. Дневни ред састанка био је: 

Усвајање ИОПа 2 за ученицу С.З. из одељења 8-3.  

 

С.З., ученица 8-3 одељења је уписала нашу школу почетком текуће школске 

године. У претходној школи, од трећег разреда је наставу похађала по ИОП-у 2 из свих 

предмета сем вештина. На Тиму за инклузивно образовање изнет је предлог за 

насатавак школовања по ИОП-у 2. Уз сагласност родитеља поднет је захтев 

Интерресорној комисији, а на основу ког се налаже да ученица настави образовање по 

ИОП-у 2 за предмете за који је ТИО школе установио да постоји потреба.  

Решење Интерресорне комисије о потребама за додатном подршком је школи 

достављено 24.11.2022. године. 

 

Други састанак одржанје је 15.12.2022. године. Дневни ред састанка био је: 

Усвајање ИОПа-2 за ученика Л.П. из одељења 5-3.  

Л.П. је ученик 5-3 одељења наше школе. Од трећег разреда похађа наставу по 

ИОП-у 1 из српског, математике, енглеског и природе и друштва. За ученика Л.П. на 

састанку Тима  за инклузиво образовање, на почетку ове школске године је изнет 

предлог да се поднесе иницијатива за ИОП-ом 2 из већине предмета, јер досадашње 

мере подршке нису дале резултате, а ученик нема капацитет да прати и савлада градиво 

предвиђено планом и програмом.  

Доношењу ИОП-2 претходло је доношење, примена и вредновање ИОПа-1 у 

нижим разредима школе. Прибављена сагласност родитеља за наставак образовања по 

ИОПу2.  

Прибављено је мишљење Интерресорне комисије за процену потреба за 

додатном образовном, здравственом и социјалном подршком које је школи достављено 

14.12.2022.године. 
 

Извештај је урадила и предала Десанка Ђорђевић Матић уместо директора 

школе, Весна Милић. 



 

 

 

Извештај о раду педагошко-психолошке службе 

 
На почетку школске 2022/23. године ПП служба је обавила редовне активности у вези 

са припремом за почетак нове школске године. Континуирано је учествовала у 

планирању и програмирању рада школе. Ученици који су досељени, као и ученици који 

су понављали разред 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 као и 

истраживање са циљем праћења прилагођавања ученика петог разреда на предметну 

наставу као и на већи број наставника који им предају те предмете.  

 У првом полугодишту педагог школе је организовала превентивна предавања 

полицијских службеника у школи у оквиру програма Основи Безбедности деце. Циљ 

предавања је стицања нових и унапређивање постојћих знања, вештина и ставова ради 

подизања безбедносне културе ученика. Предавања су реализована у октобру, на часу 

одељењског старешине, а презентоване су следеће теме: 

- Шта ради полиција – за ученике првог разреда; 

- Заштита деце од злоупотребе алкохола и опојних дрога – за ученике седмог 

разреда. 

Активности везане за завршни испит ученика осмог разреда ове школске године 

почеле су у првом полугодишту. У оквиру наведених активности педагог школе је као 

овлашћено лице била задужена за координацију и правовремено спровођење свих 

обавеза: Педагог је са одељењским стрешинама проверила оцене и генералије ученика 

осмог разреда; одражала је родитељски састанак за све заинтересовцане родитеље 

ученика осмог разреда, а на састанку су присуствовале одељењске старешине осмог 

разреда и информатичарка. У децедембру месецу завршена је пријава ученика за 

завршни испит. Пријава је обављана преко портала Моја средња школа, а педагог је 

један део ученика пријавила директно у школи преко административног портала. Ове 

школске године је први пут обављана ова врста пријаве за завршни испит, као и 

изјашњавање ученика о предмету који ће полагати у оквиру трећег теста. 

Током полугодишта 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 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. 

 

Психолог је у оквиру Тима за професионалну орјентацију сарађивала са 

одељењским старешинама 8. разреда и са наставницом информатике, Иваном 

Милуновић, у реализацији активности у вези са избором средње школе.  

 

Педагог је у оквиру активности Тима за самовредновање дефинисала област 

квалитета која ће се вредновати у овој школској години: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА. Педагог ће у оквиру активности Тима за самовредновање направити онлајн 

анкете за наставнике. Анкетирање ће бити спроведено у другом полугодишту школске 

2022/23. године. 

 

Током полугодишта ПП служба је активно сарађивала са стручним установама и 

локалном заједницом. Сарађивали смо са Домом здравља Палилула ради обављања 

обавезних лекарских прегледа ученика, са Центром за социјални рад,  сарађивали смо 

са школом за образовање одраслих ,,Браћа Стаменковић'', као и са Центром за 

интеграције, чији сарадници у оквиру пројекта пружају подршку у учењу ромској деци 

првог разреда. Сарађивале смо са министратвом унутрашњих послова као и са 

одговорним структурама локлане заједнице. 

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 дмо интензивни саветодавни рад са ученицима који имају 

емоционалне и породичне проблеме, проблеме у учењу или праве дисциплинске 

прекршаје, а изазове са којима смо се суочавали смо решавали уз велику помоћ оних 

учитеља, наставника и родитеља који су били отворени за сарадњу.  

 

Психолог и педагог су одржале радионице у два одељења петог разреда, два 

одељења седмог разреда, једном одељењу другог разреда, два одељења трећег 

разредa, неколико радионица у одељењу 4/3. Радионице су одржане 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, толеранцији. 

 

Стручно усавршавање: 

 

Педагог школе је у септембру, заједно са Татјаном Адамовић, присуствовала 

састанку стручних сараника и чланова школских тимова за заштиту ученика на тему: 

Унапређивање планирања у области заштите од насиља и спречавања 

дискриминације. 

Педагог школе је у септембру и октобру путем дигиталне платформе ,,Чувам те“ 

завршила пет обука: 

- Безбедно коришћење дигиталне технологије – превенција дигиталног 

насиља; 

- Породично насиље - обука за запослене; 



 

 

 

- Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању; 

- Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине људима; 

- Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и 

дискриминације, злостављања и насиља; 

 

Психолог школе је  2. и 3. децембра 2022. године у ОШ „Бранко Пешић“ похађала 

обуку у области  унапређивања знања и свести наставника, ученика и локалних 

заједница о концепту и пракси демократске културе.  

 

Педагог и психолог су у новембру прошле обуку која је организована у школи: 

Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним 

мерама.  

 

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, ментор Ученичког 

парламента и овлашћено лице за административни портал МСШ, која са директором 

школе организује активности везане за завршни испит ученика осмог разрда. Психолог 

школе је овлашћена за послове уписа и тестирања ученика у први разред ОШ. 

Извештаји о раду психолга и педагога у оквиру ових тимова и УП су приложени 

као засебна целина. 

 

Запажања педагога и психолога о посећеним часовима  

у токупрвог полугодишта школске 2020/2021. године 

 

Педаг Ана Балабан и психолог Десанка Ђорђевић Матић су у у току првог 

полугодишта школске 2022/23. године посећивале часове редовне наставе, а 

присутвовале су и реализацији других облика образовно-васпитног рада. 

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. 

 

 

 

 

 
 

УКУПАН БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА:  11 

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ: 15 

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ: - 

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ДОДАТНЕ  НАСТАВЕ: - 

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: 3 

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ УГЛЕДНИХ ЧАСОВА: 3 

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ: - 



 

 

 

Реализоване посете часова у школској 2022/23. години - психолог школе: Десанка 

Ђорђевић Матић 

Датум посете 

часа 

Име и презиме 

наставника 
Посећени час Одељење 

12.10.2022. Александра Русмир српски језик 4/3 

14.10.2022. Божидарка Вулиновић 
енглески језик-угледни 

час 
6/1 

1.11.2022. Николина Маринковић веронаука 3/1 

2.11.2022. Татјана Адамовић српски језик 1/2 

3.11.2022. Наталија Николаш српски језик 1/1 

3.11.2022. Милена Радивојевић математика 1/3 

21.12.2022. Драгана Шијаковић Биологија-угледни час 6/1 

22.11.2022. Љубица Рангелов математика 7/2 

23.12.2022. Милена Зубац енглески језик 4/3 

23.12.2022. Ивана Милуновић 
информатика и 

рачунарство 
8/2 

 

Реализоване посете часова у школској 2022/23. години - педагог школе: Ана Балабан 

Датум посете 

часа 

Име и презиме 

наставника 
Посећени час Одељење 

16.9.2022. Снежана Сворцан ЧОС 5/1 

22.9.2022. Љубица Рангелов ЧОС 5/3 

13.10.2022. Александра Русмир природа и друштво 4/3 

14.10.2022. Божидарка Вулиновић енглески језик 6/1 

19.10.2022. Наталија Николаш српски језик 1/1 

25.10.2022. Ксенија Барић ликовна култура 5/2 

25.10.2022. Марија Брајић немачки језик 6/3 

28.10.2022. Гордана Тишма ЧОС 7/3 

2.11.2022. Татјана Адамовић српски језик 1/2 

16.11.2022. Милена Радивојевић математика 1/3 

22.11.2022. Љубица Рангелов математика 7/2 

23.12.2022. Ивана Милуновић 
информатика и 

рачунарство 
8/2 

 
 

 
Извештај предала ПП служба школе, педагог Ана Балабан и психолог Десанка 

Ђорђевић Матић. 

 
 

Извештај о раду психолога у области професионалне оријентације 

 
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. 



 

 

 

У првом полугодишту одржан је један састанак Тима за професионалну 

орјентацију са одељењским старешинама осмог разреда, на ком су договорене 

активности које ће се остваривати у раду са ученицима на часовима одељењске 

заједнице. Активности су осмишљене тако да одељењске старешине на часовима 

одељењске заједнице дају подршку ученицима да развију знања и способности које ће 

бити основа за самостално и одговорно одлучивање о избору школе и занимања, 

планирање каријере и укључивање у свет рада.  

Психолог школе је на пословима професионалне орјентације активно сарађивала 

са наставницом информатике и рачунарства, Иваном Милуновић. Наставница је на 

часовима информатике и рачунарства у свим одељењима 8. разреда представила 

интернет страницу Националне службе за запошљавање „Водич за основце“ 

(www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs), интерактивни Водич за избор занимања и са 

ученицима осмог разреда прошла основне кораке који ће им омогућити да самостално 

користе ову интернет страницу и могућности које она пружа. Водич подстиче стицање 

вештине тражења информација релевантних за доношења одлуке о избору средње 

школе и занимања. Ученици ће, уз помоћ Водича, моћи да развију вештине 

самоспознаји, самопроцене личности  и интересовања и способности. Водич је 

примарно усмерен на то да подстакне ученике да размишљају о себи и да у складу са 

својим профилом направе избор који највише одговара њиховом профилу. 

У недељи од 19.12. до 23.12. ученици сва ти одељења осмог разреда, на 

часовима информатике и рачунарства, презентовали су пројекте под називом  „Моја 

будућност/Моја средња школа“. Ученици осмог разреда су најпре спровели 

истраживање којим су прикупили све важне информацијама о изабраној средњој 

школи, припремили презентације којима су друговима и другарицама из одељења 

показали зашто желе да упишу баш ту школу.  

На једном од часова у одељењу 8-2, на ком су презентовани ученички 

радови (23.12.2022.) присуствовале су: педагог школе- Ана Балабан, психолог школе- 

Десанка Ђорђевић Матић, наставница српског језика и књижевности-Љиљана 

Глигоријевић и наставница технике и технологије и одељењдски старешина 8-2 

одељења- Јелена Филиповић Спремо. 

Психолог школе, Десанка Ђорђевић Матић је 23.12.2021. 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.  



 

 

 

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 ранијих 

година. Такође, налази се кратак опис послова за поједине области.   

У млађим разредима професионална оријентација остварује се кроз предмете 

српски језик, природа и друштбо и часове одељенског старешине.  

Остале активности предвиђене планом и програмом рада тима за професионалну 

орјентацију биће реализоване у 2. полугодишту текуће школске године. 

Извештај је предала психолог Десанка Ђорђевић Матић.  

 
   

Извештај о раду Ученичког парламента 

 
Током првог полугодишта школске 2022/2023. године одржане је шест седница 

Ученичког парламента.  

У септембру 2022. 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 (Лазар Радојичић 8/1), потпредседник (Данило Јаковљевић 8/1). 

Договорено ја да Сара Вучковић 8/2 и Магдалена Карић 8/3 буду представници УП у 

Школском одбору, а ученик Станиша Недовић 7/2 представник УП у Тиму за развојно 

планирање школе. Ученици Лука Булатовић 8/2 и Андреј Милошевић 7/3 су се 

пријавили да буду представници УП у Тиму за заштиту ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања. 

За записничара је прва одабрана Јулијана Ђу, али је ту обавезу преузела Магдалена 

Карић 8/3.  

 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, а у 

те сврхе и ове године је направљена Вибер група Ученички парламент. 

Током овог 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 складу са Међународним стандардима за превенцију употребе дрога 

договорено је да се реализује низ превентивних активности за ученике. Ученице седмог 

разреда Нина Делибашић 7/3 и Јулијана Ђурђевић 7/2 праве презентацију на ову тему 

(РПШ), коју ће поделити са ученицима старијих разреда у другом полугодишту.  



 

 

 

 

  На иницијативу ученика осмог разреда који похађају наставу грађанског 

васпитања код наставнице Бранкице Ћировић, ученици наше школе су почев од 

октобра месеца у неколико наврата чистили школско двориште. Акцију су 

прихватили и ученици из парламента, као и ученици који похађају слободну наставну 

активност домаћинство. Ученици су неколико пута помогли теткицама школе, пре 

свега у сакупљању лишћа, којег у овом периоду године има толико да је теткицама 

свака помоћ добродошла. Зато позивамо и остале ученике и њихове наставнике да 

повремено изађу у школско двориште, например током ЧОС-а, да дају свој допринос 

чишћењу нашег школског дворишта. Напоменули би да је при свакој акцији потребно 

користити рукавице за рад, да се у раду користе школске метле и металне лопатице, 

велике кесе за смеће, а да се акције обављају под надзором наставника, а у циљу 

безбедности ученика. 

 

У петак, 16.12.2022. године, ученици Сара Вучковић 8/2, Лука Булатовић 8/2 и 

Андреј Милошевић 7/3 одржали су за ученике четвртог разреда из одељења 4/1, 4/2 и 

4/3 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 учионицама одељења 4/1,  4/2 

и 4/3 имали занимљиво предавање, кратко али врло информативно. Парламентарци су 

се потрудили да на занимљив и ученицима четвртог разреда пријемчив начин пренесу 

информације о настави у старијим реазредима основне школе. Након предавања 

парламентарци су мотивисали ученике четвртог разреда да постављају питања везана за 

прелазак у пети разред: Шта је оно што их занима, плаши... Парламентарци су на леп 

начин одговарали на сва питања, а и бојазни четвртака.  

Парламентарци Сара, Лука и Андреј показали су висок ниво одговорности, 

мотивисаности и ангажованости при овој врло важној презентацији. Као ментор 

парламента похваљујем их и желим да овакав вид рада остане пракса ученичког 

парламента, јер на нејлепши начин презентује ученички активизам, солидарност и 

узајамну подршку. 

 

У другом полугодишту планирамо да направимо огласну таблу за ученике 

(РПШ) за промоцију позитивних вредности ученичких успеха. 

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 библиотеке 

 
У првом полугодишту ове школске године у школску библиотеку су учлањена 

624 ученика и 60 наставника и осталих радника школе, укупно 684 члана. Ученици су, 

закључно са 27. 12. 2022. године, позајмили 3002, а наставници 183 књигe, укупно 3185 

књига. Сваки ученик је просечно позајмио 5 књига. Дневно је у просеку издавано 40 

књига. 

Прваци су учлањивани у библиотеку по групама, у сладу са тим колико су 

савладали читање. За одељења првог разреда је организован час упознавања са 

правилима рада школске библиотеке и са фондом књига за први разред. Прваци су 

укупно позајмили 277 књига, највише одељење I3 – 124 књиге. 

Ученици II, III и IV разреда су на часовима у школској библиотеци упознати са 

фондом књига за одговарајући разред и препоручене су им књиге за читање. За ученике 

другог разреда је одржан и час о дечјој штампи, за трећи разред квиз о познавању 

народне књижевности и кратких народних умотворина, а за четврти разред час о 

употреби енциклопедија и других приручника. 

Ученици другог разреда прочитали су укупно 654 књиге, а највредније је било 

одељење II1 – 239 позајмљених књига. Ученици трећег разреда су позајмили 423 књиге, 

највише III2 – 207. Четврти разред је прочитао укупно 591 књигу, највише IV3  – 225 

књига. 

Ученици петог разреда су позајмили 314, шестог разреда 298, седмог разреда 

342 и осмог разреда 103 књиге. Највреднија одељења старијих разреда су била: V3 – 

122, VI1 – 130, VII3 – 134 и VIII1 – 58 прочитаних књига. 

За ученике петог разреда су у библиотеци одржани часови о ауторском каталогу, 

за ученике шестог и седмог разреда о стручном каталогу, а за осмаке часови о 

коришћењу приручника и уџбеника. 

 

Број прочитаних књига по месецима: 

 

СЕПТЕМБАР  638  -  60 

ОКТОБАР       671  -   35 

НОВЕМБАР    841 -   50 

ДЕЦЕМБАР    852 -   38 

 

Књижни фонд библиотеке је увећан за 76 књига, па он сада броји 13 592 књигe. 

Купљено је 47 књига у вредности од 28 406,20 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 12 000,00 динара за богаћење фонда 

школске библиотеке, па је од тога набављено 29 књига. Купљене књиге су нови 

наслови домаће лектире за трећи и четврти разред. 

У октобру је посећен Сајам књига. Набављене су књиге за награђивање ученика. 

 Као и претходних година, остварена је сарадња са Библиотеком „Милутин 

Бојић“ и сви прваци, као и заинтересовани запослени, бесплатно су учлањени у ову 

библиотеку. У октобру је извештај о библиотечком пословању за 2021/22. школску 

годину припремљен и прослеђен Одсеку за унапређење библиотечке делатности 

Библиотеке града Београда у оквиру обавеза и сарадње са овом библиотеком. 

У октобру је у библиотеци  организовано снимање дела емисије Радио Београда 

202 чија тема је била лектира. У емисији су учествовале ученице наше школе Надежда 

Милинов VI3, Ана Петровић, Андреа Шијан и Јулијана Ђурђевић VII2 и Софија 

Настоски и Милица Пожега VII3. Оне су имале прилику да изнесу своје мишљење о 



 

 

 

актуелној домаћој лектири и да говоре о књигама које воле да читају. Снимљени прилог 

је емитован 1. 11. 2022. године у оквиру емисије Правац 202. 

Библиотекарка је похађала обуку „Етика и интегритет“ и обуку на платформи 

Чувам те „Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и 

дискриминације, злостављања и насиља“. 

У Библиотечку секцију  је ове године уписано 35 ученика. Чланови Библиотечке 

секције су упознати са УДК системом за класификацију књига, са смештајем књига у 

библиотеци, са техником издавања књига, са каталозима у библиотеци и њиховим 

коришћењем, са електронским програмом за рад у библиотеци. Укључени су у обраду 

набављених књига, лепљење књига, сређивање књижног фонда и 

картотеке.Припремили су прилоге за пано у ходнику и библиотеци поводом 130 година 

од рођења Иве Андрића. Направили су новогодишњу јелку од књига и правили 

новогодишње украсе.  

Ученици су посећивали читаоницу ради писања реферата и пројеката из 

различитих области. 

Библиотекарка је била задужена за поделу бесплатних уџбеника и за вођење 

евиденције о њима. 

 

Извештај је предала блиотекарка: Весна Митровић   

 

 

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 7, а у току  полугодишта додато још 6 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. 

 

На сајту се налази и рубрика за пријаву младих заштитника грађана за ученике 

седмог и осмог. 

 

Администратор сајта, проф. технике и информатике Дарко Манојловић. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Извештај о раду секција и радионица 

 

 
Хорска секција – Мали и Средњи хор чини 49 чланова млађих разреда 

(32+17) и пробе су се одржавале средом 5. и 6. час, а Велики хор 56 (23+19+14)  чланова 

који су подељени у три групе и пробе су имали уторком и петком. Од фебруара ће се и 

прваци прикључити хору.  

Започет је рад и са школским инструменталним ансамблима, који ће наступити у 

наредним културним догађајима. 

 

Хор 

Наша школа је у овом полугодишту имала три хора са 93 распеваних ђака.  

Пробе хорова су реализоване у пет термина – Мали и Средњи  хор имали су 

пробе средом, а Велики хор је подељен по разредима у три групе и пробе су биле 

уторком и петком. Певачи солисти и хорски певачи обрадили су 38 песама и 10 

композиција намењених извођењу телесним перкусијама.  

Од фебруара ће се и прваци прикључити хору. 

 

 

 

 

 

 

 

Оркестар  

Камерни ансамбл школе чине 25 инструменталиста. То су, у највећем броју, 

ученици који похађају музичке школе, али има и талентованих ученика који немају 

формално музичко образовање. Ансамбли су организовани у зависности од потреба 

програма.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Разред  Ученика  

2 24 

3 8 

4 17 

Укупно  49 

5 11 

6 19 

7 4 

8 10 

Укупно  44 

  Разреди и 

инструменти 
4 5 6 7 8 

Клавир  1 3 1 1 

Хармоника    1   

Кларинет   1   

Флаута   1  1 

Виолина 1 1 1 1 1 

Виолончело   1   

Гитара  6 1 1 1 

Укупно 1 8 9 3 4 



 

 

 

 

У првом полугодишту гитарски квинтет је наступио на Новогодишњем шоу 

талената, а клавирски трио (клавир, виолина, виолончело) припрема програм за 

Савиндан. Започет је рад и са другим ансамблима, који ће наступити на наредним 

музичким манифестацијама. 

Детаљнији извештај по месецима налази се у Извештају о раду стручног већа 

уметничких предмета. 

Извештај је урадила и предала Драгана Нешић, руководилац стручног већа 

уметничких предмета. 

 

 

Извештај о раду секције из биологије  

 

         Секцију из биологије у 5. разреду у школској 2022/2023. похађа 27 ученика из 

три одељења (5-1, 5-2 и 5-3).  

Одржано је 8 часова. Све планиране активности су реализоване 

           На часовима секције ученици су се упознали са микроскопом лабораторијским 

прибором и инструментима који се користе на вежбама. 

Посматрали су ћелије поморанџе, издвајали хлорофил из листова, правили су 

пано ћелије. 

          Секцију из биологије у 6. разреду у школској 2022/2023. похађа 11 ученика из три 

одељења (6-1, 6-2 и 63).  

Одржано је 8 часова секције. 

Активности: 

          На часовима секције ученици су правили моделе биљне и животињске ћелије од 

пластелина, правили су препарате и посмтрали под микроскопом . 

 

Извештај је урадила и предала Драгана Шијаковић, наставница биологије 

 

 
Извештај о раду рецитаторско - драмске секције  

Рецитаторско - драмска секција је почела са радом 12. септембра 2022. године. 

Часови су се одржавали понедељком у термину од 11
40 

до 12
25 

(пети час). 

Секцију је похађало 15 ученика из одељења 3/2. 

Ученици су редовно присуствовали часовима и вежбали правилан изговор 

гласова и акценатске вежбе, вежбе интонације, вежбе опуштања, вежбе чула и дисања и 

координације покрета. 

Чланови секције су се два пута пута представили својим другарима из одељења,  

21. новембра 2022. године казивањем стихова напамет и сценским извођењем драмских 

текстова на тему другарства, а 26. децембра 2022. године су извели и приказали 

програм поводом Нове године. 

Чланови рецитаторско - драмске секције су учествовали у програму поводом 

Дана школе 18. новембра 2022. године. 

У првом полугодишту је одржано 17 часова. 

                Извештај је урадила водитељ секције Славица Јовановић. 

 



 

 

 

 

Извештај о раду песничке радионице „Млади песници“   

 

Песничку радионицу похађа 18 ученика, 16 из одељења 3/1 и 2 из одељења 3/3.  

На часовима песничке радионице (реализовано 33 часа у оба одељења) ученици 

су се додатно упознали са усменом и писменом књижевности, оспособили се за 

тумачење књижевних врста, посебно поезије, правилно усмено и писмено изражавали и 

подстицали радозналост, развијали таленат и проширивали знање. 

 

У току полугодишта млади песници су писали стихове на различите теме, као 

нпр. писали су о годишњим добима, школи, Вуку Караџићу, божићним празницима и 

сл. Казивали су своје стихове у школи и на радионицама у Стационару, учествовали су 

на неколико литерарних конкурса и освојили награде. 

 

Активности у току полугодишта: 

 на четвртом фестивалу дечјег књижевног стваралаштва „Желим да будем дете“, које 

организује Књижевно удружење из Крагујевца, Бошко Лужњанин је освојио 

похвалу; 

 на креативној радионици на тему о јесени у Стационару за старе на Карабурми и 

казивали су своје стихове о јесени (Вук Баровић, Ана Јамеџија, Сара Радојевић, 

Коста Трифковић, Данило Ћорац, Асија Хурем) – 3. октобар; 

 учествовали су на литерарним и ликовним конкурсима које организују Пријатељи 

деце општина Палилула; 

 урађен је и послат снимак ДКЦ Београд награђене деце која изговарају изреку о 

љубави на основу освојених награда на прошлогодишњем конкурсу „Љубав је...“ 

(Бошко Лужњанин, Ана Јамеџија, Борис Радованац, Сара Радојевић, Коста 

Трифковић); 

 учествовали су у програму поводом Дана школе (Алекса Дикић, Ђорђе Љепоја, 

Урош Мирковић) и казивали су стихове Душка Радовића – 18. новембар; 

 реализовали смо радионицу у оквиру пројекта „Срцу за сећање  деци у наслеђе“ и 

дугогодишње сарадње са Стационаром за старе на Карабурми (Диљска 2) поводом 

предстојећих празника за најстарије и најмлађе учеснике, учествовали су ученици 

2/2 и 3/1 (А. Дикић, Б. Лужњанин, M. Марјановић, С. Радојевић, Д. Стојковић, С. 

Стошић, К. Трифковић) – 15. децембар; 

  Ана Јамеџија, Бошко Лужњанин, Сара Радојевић, Коста Трифковић учествовали су 

на дружењу кроз литерарне радове које организује СПКД „Просвјета“ из Тузле за 

школе у региону на тему „Радост Божића – Мир и добра воља међу људима“; 

 Данило Ћорац је освојио треће место у категорији поезије 3. и 4. разреда на 8. 

конкурсу „Изокренута прича и песма“ посвећеном Бранку Ћопићу — 31. децембар. 
 

 

Извештај је урадила и предала аутор и водитељ песничке радионице Миланка 

Берковић. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Извештај о раду шаховске секције 

Шаховска секција се једном недељно и обухватала је ученике одељења 4/2 

одељења. 

 Одржано је 9 часова.  Секцију је похађало 7 ученика. Часови шаховске секције 

су се одржавали сваког другог уторка 5. час.  

Ученици су савладали основе шаха, упознали се са шаховском таблом, 

фигурама, њиховим кретањем и вредношћу. Научили су шаховску нотацију, правила 

игре и увежбавали игру кроз одигравање партија. 

Ученици су били заинтересовани и редовно су долазили на часове секције. 

                                                 Водитељ секције, Драган М.Гаврић 

 

Извештај о раду еколошке секције 

Путем еколошке секције настојано је да ученици развијају критичко мишљење за 

очување природе и животне средине, односно да им се развије свест о томе. У току 

првог полугодишта одржано је укупно 10 часова.  

Чланови Еколошке секције су ученици 4/2 одељења -укупно 10 ученика. 

Током првог полугодишта чланови Еколошке секције су: 

- правили украсе од рециклажног материјала; 

- израђивали паное о еколошким темама; 

-  обележавали значајне датуме планете Земље (Међународни дан заштите 

озонског омотача, Дан животиња); 

-  бринули о саксијским биљкама у својој учионици; 

- урадили пано о здравој храни где су ученици својим цртежима показали шта од  

    намирница спада у здраву, а шта у нездраву исхрану; 

- израђивали хранилице за птице; 

- упознали се са лековитим биљкама и њиховим значајем за здрав живот; 

- редовно учествовали у акцији „Чеп за хендикеп“ која постоји у нашој школи већ 

дужи низ година у организацији Ученичког парламента; 

- гледали поучне филмове везане за екологију. 

    Велику помоћ при реализацији Еколошке секције пружила нам је Биљана Ђурђевић, 

наставница биологије у нашој школи. 

 

                                                     Водитељ секције, Драган М.Гаврић 



 

 

 

 

 

Извештај о активностима Црвеног крста у ОШ „Филип Вишњић“ 

Након двогодишње паузе због пандемије корона вируса, Црвени крст Палилула 

ове године je организоваo традиционалну хуманитарно-рекреативну манифестацију 

,,Трка за срећније детињство''. Трка се одржала  на стадиону ОФК Београда, 20.10.2022. 

године. Куповином стартног броја и чланске карте Црвеног крста чија је цена укупно 

износила 100 динара, ученици школе ,,Филип Вишњић'', помогли су у сакупљању 

средстава која ће бити опредељена као помоћ у решавању проблема социјално 

угрожених ученика. Овим путем је остварена успешна сарадња школе и Црвеног крста 

у првом полугодишту. 

Руководилац Црвеног крста у ОШ „Филип Вишњић“  Бранислав Атанацков. 

 

 



 

 

 

Извештај о успеху, владању и редовности похађања наставе 

на крају првог полугодишта школске 2022/23. године 
  

На крају првог полугодишта школа броји 617 ученика, међу њима је 

300 дечакa и 317 девојчица. Комбиновано одељење похађа додатних 7 

ученикa (пет дечака и две девојчице). Млађи разреди имају укупно 305 

ученика, 160 дечака и 145 девојчица. Старији разреди имају укупно 312 

ученика, 140 дечака и 172 девојчице. 

 

     Успех ученика на крају првог полугодишта је следећи: 

I разред 

 

У већу првог разреда има 86 ученика, 40 дечака и 46 девојчицa. 

 

     Напредовање у остваривању исхода је следеће: 

     86,91% ученика – самостално, 

     8,18% ученика – уз мању помоћ, 

     4,91% ученика – уз већу помоћ. 

 

     Ангажовање ученика је следеће: 

     88,69% ученика – постоји стално ангажовање, 

     11,31% ученика – постоји повремено ангажовање. 
 

Два ученика из одељења не долазе редовно у школу, па њихово напредовање у 

остваривању исхода и ангажовање није описно оцењено на крају првог полугодишта. 

У сва три одељења првог разреда има шест ученика којима је потребна већа 

помоћ у остваривању исхода. 

        

     Грађанско васпитање похађа 33 ученика, 32 имају оцену истиче се, а 

један ученик има оцену добар. Православну веронауку похађа 43 ученика и 

сви имају оцену истиче се. Исламску верску наставу похађа 8 ученика и 

сви имају оцену истиче се. 

     Од 86 ученика првог разреда 82 ученика направило је укупно 4010 

изостанака - 3368 оправданих и 282 неоправдана изостанка. Два ученика 

имају 360 нерегулисаних изостанака. Без изостанака је 4 ученика. 

 

     Планирано је 1664 часова, а одржано 1575 часова редовне наставе, 

неодржано је 89 часова,  у допунској настави је одржано укупно 59 часова, 

а у додатној 15 часова. 

 

     У већу првог разреда на крају првог полугодишта су следеће изречене 

васпитне и васпитно-дисциплинске мера: 

-укор одељењског старешине - један ученик, 



 

 

 

- укор Наставничког већа -3 ученика. 

 

Боравак  
Продужени боравак чине три групе. Укупан број ученика у сва три 

продужена боравка је 102. Сваки боравак је хетерогена група. Укупан број 

дечака у сва три боравка је 57  и   девојчица  45. Број ученика првог 

разреда је 52, број  ученика другог разреда је 35 и ученика трећег разреда 

15. 

Група А: 34 ученика-19 ученика првог разреда, 9 ученика другог разреда и 

6 ученика трећег разреда. 

Група Б: 34 ученика- 24 ученика првог разреда, 5 ученика другог разреда и 

5 ученика трећег разреда. 

Група В: 34 ученика – 9 ученика првог разреда, 21 ученик другог разреда и 

4 ученика трећег разреда. 

   

Ученици од II до IV разреда 

 

     Број ученика од II до IV разреда је 219, 120 дечака и 99 девојчица. 

Са позитивним успехом je 214 ученика (97,72%) и то: 

     са одличним успехом - 128 (58,45%) ученика, 

     са врло добрим успехом - 51 (22,29%) ученик, 

     са добрим успехом - 33 (15,07%) ученик и 

     са довољним успехом – 2 (0,91%) ученика. 

 

Са недовољним оценама су два ученика (0,91%). 

Неоцењена су 3 ученика (1,37%). 

 

Средња оцена ученика II, III и IV разреда износи: 4,38. 

Средње оцене по већима су следеће: 

     веће II разреда: 4,43 

     веће III разреда: 4,27 

     веће IV разреда: 4,43 

 

Број недовољних оцена по предметима је: 

     Српски језик: 1 

     Енглески језик: 2 

     Математика: 2 

            

Средње оцене по предметима су: 

     Српски језик: 4,10 

     Енглески језик: 3,96 

     Ликовна култура: 4,76 

     Музичка култура: 4,65 



 

 

 

     ПиД (Свет око нас): 4,10 

     Математика: 3,98 

     Физичко и здравствено васпитање: 4,91 

     Дигитални свет: 4,57 

      

 Православну веронауку похађа 101 ученик, 100 (99,01%) је оцењено 

оценом истиче се, а 1 ученик (0,99%) оценом добар. Исламску веронауку 

похађа 28 ученика и сви имају оцену истиче се. 

Грађанско васпитање похађа 87 ученика другог, трећег и четвртог 

разреда, 83 (95,40%) ученика је оцењен оценом истиче се, 4 (4,82%) су 

оцењена оценом добар. 

Из пројектне наставе 63 ученика (87,50%) има оцену истиче се, 7 

ученика има оцену добар (9,72%), а 2 ученика (2,78%) имају оцену 

задовољава. 

 

     У току првог полугодишта ученици I, II, III и IV разреда направили су 

укупно 12105 изостанака, 10592 оправданих и 475 неоправданх изостанка; 

1038 изостанака је нерегулисано.  

 

       Од укупно 4905 испланираних часова, од I до IV разреда, одржано је 

4892 часова, а неодражано је13 часова. У допунској настави одржано је 180 

часова, а у додатној 102 часа. 

    За ученике од I до IV разреда изречене су следеће васпитне мере: 1 укор 

одељењског старешине,. 

    За теже повреде обавеза ученика изречене су следеће васпитно 

дисциплинске мере: 2 укора директора и 3 укора Наставничког већа. 

 

 

Ученици од V до VIII разреда 

 

Број ученика од V до VIII разреда је 312, 140 дечака и 172 девојчице.   

     Од укупног броја 241 ученик (77,24%) је са позитивним успехом и то: 

     са одличним успехом - 121 (38,78%) ученик, 

     са врло добрим успехом - 99 (31,73%) ученика, 

     са добрим успехом - 21 (6,73%) ученик. 

 

Са недовољним оценама је 50 ученика (16,03%) и то: 

     са 1 недовољном оценом - 19 ученика (6,09%),  

     са 2 недовољне оцене - 15 ученик (4,81%), 

     са 3 недовољне оцене - 5 ученика (1,60%), 

     са 4 недовољне оцене - 5 ученика (1,60%), 

     са 5 недовољних оцена -  4 ученика (1,28%), 

     са 6 недовољних оцена -  1 ученик (0,32%), 



 

 

 

     са 7 недовољних оцена - 1 ученик (0,32%). 

      

Неоцењен је 21 ученик (6,73%). 

 

Број недовољних оцена по предметима је: 

     Српски језик: 23 

     Немачки језик: 10 

     Историја: 15 

     Географија: 9 

     Физика: 30 

     Математика: 34 

     Биологија: 7 

     Хемија: 16 

     Информатика и рачунарство: 2 

     Владање: 7 

     *Владање ученика се од шестог разреда основног образовања и 

васпитања оцењује описно у току полугодишта, а бројчано на крају првог и 

другог полугодишта и утиче на општи успех. 

     Укупан број недовољних оцена је 153.  

 

Средња оцена ученика V, VI, VII и VIII разреда износи: 4,05. 

Средње оцене по већима су следеће: 

     веће V разреда: 4,04 

     веће VI разреда: 4,05 

     веће VII разреда: 3,90 

     веће VIII разреда: 4,15 

 

Средње оцене по предметима су: 

     Српски језик: 3,36  

     Енглески језик: 4,07 

     Немачки језик: 3,56 

     Ликовна култура: 5,00 

     Музичка култура: 4,59 

     Историја: 3,70 

     Географија: 4,21 

     Физика: 3,17 

     Математика: 3,11  

     Биологија: 3,53 

     Хемија: 3,13 

     Техника и технологија: 4,75 

     Физичко и здравствено васпитање: 4,97 

     Информатика и рачунарство: 4,30 

      



 

 

 

     Владање (код ученика VI, VII  и VIII разреда): 4,67 

 

Православну веронауку похађа 177 ученика старијих разреда, 171 

ученик (96,61%) има оцену истиче се, 3 ученика (4,29%) има оцену добар, 

а 5 ученика (7,14%) оцену задовољава..  

Исламску веронауку похађа 30 ученика старијих разреда и сви су 

оцењени оценом истиче се. 

Грађанско васпитање похађа 97 ученика старијих разреда, 84 

ученика (86,60%) оцењено је оценом истиче се, 8 ученика (8,25%) има 

оцену добар и 5 ученика (5,15%) има оцену задовољава. 

 

Слободне наставне активности: 

Чуваре природе похађа 70 ученика (62 – истиче се, 3 – добар, 5 – 

задовољава).  

Музиком кроз живот похађа 48 ученика (42 – истиче се, 3 добар, 3 

задовољава). 

Хор и оркестар похађа 28 ученика (27 – истиче се, 1 – добар).  

Цртање, сликање и вајање похађа 75 ученика (75 – истиче се).  

Домаћинство похађа 90 ученика (80 – истиче се, 2 – добар, 1 – 

задовољава). 

 

У току првог полугодишта сви ученици старијих разреда направили 

су укупно 16592 изостанка, 15071 оправданих и 1129 неоправданих; 392 

изостанака је нерегулисано. 

 

     Од укупно 6879 испланираних часова, у старијим разредима, одржано 

је 6583, а неодражано је 296 часова. У допунској настави је одржано 276, а 

удодатној 93 часа. 

    Један ученик има усмену опомену, а за лакше повреде обавеза ученика 

34 ученика има изречене васпитне мере: 

     укор одељенског старешине: 16 ученика и 

     укор одељенског већа: 18 ученика. 

 За теже повреде обавеза ученика за 3 ученика старијих разреда 

изречена је васпитно дисциплинске мера укор директора, а за 7 ученика 

мера укор Наставничког већа. 

 

 

Анализа успеха на нивоу школе 

 

     Анализа обухвата ученике од II до VIII разреда, или 531 ученика, 260 

дечака и 271 девојчица. 

     Од 531 ученика, 455 ученика (85,69%) је са позитивним успехом и то: 

     са одличним успехом - 249 (46,89%) ученика, 



 

 

 

     са врло добрим успехом - 150 (28,25%) ученика,  

     са добрим успехом - 54 (10,17%) ученика и   

     са довољним успехом је 2 (0,38%) ученика. 

 

Са недовољним оценама је  52 ученика (9,79%) и то: 

     са 1 недовољном оценом - 19 ученика (3,58%),  

     са 2 недовољне оцене - 16 ученик (3,01%), 

     са 3 недовољне оцене - 6 ученика (1,13%), 

     са 4 недовољне оцене - 5 ученика (0,94%), 

     са 5 недовољних оцена -  4 ученика (0,75%), 

     са 6 недовољних оцена -  1 ученик (0,19%), 

     са 7 недовољних оцена - 1 ученик (0,19%). 

Неоцењено је 24 ученика (4,52%). 

По ИОПу2 наставу похађа 5 ученика. 

 

Број недовољних оцена по предметима је: 

     Српски језик: 24 

     Енглески језик: 2 

     Немачки језик: 10 

     Историја: 15 

     Географија: 9 

     Физика: 30 

     Математика: 36 

     Биологија: 7 

     Хемија: 16 

     Информатика и рачунарство: 2 

     Владање: 7 

     *Владање ученика се од шестог разреда основног образовања и 

васпитања оцењује описно у току полугодишта, а бројчано на крају првог и 

другог полугодишта и утиче на општи успех. 

     Укупан број недовољних оцена је 158. 

 

Средња оцена ученика од II до VIII разреда износи: 4,14. 

Средње оцене по већима су следеће: 

     веће II разреда: 4,43 

     веће III разреда: 4,27 

     веће IV разреда: 4,43      

     веће V разреда: 4,04 

     веће VI разреда: 4,05 

     веће VII разреда: 3,90 

     веће VIII разреда: 4,15 

 

Средње оцене по предметима су:      



 

 

 

     Српски језик: 3,67 

     Енглески језик: 4,03 

     Немачки језик: 3,56 

     Ликовна култура: 4,90 

     Музичка култура: 4,61 

     ПиД (Свет око нас): 4,10 

     Историја: 3,70 

     Географија: 4,21 

     Физика: 3,17 

     Математика: 3,47 

     Биологија: 3,53 

     Хемија: 3,13 

     Техника и технологија: 4,75 

     Физичко  и здравствено васпитање: 4,95 

     Информатика и рачунарство: 4,57 

     Дигитални свет: 4,30 

      

    Владање (код ученика VI, VII  и VIII разреда): 4,67 

   

     Међу ученицима од II до VIII разреда, православну веронауку похађа 

278 ученика од којих је 271 (97,48%) оцењен оценом истиче се, а 7 

ученика (2,52%) оценом добар.  Исламску веронауку похађа 28 ученика, 27 

(96,43%) имају оцену истиче се и један ученик (3,57%) има оцену добар. 

  Грађанско васпитање похађа 184 ученика, 167 ученика (90,76%) 

оцењен је оценом истиче се, 12 ученика (6,52%) оценом добар, а 5 ученика 

(2,72%) оценом задовољава. 

Из пројектне наставе 63 ученика (87,50%) има оцену истиче се, 7 

ученика има оцену добар (9,72%), а 2 ученика (2,78%) имају оцену 

задовољава.  

Слободне наставне активности: 

Чуваре природе похађа 70 ученика (62 – истиче се, 3 – добар, 5 – 

задовољава).  

Музиком кроз живот похађа 48 ученика (42 – истиче се, 3 добар, 3 

задовољава). 

Хор и оркестар похађа 28 ученика (27 – истиче се, 1 – добар).  

Цртање, сликање и вајање похађа 75 ученика (75 – истиче се).  

Домаћинство похађа 90 ученика (80 – истиче се, 2 – добар, 1 – задовољава). 

 

* 

     У току првог полугодишта, ученици од I до VIII  разреда направили 

су укупно 28697 изостанка, 25663 оправдана и 1604 неоправдана 

изостанка; 1430 изостанака је нерегулисано. То је у просеку 53,11 

изостанака по ученику.  



 

 

 

 

      Од укупно 11784 испланиранираних часова, на нивоу читаве 

школе, одржано  је 11475, а неодражано је 309 часова. У допунској настави 

одржано је 456 часова, а у додатној 195 часова.  

Награђено је 6, а похваљено 108 ученика. 

    На нивоу читаве школе 1 ученик има усмену опомену, а за лакше 

повреде обавеза ученика 35 ученика има изречене васпитне мере: 

     укор одељенског старешине: 17 ученика и 

     укор одељенског већа: 18 ученика. 

 За теже повреде обавеза ученика за 5 ученика изречена је васпитно 

дисциплинска мера укор директора, а за 10 ученика укор Наставничког 

већа. 

 
Извештај о успеху, владању и редовности похађања наставе на крају првог 

полугодишта школске 2022/23. године је урадила педагог школе Ана Балабан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 


