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УВОД 

 

1.1. Услови рада у школи 

Васпитно-образовни рад у протеклој години одвијао се према годишњем плану рада школе. 

 

 У извршавању програмских садржаја и задатака школа користи следеће објекте: 

 

            Зграда матичне школе реновирана је у потпуности током летњег распуста  2006. године 

и дограђен је још један спрат са пет учионица. Сада у централној школској згради има 8 

учионица, 4 кабинета, библиотеку, три канцеларије и чајну кухињу са трпезаријом, укупне 

површине површини од 1350 м2; 7. Јуна 2018.године почела је изградња фискултурне сале 

површине 800 м2, а 7.маја сала је редата школи на коришћење. 

            Школска зграда издвојеног одељења у Петровчићу има три учионице, изграђена је 1970 

године и одговара намени. Удаљена је нешто више од  4 километра од матичне школе; 

            Зграда у Петровчићу поседује електричну, водоводну и канализациону мрежу. 

Школа је по одобрењу и уз помоћ Градског секретаријата за образовање закупљивала салу у 

Петровчићу за потребе извођења наставе физичког васпитања у издвојеном одељењу у 

Петровчићу. 

             Општина Сурчин путем Јавног предузећа КДС, омогућила нам је приступ интернету, а 

осим њега школа поседује и АДСЛ прикључак МТС-а. У издвојеном одељењу у Петровчићу 

користимо АДСЛ прикључак МТС-а. Свака учионица у школи има прикључак за приступ 

интернету. 

 

 Сходно извршеној санацији и реновирању школе у Бечмену, школски простор се 

изменио својом структуром, укупном површином и наменом и задовољава потребе броја 

ученика у њој. 

 С обзиром да деца у школи проводе добар део дана и живота, неопходно је школску 

средину довести на ниво да одише безбедношћу и здрављем. Протекле школске године 

проведено је више акција, на уређењу и хуманизацији школског простора, школског дворишта 

и околине школе. Школски ходници, учионице украшени су дечијим ликовним радовима. 

  

 Кадровски услови су  добри. Школа има 46 запослених (од тога 6 у Петровчићу): 

Наставно особље је са директором, педагогом и библиотекаром, укупно 36 (од тога 4 у 

Петровчићу, а два наставника раде и у Бечмену и у Петровчићу); 

Административни радници 3; 

Помоћно техничко особље 7 (од тога у Петровчићу 2). 

Од првог септембра 2017.године школа је у пројекту „Ес дневник“, Министарства просвете, 

као једна од од 60 школа у Србији у којима је започето увођење електронског вођења 

евиденције. 
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У МЕСТО  СТАНОВАЊА ЗАПСОЛЕНИХ 

 

Рбр Звање Место 

  Бечмен Петровчић ван Бечмена 

1. Наставник разредне наставе 3 3 6 

2. Наставник предметне наставе 4 2 14 

3. Директор   1 

4. Секретар   1 

5. Педагог   1 

6. Библиотекар   1 

7. Вероучитељ  1  

8. Административни радници  1 1 

9. Домар-ложач 2   

10. Спремачица 3 2  

 

 Остали запослени долазе и одлазе Градским превозом (аутобус 604). 

 Деси се да због квара аутобуса, наставник закасни на час, а ученици дођу у школу, што 

свакако лоше утиче на безбедност деце. Овакви догађаји су јако ретки. 

 Оваквим случајевима се прилази најозбиљније, тако да дежурни наставници одмах 

организују потребан надзор у циљу безбедности ученика. 

 Посебан проблем у школи је обезбеђење стручне замене, привремено одсутног 

наставника (због болест) посебно у предметној настави. 

 Кадровска питања решавају се на време, тако да није било губљења часова и већих 

проблема око замене одсутног наставника. 

 Потешкоће које се јављају у организовању васпитно-образовног процеса-издвојена 

одељења, путовање наставника и ученика (V - VIII из Петровчића), рад појединих наставника 

у више школа, слаба опремљеност. Кадровска структура потпуно одговара правилнику о врсти 

стручне спреме. Одсутне наставнике у млађој и старијој смени солидарно замењују наставници, 

да би број нереализованих часова био што мањи. 

 Поред изнетих чињеница, а на основу непосредног увида у нашој школи васпитно - 

образовни рад одвија се добро уз уважавање поменутих недостатака. 

 У школи дежура помоћни радник и ученик на улазним вратима  у старијој  и помоћни 

радник  у млађој смени. 

 Дежурство у школи изводе дежурни наставници и помоћно - техничко особље. 

 

 

 

 

1.2. Утицај школског окружења 

 

              Безбедност ученика, посебно школе у Бечмену је угрожена, с обзиром на чињеницу да 

се зграда налази поред регионалног пута. Појединци често возе неприлагођеном брзином. 

Проблем представља и то што се паркинг који користе родитељи деце из вртића налази тик 

испред улаза у школско двориште и небрига истих родитеља за ученике школе.  
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 Због овог проблема, школа је обезбедила, обавезно и стално дежурство два дежурна 

наставника, који су задужени да прати кретање ученика у школском дворишту. Дужност првог 

наставника је да прати ученике испред школе, а другог да надгледа ученике у атлетском парку 

и делу дворишта иза школе. 

 Сходно наведеним проблемима, а нарочито по питању безбедности деце преласком 

регионалног пута до школе у школској 2009/2010. години постављена је одговарајућа 

сигнализација и лежећи полицајци испред школе у Бечмену и издвојеног одељења школе у 

Петровчићу, од стране Јавног предузећа Путеви Србије, чиме је у многоме повећана безбедност 

ученика код преласка регионалног пута. 

             Безбедност ученика била је додатно угрожена и постојањем градилишта у школком 

дворишту, што смо ублажавали редовним дежурством наставника, помоћно техничког особља  

и физичким ограђивањем градилишта. Предузете мере дале су резултат да нико од ученика 

током трајања радова готово читаве школске године није било ни једног инцидента на 

градилишту.             

 Школска зграда је често на мети вандала који уништавају школску имовину, уиштавају 

и шарају фасаду школске зграде. Проблем је што не постоји видео надзор, нити ноћни чувар, а 

полиција којој смо се обраћали за помоћ није у стању да вандалима стане на пут. 

 У овој школској години није било већег лома стаклана на школским зградама ни у 

Бечмену ни   у Петровчићу.  

 

1.3. Органиазција образовно-васпитног рада 

 

 Организација рада у школи је била таква да је у свему уважаван школски календар, као 

и упутства Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и његово 

спровођење. 

 На почетку школске године у школи је било 434 ученика распоређених у 21 одељење, 

што одговара просеку од 20,67 ученика по одељењу. Било је 12 одељења ученика I - IV разреда 

(где спадају издвојена одељења у Петровчићу) и 9 одељења ученика од V - VIII разреда. 

 Образовни процес се организује у недељним сменама по принципу хоризонталне поделе 

одељења. Смене се мењају недељно. 

 Хоризонтална подела не омогућава функционално обликовање кабинета у старијим 

разредима и специјалне учионице у млађим. 

  

 Бројно стање ученика на крају школске године 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

РАЗРЕД   I II III IV V VI VII VIII 

БРОЈ УЧЕНИКА           57          51        54        57        55        45         55         65 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Последњих година стагнира броја ученика: 

 

 1991/1992 било је укупно 601 ученик, 

 1996/1997 било је укупно 570 ученика, 

 1997/1998 било је укупно 560 ученика 

 1998/1999 било је укупно 548 ученика, 

 1999/2000 било је укупно 515 ученика, 

 2000/2001 било је укупно 503 ученика, 

 2001/2002 било је укупно 490 ученика, 
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 2002/2003 било је укупно 480 ученика, 

 2003/2004 било је укупно 473 ученика, 

 2004/2005 било је укупно 471 ученик, 

 2005/2006 било је укупно 460 ученика, 

 2006/2007 било је укупно 440 ученика, 

 2007/2008 било је укупно 444 ученика, 

 2008/2009 било је укупно 441 ученик, 

 2009/2010 било је укупно 438 ученика, 

 2010/2011 било је укупно 425 ученика, 

 2011/2012 било је укупно 453 ученика, 

            2012/2013       било је укупно 453 ученика, 

            2013/2014       било је укупно 451 ученик, 

            2014/2015       било је укупно 444 ученика,     

            2015/2016       било је укупно 452 ученика, 

            2016/2017       било је укупно 447 ученика, 

            2017/2018       билоје укупно  432 ученика, 

            2018/2019       Било је укупно 439 ученика. 

 

 

 Током школске године се радило по јединственом распореду часова за све видове 

непосредног наставно-образовног рада са ученицима. 

            Све наставне активности су реализоване у учионицама, на спортском терену и школском 

дворишту и сали у Петровчићу. 

 Исхрана осталих обезбеђена је преко СЗПР „Бата“ из Бечмена. 

 Здравствена заштита ученика била је поверена месној амбуланти, дечјем лекару, 

стоматологу и патронажној сестри. Систематски прегледи и обавезне вакцинације обављане су 

према годишњем плану. У сарадњи са Домом здравља Земун амбулантом у Бечмену наилазили 

смо повремено на мање организационе проблеме које смо успешно превазилазили. 

 

1.4. Остваривање плана и програма 

 

Наставни план и програм је у потпуности реализован. 

 Додатна и допунска настава реализована је на нивоу одељења у нижим разредима, а у 

вишим на нивоу разреда. Посебно се водило рачуна о оптерећеност ученика, да се не деси да 

исти ученици буду предложени за више предмета допунске или додатне наставе. 

 Слободне активности ученика су обухватале велики број ученика. 

 Интересовање ученика за рад у ван наставним активностима је добро. 
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1.5. Извештај о успеху ученика 

 

1.5.1. Успех и дисциплина ученика на крају школске године 

 

Свих 57 ученика  првог разреда су савладали предвиђено градиво.  

Од  другог до четрвтог разреда има 162 ученика . Сви ученици имају позитиван успех . Са 

одличним успехом је 106 ученика (65,43%), 31 ученик је са врло добрим успехом 

(19,14%),  23 ученика са добрим  успехом (14,2%) и 2 ученика је постигло довољан успех 

(1,23%). 

Од петог до осмог разреда укупно има 220 ученика, и сви ученици имају позитиван успех . 

Одличних је 82 ученика (37,27%), 68 ученика је са врло добрим успехом (30,91%), 64 

ученика са добрим успехом (29,09%)  и  6 ученика са довољним успехом (2,73%). Један 

ученик осмог разреда је полагао поправни испит из хемије у јунском испитном року и 

постигао довољан успех. 

Од другог до осмог разреда укупно има 382 ученика, и сви ученици  имају позитиван успех: 

188 одличних (49,21%), 99 вр. добрих ученика (25,92%), 87 ученика са добрим успехом 

(22,77%), и 8 ученика са довољним успехом (2,1%). Три ученика завршили су успешно 

разред радећи по ИОП2. 

 

1.5.2. Извештај о резултатима завршног испита 

 

Завршни испит на крају школске 2018/19. године полагало је 65 ученика. 

Постигли су следеће резултате: 

 

 српски језик математика комбиновани тест 

бодови број 

ученика 

% број ученика % број ученика % 

˂ 5 10 15,38 10 15,38 9 13,85 

5-10 24 36,92 24 36,32 20 30,77 

10-15 22 33,85 20 30,77 23 35,38 

˃ 15 9 13,85 11 16,93 13 20,00 

 

       

Ако се упореде резултати завршног испита на крају шк. 2017/18. г. и 2018/19. г. , може 

се констатовати да су побољшани резултати из математике, док су лошије урађени тест из 

српског језика и комбиновани тест. 
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 Шк. 2017/18. г. 

(просечан број бодова) 

Шк. 2018/19. г. 

(просечан број бодова) 

Српски језик 10,56 9,78 

Математика 8,20 9,87 

Комбиновани тест 12,62 10,92 

 

1.5.3. Постигнућа учћеника на такмичењима и смотрама 

 

И ове школске године ученици наше школе учествовали су на такмичењима у организацији 

Министарств просвете, науке и технолошког развоја, али и у различитим пројектима које је 

организовала Општина Сурчин, Град Београд и локална заједница.  

На такмичењима које је организовало Министарство просвете, науке и технолошког развоја у 

школској 2018/19. години постигнути су следећи резултати: 

1. место на општинском такмичењу – 4 ученика; 

2. место на општинском такмичењу - 5 ученика; 

3. место на општинском такмичењу - 10 ученика. 

      

1.  место на градском такмичењу - 3 ученика; 

      3. место на градском такмичењу - 2 ученика. 

      1. место на међуокружном такмичењу  - 1 ученик. 

      1. место на републичком такмичењу – 2 ученика; 

        похвала на републичком такмичењу – 1 ученик. 
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2. Стручни, руководећи и управни органи школе   

 

2.1. Извештај о раду директора школе 

Школска 2018/2019. година почела је редовно, у понедељак  1.септембра 2018.године. Са 

стручним сарадником и задуженим наставником, директор је учествовао  у изради распореда 

за ову школску годину. Распоред је благовремено донет, усвојен на седници наставничког већа. 

На време је ажуриран програм Доситеј, а наставницима су уручена решења о 

четрдесеточасовној радној недељи. Директор је учествовао у изради годишњег плана рада за 

2018/2019. школску годину. Израдио је годишњи план свог рада, учествовао у изради плана 

рада Педагошког колегијума, Наставничког већа, Школског обора, одељењских већа...          У 

сарадњи са сарадницима учествовао је у изради предлога финансијког плана за наредне три 

године. 

         Наставничо веће и Школски одбор, на седници од 14.септембра својили су Извештај о 

реализацији годишњегплана рада за 2017/2018.годину, Извештај о раду директора, Годишњи 

план рада за школску 2018/2019.годину. Исте документе разматрао је и савет родитеља на 

седници од 12.септембра 2018.године. 

          Крајем месеца септембра, директор је са наставницима узео учешћа у организацији Дана 

школе. Учествовао је у  организацији манифестације „Базар – пазар“ на којој су ученици 

продавали своје производе и организацији свечане академије у Дому културе у Петровчићу. 

           Директор је редовно руководио седницом Наставничког већа, Педагошког колегијума, 

учествовао у раду Савета родитеља и Школског одбора... 

           Почетком октобра месеца директор је учествовао у организацији Дечије недеље. 

Организовао је у сарадњи са МЗ Бечмен, ГО Сурчин и Фан парком, Четврту олимпијаду првака 

на којој су учешће узели прваци свих сурчинских школа.  

           У сарадњи са стручним сарадником прегледао је годишње и месечне панове рада 

наставника. Обављао је саветодавне разговоре да наставницима, ученицима и родитељима. 

           Са шефом рачуноводства извршена је анализа материјално финансијског пословања и 

утврђено да се новац троши у складу са финанскијским планом. Потписани су уговори за 

снабдевање енергентима. Извршено је чишћење котлова, хладне пробе система грејања и грејна 

сезона почела је на време 15.октобра. 

          У сарадњи са Удружењем учитеља Београда, омогућеноје да учитељи чланови друштва 

похађају бесплатне семинаре и усавршавају своја знања и вештине.  

          Директор је учествовао у организацији прославе дана ослобођења Бечмена  у Другом 

светском рату.   

          20. октобра, у складу са планом стручног усавршавања, организовао је  семинар за све 

наставнике „Да нам школа буде сигурна“. 

          У суботу, 27. октобра 2018. организовао је, у сарадњи са Туристичком организациојом 

Шида, студијско путовање у Шид и околину за све запослене.  
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           Директор је учествовао у раду Педагошког колегијума, Ученичког парламента, тима за 

ШРП, учествовао у самовредновању рада школе. Са школским педагогом посећивао је часове 

редовне наставе. 

            Током новембра директор је учествовао у припремању седница Наставничког већа, 

учествовао је у раду Одељењских већа на којима су разматрана постигнућа ученика и доношене 

мере за побољшање успеха у наредном периоду.  

           Директор је обавао саветодавне разговоре са ученицима и родитељима ученика који су 

имали проблема у понашању. 

          Током новембра, Директор је учествовао на стручном скупу : „Актуелности  у 

образовном систему републике Србије“. 

          У сарадњи са педагогом обилазио је часове редовне наставе и припремне наставе. 

 

         Директор је водио дисциплински поступак против ученика М.Ј. због због непримереног 

понашања. Након спроведеног поступка, ученику је изречен укор директора. 

        Директор је учествовао у раду Савета родитеља, Тима за самовредновање...  

        На седници Школског одбора донета је одлука о извршавању годишењег пописа школске 

имовине. Комисијаје успешно завршила свој посао на време. 

         Током децембра месеца, Директор је учествовао у раду Школског одбора,  Педагошког 

колегијума, Наставничког већа. Обављао је разговоре са ученицима који имају проблема у 

понашању и учењу. Превентивним деловањем успели смо да спречимо доношење петарди у 

школу и није забележен ни један случај њиховог коришћења у школи. 

         У јануару, Директор је учествовао у раду Наставничког већа, Одељењских већа, раду тима 

за ШРП. Током месеца обавио је више разовора са ученицима и родитељима кји су имали доста 

изостанака и који су имали проблема у понашању. 

         Директор је узео учешћа у организацији школске славе Дана Светог Саве, који је обележен 

свечаном академијом у сали Дома културе у Петровчићу.  

        У јануару школски одбор усвојио је Финансијски план за 2019.годину. Директор је са 

шефом рачуноводства, учествовао у изради плана јавних набавки за текућу годину. Усвојен је 

и финансијски извештај којим је утврђено да су финансијска средства коришћена у складу са 

финансијским планом. 

        Директор је учествовао у раду  организационог одбора поводом пливања за Часни крст на 

Бечменској бари. Присуствовао је пријему код градоначелника Града Београда поводом 

школске славе. У разговору  обавести градоначелника и градског секретара, Славка Гака, о 

проблемима са којима се школа сусреће у раду.  

        Током фебруар, у време зимског распуста, директор је контролисао ситније радове на 

поправкама намештаја и одржавању школске зграде. Школски простор је генерално очишћен, 

поправљени делови поломљеног намештаја, репариране школске зелене табле, замењене 
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неисправне сијалице. Извршена је поправка цурења грејне инсталације у Петровчићу. Директор 

се ангажовао на обезбеђивању прикључака за струју и гас за фискултурну салу. Такође је 

учествовао у праћењу радова на сали, примедбе предавао извођачима радова, назору и 

представницима градског секретаријата за инвестиције. Извршено је сервисирање ПП опреме 

и утврђено да је у исправном стању. Урађена је конкурсна документација за јавну набавку УГИ 

за школску зграду  у Петровчићу. Због промене правила Града Београда набавку је преузео 

секретаријат за образовање. 

        У сарадњи са педагогом, и Педагошким колегијумом извршена је анализа реализације 

плана и програма. На састанцима Школског Актива за ШРП анализирали смо реализацију 

предвиђених ативности. Констатовали смо да се израда новог ШРП-а за наредни 

четворогодишњи период приводи крају и д аће ускоро бити дат на јавну расправу. 

         Анализа стручног усавршавања запослених, била је тема Наставничког већа и Педагошког 

колегијума. 

        Средином  марта месеца били смо домаћини општинских такмичења из биологије и 

географије. Директор је узео учешће у организацији такмичења. Обезбедио је чување и 

умножавање тестова и њихову тајност до почетка такмичења. Обезбедио је регуларне услове 

за решавање тестова, ручак за дежурне наставнике. Правовремено објављивање резултата и 

пријављивање ученика за градско такмичење.  

         Са представницима локалне заједнице договарали смо приоритете у финансирању 

поправке школких зграда. Обезбедили смо новац за поправку прокишњавања на школским 

зградама у Бечмену и у Петровчићу. Председник Го Сурчин, Стеван Шуша помогао нам је да 

урадимо предмере и предрачуне за поправке.  

        Директор је био позван на 20-о годишњицу обележавања рушења невидљивог у НАТО 

агресији, као једини директор школе. Том приликом разоговарало се са командантом 

ваздухопловства генералом Жарковићем и командантом 250 бригаде за противваздухопловна 

дејства, генералом Јанковићем, о даљој сарадњи. Директор је учествовао у раду Настаничког 

већа, Савета родитеља, Актива за развој школког програма, ученичког парламента. Посећени 

су часови изборних предмета. 

     

        У априлу је извршена анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег томесечја и на 

Одељењским и на Наставничком већу. Директор је учествовао у раду Тима за професионални 

развој. 

       Узели смо учешћа у обележавању датума погибије војника током НАТО агресије у 

Петровчићу.  

       Дана 17. априла,директор је уз помоћ Бојана Игњатића, обезбедио  донацију за 

асфалтирање спортског терена иза фискултурне сале. Директор је надгледао и завршне радове 

на фискултурној сали у Бечмену.       

      Седмог маја организовано је велико отварање фискултурне сале, која је коначно пуштена у 

рад. Након 56 година, рада школе настава физичке културе није зависила од временских 
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прилика. Том приликом добили смо плакету АК „Црвена звезда“ из Београда, за успешну 

сарадњу у развоју атлетског спорта.  

        Директор је благовремено предузео све неопходне мере за ваљано спровођење звршног 

испита и уписа ученика у середње школе. Организован је заједники родитељски састанак за сва 

три одељења осмих разреда, на коме су родитељи упознати са детаљима организације завршног 

испита и уиса у средње школе. Током маја организоване су екскурзије за ученике 1 до 7.разреда. 

Директор је обезбедио све предуслове за добру реализацију излета, а путовао је са ученицима 

7. разреда. 

       Током маја дошло је до прокишњавање на фискултурној сали, а касније и до подизања 

паркета. Директор је предузимао мере за отклањане неисправности на објекту. 

      Директор је учествовао у раду Одељењског већа осмих разреда и Наставничког већа, у раду 

Савета родитеља, Школског одбора, Педагошког колегијума.  

         У јун смо успешно спровели завршни испит за ученике осмих разреда. 

         Успешно смо привели крају израду Школског развојног плана и Школског програма за 

наредне четири године. Исти су благоворемено усвојени на седници Школског одбора, након 

разматрања од стране наставничког већа и Савета родитеља. 

         Директор је учествовао у раду одељењских већа, наставничког већа идругих стручних 

органа.  

        Сарађивали смо са локалном самоуправом на обезбеђењу средстава за поправке на 

школским зградама. ГО Сурчин обезбедила је новац за поправку крова на школској згради у 

Петровчићу. Организована је прослава поводом завршетка наставе, а најуспешнијим 

ученицима подељене књиге као награда за постигнуте резултате.  

         Током јула је завршене јавне набавке за електричнуи енергију и радове на санацији крова 

у Петровчићу. Током овог месеца поправљан је паркет у фискултурној сали. Директор није био 

задовољан квалитетом изведених радова, па је организовао састанак са представницима 

извођача радова, надзорним органом и представницима Секретаријата  за инвестиције. Том 

приликом договорено је да се паркет доведе у првобитно стање, и изврши корекција других 

пропуста насталих у изградњи. Наведени пропусти су отклоњени током августа. 

         Средином августа је окречена школа у Петровчићу и извршене ситније поправке на 

школској згради у Бечмену. Летњи распуст је искоришћен за поправке на школском 

намештају.Током овог месец дошло је до урушавања тавнице и угибања крова на школској 

котларници. Директор је о свему обавести надлежне. 

        Директор је обезбедио да сви наставници имају пуну норму, а наставницима који су били 

технолошки вишак обезбедио је часове у суседним школама, тако да нико није остао без дела 

норме. 

        Предузете су активности на писању Извештаја о реализацији годишњег плана рада за 

школску 2018/2019. годину и изради Годишњег плана рада школе за наредну школску годину. 

Директор је урадио извештај о свом раду у овој школској години. Организовали смо семинар 

за девет наших наставника у оквиру пројекта „10 000 дигиталних учионица“. 
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        Што се тиче набавке наставних средстава, током године набавили смо један лап топ, и 

једну паменту таблу и добили лиценцу за коришћење  програма „МОЗАИКБУК“ на годину 

дана. Набављена су три пројекциона платна за учеснике у пројекту „2 000 дигиталних 

учионица“. 

         Због преоблема у у понашању појединих ученика, током школске године директор је 

обавио 22 (двадесет два) разговора са 17(седамнаест) ученика и настојао да у сарадњи са 

родитељима и стручним сарадником и разредним старешином, помогне да проблеми буду 

решени. Такође је обављено 7 (седам) разговора са родитељима на њихов захтев и пет разговора 

са родитељима по позиву директора. 

            Због изградње фискултурне сале била је потенцијално нарушена безбедност ученика. 

Директор је редовно контролисао спровођење мера безбедности. Појачано је дежурство 

наставног  и помоћног особља у и испред школе, контролисана исправност заштитне ограде 

око градилишта, спречаван физички приступ учеика градилишту. Предузете су мере да се 

уочени недостаци благовремено отклоне. 

            Током године сарађивали смо са ФК „Шумадинац“ из Бечмена, Црвеним крстом 

Сурчина, Војском Србије, ЈП „Србија шуме“, ЈП „Спорт и рекреација“, ЈП „Сурчин гас“, 

Културним центром Сурчин, Домом здравља Земун, амбуланта у Бечмену, Удружењем грађана 

за Петровчић, Атлетским клубом „Црвена звезда“ из Београда, Полицијском станицом Сурчин, 

школама са територије наше општине, Специјалном школом „Сава Јовановић Сирогојно“ из 

Земуна, Предшколском  установом Сурчин, Домом за незбринуту децу „Јован Јовановић Змај“. 

          О свом раду, родитеље и све заинтересоване,  школа је благовремено обавештавала путем 

фејсбук странице и званичне веб презентације. Овим путем смо највише истицали успехе 

наших ученика и наставника на разним такмичењима и смотрама. Запослени у школи 

обавештавани су правовремено путем огласне табле, СМС порукама и путем електронске 

поште, ученици путем књиге наредби. 

 У овом периоду ТВ МАГ из Обреновца, емитовала је десетак прилога о раду наше школе. 

 О отварању сале за физичко у мају месецу известили су сви водећи медији у земљи.  

 

у Бечмену, август 2019.године                                                       директор школе                                                                                                                     

Душко Недељковић 
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ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕЋЕНИМ ЧАСОВИМА 

НАСТАВНИК предмет ДАТУМ РАЗРЕД НАСТАВНА 

ЈЕДИНИЦА 

РАЗЛОГ 

Слободанка 

Продановић 

Српски 

језик 

23.10.2018. 

11 

Читамо и пишемо 

штампана слова : 

Рр,Јј,Уу,Шш 

редовно 

Жаклина 

Симић 

Српски 

језик 

23.10.2018. 

72 

Утврђивање акцената 

и акценатских 

правила 

редовно 

Виолета 

Петровић 

Физика 23.10.2018. 
71 

Трећи Њутнов закон редовно 

Гордана 

Вукасовић 

Математика 24.10.2018. 
12 

Бројеви 1 и 2 редовно 

Нада Бунчић Историја 24.10.2018. 

83 

Срби ван Србије 

између берлинског 

конгреса и 

Балканских ратова 

редовно 

Бојан Лекић Математика 30.10.2018. 
82 

Примена линеарних  

једначина 

редовно 

Јелена 

Љубинковић 

Српски 

језик 

06.11.2018. 
13 

Глас и штампана 

слова К,к и Д,д 

редовно 

Милица 

Љубинковић 

Српски 

језик 

06.11.2018. 
33 

Час посвећен Вуку 

Караџићу 

редовно 

Рајшић 

Данијела 

Енглески 

језик 

26.11.2018. 
61 

Припрема за први 

писмени задатак 

редовно 

Челебић 

Младен 

Музичко 

васпитање 

29.11.2018. 
82 

Мјузикл .Фред Еб -

кабаре 

Редовно 

Даница 

Утјешиновић 

Математика 29.11.2018. 
52 

Централна симетрија Редовно 

Драгана Костић Математика 05.12.2018. 
41 

Зависност ралике од 

промене умањиоца 

Редовно 

Тајана Буљан Природа и 

друштво 

18.12.2018. 
31 

Географска карта редовно 

Ева Гравара 

Белоица 

Цртање, 

слиикање, 

вајање 

 

28.12.2018. 71,2 

Декупаж као начин 

ликовног изражавања 

– ликовна радионица 

редовно 

Јадранка 

Иванишевић 

Српски 

језик 

21.01.2019. 
81 

Синтагма редовно 

Бојан Лекић Математика 23.01.2019. 
82 

График линеарне 

функције 

редовно 

Данијела 

Рајшић 

Енглески 

језик 

29.01.2019. 
81 

4C) REQUESTS редовно 

Ненад  

Катић 

веронаука 25.03.2019. 
71 

Свете Тајне Крштења 

и Миропомазања 

Редовно 
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Весна 

Чобановић 

Грађанско 

васпитање 

26.03.2019. 
61,2 

Критеријуми за 

израду студије 

Редовно 

Младенка 

Петровић 

Народна 

традиција 

01.04.2019. 
32 

Празници које 

славимо 

Редовно 

Ана Савић Народна 

традиција 

02.04.2019. 
43 

Искочи сјајна звезда 

из златног стола 

Редовно 

Драгана Костић Драмска 

секција 

 
1-4 

 Редовно  

 

Финансијски  извештај за 2018.годину 

                                             Текући расходи   

1 Плате запослених 33.423.485,92 

2 Доприноси за ПИО 4.022.935,20 

3 Доприноси за здравствено осигурање 1.726.509,82 

4 Допринос за незапосленост 251.433,42 

5 ПРевоз на посао 1.736.110,51 

6 Породиљско и боловање преко 30 дана 0,00 

7 Отпремнина з аодлазаку пензију 243.382,75 

8 Јузбиларне награде 810.151,08 

9 Трошкови платног промета и услуге банке 88.929,24 

10 Услуге за електричну енергију 585.214,48 

11 Угаљ 473.435,04 

12 Дрво - брикети 591.250,00 

13 Лож уље 1.522.290,68 

14 Водовод и канализација 141.044,34 

15 Комуналне услуге 273.195,80 

16 Услуге комуникације 215.243,81 

17 Закуп сале у Петровчићу 960.960,00 

18 Трошкови за пословна путовања 366.228,00 

19 Услуге одржавања софтвера 32.710,00 

20 Компијутерске услуге 22.134,00 

21 Услуге образовања и усавршавања 145.640,00 

22 Репрезентација  27.038,58 

23 Остале опште услуге 1.055.230,84 

24 Остале специјализоване услуге  10.130,00 

25 Текуће одржавање о оправљање зграда 645.250,20 

26 Текуће одржавање опреме 231.023,11 

27 Административни материјал 20.204,72 

28 Стручна литература 157.550,41 

29 Издаци за гориво   49.374,00 

30 Материјал з аобразовање 370.114,79 

31 Материјал за одржавање хигијене  119.238,80 
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32 Храна и пиће 50.364,64 

33 Материјал за посебне намене 59.355,10 

34 Порези и таксе 183.245,00 

35 Капитално одржавање објекта 5.488.744,02 

36 Опрема за образовање 18.600,00 

37 Књиге з абиблиотеку 23.949,00 

  Укупни текући расходи  1-37 56.141.697,30 
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2.2. Извештај о раду Школског одбора 

14. СЕПТЕМБАР 2018. (1 конститутивна седница седница) 

- Констистуисан нов школски одбор; верификовани мандати нових чланова и уручена 

Решења о именовању, 

- Изборан председник, заменик председника и записничар школског одбора; 

- Усвојен записник са 25 редовне седнице школског одбора и потврђене Одлуке 

школског одбора бр.754 и бр.754/1 донете дана 10.07.2018.  

- Усвојен Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе за 2017/2018 годину,

                

-  Усвојен Извештај директора о његовом раду за школску 2017/2018  годину,  

-  Усвојен Извештај о самовредновању рада школе за 2017/2018 годину;                                                                        

- Имановани чланови Стручног актива за развојно планирање;                                                                  

-  Донет Годишњи план рада за школску 2018/2019 годину, 

-  Усвојен предлог финансијског плана за 2019, 2020 и 2021.  годину; 

- Дата сагтласност на Правилник о организацији и систематизацији послова за 2019. 

годину;            

-  Дата сагласности на другу измену Финансијског плана; 

            -  Безбедност ученика; 

            -  Инвестиционо и текуће одржавање; 

            -  Текућа питања из надлежности Школског одбора. 

 

06. ДЕЦЕМБАР 2018. (2. седница) 

- Усвојен записник са 1 конститутивне седнице Школског одбора; 

    -    Извршена анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог тромесечја; 

    -    Формиране комисије за попис нефинасијске и финансијске имовине,  

    -    Разматрано питање школских пројеката,      

- Безбедност ученика; 

- Инвестиционо и текуће одржавање; 

- Текућа питања из надлежности Школског одбора. 
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24. ЈАНУАР 2019. (3. седница) 

- Усвојен записник са 2. седнице Школског одбора; 

          -  Усвојен Извештај о извршеном попису финансијске имовине за 2018. годину,  

         -  Усвојен Извештај о извршеном попису нефинансијске имовине  за 2018. год. 

         -   Усвојен Финансијски извештај о извршењу буџета за 2018. годину;   

         -    Дата сагласности на трећу измену Финансијског плана; 

         -    Школски пројекти, 

- Безбедност ученика; 

- Инвестиционо и текуће одржавање; 

- Текућа питања из надлежности Школског одбора. 

 

25. МАРТ 2019. (4. седница) 

- Усвојен записник са 3. седнице Школског одбора; 

          -    Донет Правилник о награђивању и похваљивању ученика ОШ ''Душан  

                Вукасовић-Диоген'' Бечмен,  

 

          -  Инфорнисање Школског одбора о добијеним смерницама од стране Агенције за  

              против корупције, 

- Безбедност ученика; 

- Инвестиционо и текуће одржавање; 

- Текућа питања из надлежности Школског одбора. 

 

30. МАЈ 2019. (5. седница) 

- Усвојен записник са 4. седнице Школског одбора; 

- Анализиран успех и дисциплина ученика на крају трећег тромесечја; 

- Разматрана иницијатива Савета родитеља за отварање продуженог боравка; 

- Разматрана иницијатива Савета родитеља за отварање осмогодишње школе у 

Петровчићу; 

- Донета одлука да се Секретаријату за имовину достави захтев за издавање 

простора у закуп; 

- Пројекти; 

- Инвестиционо и текуће одржавање школе; 

- Текућа питања из надлежности Школског одбора. 
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28. ЈУН 2019. (6. седница) 

- Усвојен записник са 5. седнице Школског одбора; 

          -   Извршена анализа успеха и дисциплине ученика на крају другог полугодишту,                                             

          -    Донет  Школски развојни плана за период од 2019-2023 године, 

          -    Донети Школски програми од I до VIII разреда за период од 2019-2023. год.  

          -    Донет Статут (печишћен текст), 

    -    Именована  Комисија за утврђивање престанка потребе са пуним или непуним  

          радним временом запослених, по предлогу синдиката школе,  

- Инвестиционо и текуће одржавање школе; 

- Текућа питања из надлежности Школског одбора. 
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2.3. Извештај о раду Наставничког већа 

 

У току школске 2018/2019.гдине одржано је тринаест седница Наставничког већа. 

Прва седница одржана је 14.09.2019.године.На њој су разматрани и усвојени извештај о 

Реализацији Годишњег плана рада за школску 2017/2018.гдину, извештај о раду директора и 

Годишњи план рада за школску 2018/2019.годину. Усвојен је и извештај о самовредновању з 

апретходну школску годину. Размотрили смо снабдевеност ученика уџбеницима и прибором. 

Анализирана је ангажованост ученика у слободним активностима, додатној и допунској 

настави. Утврдили смо начин прославе  Дана школе. 

Друга седница одржана је 08.11.2018.године. Тада смо направили анализу успеха и дисциплине 

наших ученика на крају тромесечја. Констатовано је да је успех на нивоу успеха који су исти 

ученици имали у претходном разреду у овом периоду. Донете су мере за побољшање успеха у 

наредном периоду. Извршили смо анализу план и програма за претходни период, као и рад 

допунске, додатне и слободних активостима. Потом је уследило предавање педагога на тему. 

„Прмена правилника о  друштвено корисном раду, и правилника о поступању у случају 

дискриминације и вређања угледа и части или достојанства личости“. Договорен је начин 

обележавања стоте гоидшњице завршетка Велког рата. У холу школе биће постављена изложба 

фотографија из Великог рата. 

Трећа седница одрж ана је 17.01.2019.године. Након усвајања записника направљена је анализа 

додатне подршке ученицима који се образују према ИОП-у 2. Такође је анализирана и 

реализација плана стручног усавршавања у установи. Утврђено је да се наставно особље 

редовно стручно усавршава. Формирана је и комисија за полагање разредног испита за руски 

језик у јануарском испитном року. Утврдили смо начин и сатницу прославе школске славе. 

Четврта седница одржана је 01.02.219.године. Анализиран је успех и дисциплина на крају првог 

полугодишта и донете мере за побољшање успеха у наредном периоду.Разматрали смо и да ли 

су достигнути предвиђени образовни стандарди. Утврђено је да су већина ученика на основном 

нивоу, а мали број учеика је досегао до напредног нивоа. Констатовали смо да је Годишњи план 

рада за прво полугодиште реализован. Након тога уследио је договор о реализацији школских 

и општинских такмичења. 

На петој седници одржаној 14.03.2019.године, разматран је и усвојен полугодишњи извештај о 

раду директора. Након дискусије усвојен је и Полугодишњи извештај Тима за заштиту деце од 

дискриминације,насиља занемаривања и злостављања. Разматрали смо квалитет уџбеника који 

се користе ове године и донели одлуку да се ученици одабрани за ову школску годину задрже 

и убудуће. Након разматрања усвојен је и план надокнаде изгубљених часова због продужетка 

зимксог распуста због епидемије малих богиња. Разматрали смо и васпитну проблематику 

школе и предложили мере за побољшање дисциплине ученика. Потом је уследило предавње 
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директора на тему: „Оцењивање и одговорност предметних наставника и разредних 

старешина“. 

Шеста седница наставничког већа одржана је 22.04.2019.године. Извршена је анализа успеха и 

дисциплине на крају трећег томесечја Усвојене су мере за побољшање успеха и дисциплине. 

Направили смо договор о реализацији екскурзија, од 1 до 7 разреда јер су осмаци већ 

реализовали овај винд наставног рада током априла месеца. Констатовали смо да смо поново 

били успешни на такмичењима и смотрама и да су чак три наша ученика пласирана на 

републичко такичење. Јелена Љубинковић руководилац Тима за професионални развој 

одржала је предавање о напредовању у струци. Наставници су позвани да се пријаве за стицање 

звања. 

30.05.2019. године одржанаје седма седница. На њој смо разматрали иницијативу Савета 

родитеља за отварање одељења продуженог боравка у Бечмену и отварању осмогодишње 

школе у Петровчићу. Исти су прихваћени и прослеђени Школском одбору надаље поступање.  

је спсак дежурних настаника на завршном испиту. 

Осма седница одржана је 03.06.2019.године. На њој је извршена анализа успеха и дисциплине 

ученика осмог разреда. Формирана је комисија за полагање поправног испита из хемије и 

усвојен распоред припремне наставе за полагање поправног испита и за припрему завршног 

испита. Донета је одлука о додели дипломое „Вук Караџић“, коју је ове године понело седам 

ученика, што је три пута више него претходне године. Одређен је и ученик генерације н 

апредлог школске комисије која је избодовала постигнућа свих вуковаца. Донета је одлука о 

избору уџбеника за  други и шести разред. Уследила је информација о терминима обуке 

предметних наставника за примену исхода у настави. Затим је уследило обавештење да су два 

наша ученика освојила прва местанарепубличким такмичењима из музичке културе и физичког 

васпитања, док је ученик седмог разреда на републичком такмичењу из географије добио 

похвалу. Присутни су упознатии са успесима драмске секције млађих и старијих на протеклим 

такмичењима на  нивоу општине и града, и да смо једна од најуспешнијих школа у тој обласи 

у Београду. 

Наредна, девета седница Наставничког већа одржана је  21.06.2019. године. На њој је 

анализиран успех и дисциплина на крају наставног периода.  Утврдили смо да је наставни план 

и програм реализован. Донета је одлука да се сви одлични ученици награде дипломама, а 

ученици који су остварили пласман на такмичењима награде и кпригодним књигама. Потом су 

уследили извештаји  о реализованим екскурзијама.  

Десета седница наставничког већ аодржана је 28.06.2019.године. На њој је разматран и усвојен 

предлог  Школског развојног плана, предлог Шкослког програма за 2019-2023.годину. Усвојен 

је план екскурзија за наредну школску годину. 

Једанаеста седница оржана је 19.08.2019.године. На њој су наставници упознати са извршеним 

припремама за почетак нове школске године. Донета је одлука о структури одељења, подели 

одељења нанаставнике, одређене су разредне старешине. Договорене су активности на 
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завршетку Извештаја о раду школе и активностима на изгради новог Годишњег плана рада. 

Договорили смо се о начину прославе Дана школе. Договорено је да свечана академија буде 

организована 27.септембра у сали Дома културе у Петровчићу. Пријем првака одржаће су у 

Петровчићу у 8:00, а у бечмену у 13:30. 

На седници одржаној 27.08.2019.године, размотрено је докле се стигло у изради Годишњег 

плана рада школе, и подељене су додатне инструкције за његову израду. Расправљало се о 

распореду, уочене недостатке колегиница задужена за распоред исправиећ до наредне седнице. 

Последња, тринаеста седница одржанаје 30.08.2019.године. На њој су подељена задужења у 

оквиру четрдесето часовне радне недеље, наставном особљу. Именовани су руководиоци 

стручних већа, школксих тимова з анаредну школску годину. Усвојени су распореди редовне и 

изборне настве, распоред ваннаставних активности, распореди додатне и допунске наставе и 

распоред дежурства. Педагог је одржала предавање: „Новости које доноси нови Правилик о 

оцењивању“. Додатно смо прецизирали дешавања у скклопу обележавања Дана школе. Потом 

су уследиле информације о ликовним конкурсима на које смо позвани да учествујемо. 
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2.4. Извештај о раду Одељењског већа 

2.4.1. Извештај о раду Одељењског већа I – IV   

 

У школској 2018/2019. години одржано је пет седница Одељенског већа млађих разреда. На 

тим седницама расправљали смо о : 

-Опремљености ученика уџбеницима и пробором ; 

-О  извођењу допунске наставе и слободних активности; 

-Утврдили смо распоред контролних и писмених задатака; 

-Разговарали смо о потребама за инклузивним образовањем ;  

-Анализирали смо успех и дисциплину ученика; 

-Договарали смо мере које треба предузети како би унапредили успех и дисциплину;  

-Анализирали смо постигнућа наших ученика на такмичењима и наградним конкурсима;  

-Разматрали смо предлоге за похвале и награде ученика; 

-Договарали смо се око обележавања Нове године и школске славе Свети Сава; 

-Расправљали смо о сарадњи са здраственок службом у нашем месту; 

-Предлагали смо уџбенике за наредну школску годину; 

-Утврдили смо план излета и настве у природи за следећу школску годину; 

-Разматрали смо реализацију наставног плана и програма у одељењима млађих разреда; 

-Усвојили смо план и програм рада Одељенског већа за наредну школску годину. 

Осим ових активности Одељенско веће је учествовало у организацији активности у оквиру 

Дечје недеље, прославе Нове године за ученике нижих разреда, прославе школске славе Свети 

Сава и једнодневног излета. 

                                         

                                                                      Руководилац већа : Милица Љубинковић 
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2.4.2. Извештај о раду Одељењског већа V – VIII  

 

У току школске 2018/2019. године Одељенско веће V-VIII разреда је одржало осам седница (7 

редовних и 1. ванредна) и остварило годишњи програм рада који је био предвиђен.  

На почетку школске године одељенске старешине су поднеле извештај о снабдевености 

ученика уџбеницима и школским прибором. Првој седници су присуствовали и учитељи 

садашњих петака, Слободанка Продановић, Гордана Вукасовић и Јелена Љубинковић, како би 

упознали предметне наставнике са могућим потешкоћама и проблемима у раду са ученицима 

петог разреда.  

Педагог школе упознала је наставнике са новим концептом наставе за ученике петог разреда, 

оријентисане ка исходима, као и новом начину вођења педагошке документације. 

Предметни наставници су се договорили (на почетку шк. године и почетку другог 

полугодишта) око термина извођења писмених задатака, контролних вежби и тестова ученика, 

што је изложено на улазу школе, као и на школском сајту. Утврђени су термини одржавања 

додатне и допунске наставе, као и часова слободних активности. Договорено је да предметни 

наставници  изврше анкетирање ученика за укључивање у рад ових активности, према 

интересовањима ученика. Организована је и припремна настава за ученике осмог разреда из 

српског језика и математике током целе школске године, а из предмета који су заступљени на 

комбинованом тесту, током другог полугодишта. 

На крају сваког класификационог периода, вршена је детаљна анализа успеха и дисциплине 

ученика од V-VIII разреда. Разговарано је о проблемима у остваривању васпитно – образовног 

процеса, разлозима слабог успеха појединих ученика, као и о мерима за побољшање успеха и 

дисциплине ученика. При томе је инсистирано на интензивнијој сарадњи наставника и 

родитеља, као ефикасној мери за побољшање и успеха, и дисциплине ученика. Једна од тих 

мера била је и редовна евиденција владања ученика (нарочито проблематичних) у 

електронским дневницима, како би одељенске старешине, али и родитељи, имали бољи увид у 

понашање  ученика  на свим  часовима. 

Током школске године изрицане су и васпитно – дисциплинске мере, због већег броја 

неоправданих изостанака, али и због разних инцидената – туча, вређања, малтретирања других 

ученика. Истицан је и рад одличних ученика, који су похваљивани. Одељенске старешине су 

детаљно подносиле извештај о проблемима у раду и дисциплини у својим одељењима, као и 

проблему лоше сарадње са појединим родитељима.  Често се говорило и о инклузији и о 

потреби прављења посебних планова и програма (ИОП) за поједине ученике. По ИОП-у2, у 

овој школској години била је организована настава за две ученице: Милошевић Милену (5/1) 

од другог тромесечја, и Грбић Марију (6/2) од почетка школске године.  

На седницама Одељенског већа разговарано је о учешћу ученика на школским, општинским, 

градским и републичким такмичењима, и о постигнутим резултатима. Констатовано је да је и 

ове школске године велики број ученика учествовао на различитим нивоима такмичења и 

постигао значајне резултате. Анализиран је и рад секција и заинтересованост и укљученост 

ученика у њихов рад. 

На крају сваког наставног периода анализирана је реализација наставног плана и програма 

редовне и осталих видова наставе ученика V-VIII разреда.  

Након завршетка наставе за ученике осмог разреда, анализирани су успех и дисциплина ових 

ученика. Наставничком већу је поднет предлог ученика, који су испунили услове за носиоце 

дипломе „Вук Караџић“ и посебних диплома, као и предлог за ученика генерације. 

На крају наставног периода за све остале ученике, анализирани су успех и дисциплина ученика 

од V-VII разреда, и дати су предлози за похваљивање и награђивање ученика. 
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Одељенске старешине су поднеле извештај о изведеним једнодневним излетима и екскурзијама 

и изнеле своје утиске о реализацији истих. 

Одељенско веће је разматрало свој рад у протеклој школској години и усвојило програм рада 

за наредну школску годину. 

 

                                                          Руководилац Одељенског већа: 

                                              Воденичаревић Љиљана 
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2.5. Извештај о раду Педагошког колегијума 

 

У току школске 2018/2019.године, одржано је пет седница Педагошког колегијума.  

У раду колегијума учествоали су: Недељковић Душко, директор школе, Звездана Мијоковић и 

Јелена педагог школе, Иванишевић Јадранка руководилац стручног већа српског и страних 

језика, Покрајац Мирјана, руководилац стручог већа за биологију, географију и историју, 

Даница Утјешиновић, руководилац актива математике, хемије физике и техничког, 

Стаменковић Драгица руководилац стручног већа разредне наставе, Воденичаревић Љиљана, 

руковидилац одељењског већа старијих разреда, Гајић Десимир, руководилац стручног већа 

ликовне и музичке културе и физичког васпитања. 

На првој седници одржаној 10.09.2018. године усвојен је плна рада за ову школску годину, 

разматран је Годишњи план рада за 2018/2019.годину, као и Извештај о реализацији Годишњег 

плана рада за протеклу шкослу годину. Поред тог аразмотрили смо план контролних и 

писмених вежби и отклонили недостатке. На овом састанку смо размотрили и распоред 

додатне, допунске и припремне наставе за ученике осмог разреда из математике и српског 

језика. Утврдили смо пчан стручног усавршавања за наступајућу школксу годину. Такође су 

утврђени термини класификационих периода, термини одржавања одељњских и наставничких 

већа. 

Друга седница одржана је 19.11.2018-године. Направили смо анализу успеха и дисциплине 

ученика на крају првог класификационог периода. Утврдили да су постигнућа боља него 

претходне године у ово време, али да су ученици по разредима имали слична постигнућа која 

су имали пертходне године. Разматрали смо рад са ученицима који се образују по ИОП-у. 

Размотрили смо реализацију активности из ШРП-а. У току су активности на изради новог. 

Направили смо анализу стручног усавршавања. Организован је акредитовани семинар: „Да нам 

школа буде сигурна“. Стручно усавршавање у установи се одвија према плану. Након 

објављивања резулта завршног испита  утврдили смо да су наши ученици тестове из српског 

језика и математике урадили испод републичког просека, а  комбиновани тест изнад 

републичког просека. 

Трећа седница педагошког колегијума оржана је 26.02.2019.године. Разговрали смоо 

постигнућима наших ученика на поллугодишту и предложеним мерама за побољшање успеха. 

Часови ваннаставних активности се реализују редовно, кроз посете и актинвости у школи. 

Разговарали смо о организацији школских и општинских такмичења. Наша школа је била 

домаћин општинком такмичењу из биологије и геогрфије. Разатрали смо распоред контролни 

и писмених задатака. Разговарали смо о избору уџбеика за анредну школску годину. 

Договорили смо да илако је то дозвољено, уџбенике за први и пети разред не мењамо како би 

ученици могли да користе уџбенике од претходне године. Разматрали смо активности 

ученичког парламента. 

Четврта седница одржанаје 10.05.2019.године. Анализирали смо рализацију програма 

образовно-васплитног рада. Разговаарали смо о стручном усавршавању наших наставника. 

Чланови колегијума су упознати са активностима тима за самовредновање рада школе. 

Анализирали смо сарадњу са родитељима, закључили смо да је она коректна. Разговарали смо 
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о организацији завршног испита који ћемо ове године први пут спровести у сали за физичко 

васпитање. 

Пета седница одржана је 24.јуна 2019.гдоине. Разговарали смо о успеху и дисциплини на крају 

шкоске године. Сви ученици су са успехом завршили разред, и сви ученици су изашли и 

обавили завршни испит. Разговоарали смо о поделли предмета на наставнике, разредним 

старешинама. У наедној  школској гдини имаћемо једно одељење мање у другом циклусу. 

Анализирали смо рад слободних активности и утврдили да су реализоване према плану рада. 

Разговарали смо и поделили задужења за израду Извештаја о реализацији годишњег плана рада 

и израду Годишњег плана рада  школе. 

 

                                                                                                            Душко Недељковић, директор 
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2.6. Извештај о раду стручних већа за област предмета 

 

2.6.1. Извештај о раду Стручног већа за разредну наставу 

 

               У овој школској години одржано је шест састанака Стручног већа разредне  наставе.  

               Стручно веће разредне наставе је радило према сачињеном Програму рада, који је 

усвојен на првом састанку 29.8.2018.године, а налази се у Годишњем програму рада школе.  

              Сарадња са учитељима и стручним сарадницима у школи је на добром нивоу. Учитељи 

редовно присуствују састанцима и активно учествују у реализацији програма. 

               Договарамо се о актуелним питањима: 

-планирамо и програмирамо образовно-васпитни рад 

-сачинили смо ШКОЛСКЕ ПРОГРАМЕ РАДА за све разреде 

-припремамо се за часове, 

-израђујемо дидактички материјал за потребе наставе, 

-договарамо се о стручном усавршавању учитеља,  

-редовно анализирамо образовно-васпитни рад, рад одељењских заједница и   

 рад слободних активности ученика,  

-стручно се усавршавамо,присуствовали смо Стручним трибинама учитеља у организацији 

Друштва учитеља Београда, као и стручним семинарима, 

-извршили смо избор уџбеника за други  разред за школску 2019/2020. 

-обележили смо 5. jун- Дан заштите животне средине 

 -сарађивали смо са предметним наставницима. 

            Програм рада Стручног већа разредне наставе  у потпуности је реализован. 

      

У Бечмену,                                Руководилац Стручног већа разредне наставе, 

дана:17.6.2019.                                           Драгица Стаменковић 
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2.6.2. Извештај о раду Разредног већа за први разред 

 

Разредно веће првог разреда чине три одељења  

Одељенске старешине у већу су: Јелена Љубинковић, Слободанка Продановић и Гордана 

Вукасовић. 

 

1. КРЕТАЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА У ТОКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

Уписано на 

почетку школске 

године 

Отишли у току 

школске године 

 

На крају школске 

године 

М Ж М Ж М Ж 

1/1 11    10 0 0    

1/2 13 9 0 0    

1/3 7             7 0 0   

УКУПНО 31           26  0 0    
Табела 1: број ученика у току школске године  

 

 

2. НАСТАВА 

 

Број часова је планиран у складу са Школским програмом, Годишњим планом рада наставника 

и Годишњим планом рада школе. Одржан је планирани број часова из свих предмета. Постојећа 

одступања су приказана у табели. 

 
Име и презиме 

наставника 

Наставни 

предмет 

Одељење Број 

планираних 

часова 

Број 

одржаних 

часова 

Број 

неодржаних 

часова 

Продановић С. 

Вукасовић Г. 

Љубинковић Ј. 

Српски језик 11,2,3 180 180 0 

Ивковић Марија Енглески 

језик 

11,2,3 72 72 0 

Продановић С. 

Вукасовић Г. 

Љубинковић Ј. 

Математика 11,2,3 180 180 0 

Продановић С. 

Вукасовић Г. 

Љубинковић Ј. 

Свет око нас 11,2,3 72 72 0 

Продановић С. 

Вукасовић Г. 

Љубинковић Ј. 

Ликовна 

култура 

11,2,3 36 36 0 

Продановић С. 

Вукасовић Г. 

Љубинковић Ј. 

Музичка 

култура 

11,2,3 36 36 0 

Продановић С. 

Вукасовић Г. 

Љубинковић Ј. 

Физичко 

васпитање 

11,2,3 108 108 0 
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Продановић С. 

Вукасовић Г. 

Љубинковић Ј. 

Пројектна 

настава 

11,2,3 36 36 0 

Продановић С. 

Вукасовић Г. 

Љубинковић Ј./ 

Катић Ненад 

Грађанско 

васпитање/В

ерска 

настава 

11,2,3 36/36 36/36 0 

Табела 2а: Неодржани часови по предметима и одељењима 

 

Сви планирани часови реализовани су у потпуности. 
 

 

ОДЕЉЕЊЕ ПЛАНИРАНИ /ОДРЖАНИ ЧАСОВИ ОДЕЉЕНСКОГ 

СТАРЕШИНЕ 

1/1 36 

1/2 36 

1/3 36 

Табела 2б: Одржани часови одељенског старешине 

 

 
 

3. УСПЕХ УЧЕНИКА 

 

Ученици у првом разреду оцењивани су описно. Сви ученици успешно су савладали 

предвиђене наставне садржаје предвиђене за обраду у првом разреду. 
 

Одељењ

е 

Верска настава  Грађанско васпитање 

ИСТИЧЕ 

СЕ 

ДОБАР ЗАДОВОЉАВА ИСТИЧЕ 

СЕ 

ДОБАР ЗАДОВОЉАВА 

1/1 6 0 0 15 0 0 

1/2 10 0 0 12 0 0 

1/3 14 0 0 0 0 0 

Укупно 30 0 0 27 0 0 

Табела 3а: Успеха ученика по предметима који се описно оцењују 

 

Сви ученици који похађају и Грађанско васпитање и Верску наставу имају закључну оцену 

,,истиче се''.Одељење 1/3 похађа само Верску наставу. 

 

 

 

4. ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

Одељење 

Српски језик Математика 

напомена Број часова Број 

ученика 

Број часова Број 

ученика 

I-1 18 2 18 1  

I-2 18 4 18 3  

I-3 17 2 17 2  
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5. ПРЕГЛЕД ИЗОСТАНКА УЧЕНИКА 

 

 

Одељење Број ученика Оправдани 

изостанци 

Неоправдани 

изостанци 

Укупно 

1/1 21 1363  0 1363   

1/2 22 635 0 635 

1/3 14 795  0 795   

Укупно: 57 2793 0 2793 
Табела 4: Преглед изостанака ученика 

 

У току зимског периода настао је највећи број оправданих изостанака  

( вирозе,богиње). 

 

 

 

5. ИОП И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА 

 

Одељење Број ученика ИОП Индивидуализација 

наставе 

1/1 0 0 0 

1/2 0 0 0 

1/3 0 0 0 

Укупно  0 0 0 
Табела 6: Преглед броја ученика са којима се ради ИОП и индивидуализација наставе по одељењима 

У сва три одељења првог разреда није било ученика који су радили по ИОП-у и са којима је 

рађена индивидуализација . 

 

 

 

 

6. ПОСЕТЕ, ИЗЛЕТИ, ЕКСКУРЗИЈА 

 

 

1. 17.10.2018.године ученици од I-IV разреда ишли су на Дечји филмски фестивал који се 

одржао у Комбанк дворани (бивши Дом синдиката).Гледали су синхронизовани 3Д филм ,, 

Мисија Катманду: Авантуре Нели и Сајмона''.Посета је прошла у најбољем реду. 

 

2. 14.12.2018.године ученици су присуствовали новогодишњој представи ,,Деда Мразу треба 

помоћ пре новогодишње ноћи'' у Академији 28. Програм је укључивао и мађионичарски 

перформанс и брејкденс плесну кореографију.Циљеви посете били су : 

Упознавање културе понашања у позоришту; Усвајање основних појмова везаних за 

драмску уметност; Развијање интересовања за драмску уметност. 
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2.6.3. Извештај о раду разредног већа за други разред 

 

Разредно веће другог разреда чине три (3) одељења . 

Одељенске старешине у већу су: Стаменковић Мирослав, Стаменковић Драгица и Стајчић 

Јелена 

 

 

1. КРЕТАЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА У ТОКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

Уписано на 

почетку школске 

године 

Отишли у току 

школске године 

 

На крају школске 

године 

М Ж М Ж М Ж 

1.Прво 12 9 / / 12 9 

2.Друго 13 8   13 8 

3.Треће   6 2 / /   6 3 

УКУПНО 31 19   / / 31 20 
Табела 1: број ученика у току школске године  

 

Ученици су се одселили. 

 

 

 

 

2. НАСТАВА 

 

Број часова је планиран у складу са Школским програмом, Годишњим планом рада наставника 

и Годишњим планом рада школе. Одржан је планирани број часова из свих предмета. Постојећа 

одступања су приказана у табели. 

 
Име и презиме 

наставника 

Наставни 

предмет 

Одељење Број 

планираних 

часова 

Број 

одржаних 

часова 

Број 

неодржаних 

часова 

Марија Ивковић Енглески 

језик 

прво 72 71 1 

Марија Ивковић Енглески 

језик 

друго 72 71 1 

Табела 2а: Неодржани часови по предметима и одељењима 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ПЛАНИРАНИ /ОДРЖАНИ ЧАСОВИ ОДЕЉЕНСКОГ 

СТАРЕШИНЕ 

1.Прво 36 

2.Друго 36 

3.Треће 36 

Укупно 108 

Табела 2б: Одржани часови одељенског старешине 
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3. УСПЕХ УЧЕНИКА 

 

Одељење Одлични Врло 

добри 

Добри Довољни Средња 

оцена 

Ученици 

који се 

преводе 

прво 18 1 2 0 4,65  

друго 14 5 0 2 4,63  

треће  5   2 2 0 4,27  

УКУПНО 37 8 4 2 4,52  
Табела 3а: Преглед успеха ученика 

 
Табела 3б: Преглед успеха ученика по предметима који се бројчано оцењују и улазе у просек ученика 

 
Одељење Изборни 1 Изборни 1 Изборни 1 Изборни 1 Укупно 

прво Чувари природе / / / 21уч.  4,71 

друго Чувари природе / / / 21 уч. 4,76 

треће Чувари природе / / /   9 уч. 4,44 

Укупно     51 уч. 4,64 

Табела 3в: Преглед успеха ученика по изборним предметима који се бројчано оцењују и не улазе у просек 

ученика 

 

 

Одеље

ње 

Верска настава  Грађанско васпитање 

ИСТИЧЕ 

СЕ 

ДОБАР ЗАДОВОЉАВА ИСТИЧЕ 

СЕ 

ДОБАР ЗАДОВОЉАВА 

1.Прво 8 / / 11 2 / 

2.Друго 13 / / 8  / 

3.Треће 9 / / / / / 

Укупно 30 / / 19 2 / 

Табела 3г: Успеха ученика по предметима који се описно оцењују 

 

 

4. ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

 

Одељење 

Српски језик Математика 

напомена Број часова Број 

ученика 

Број часова Број 

ученика 

II-1 18 2 17 2  

II-2 18 3 17 2  

II-3 18 4 18 4  

 

Одељење СЈ ЕЈ МА СОН ПД ЛК МУ ФИ Укупно 

прво 4,52 4,43 4,67 4,62  4,71 4,81 4,76 4,65 

друго 4,43 4,43 4,67 4,57  4,71 4,71 4,86 4,63 

треће 3,78 4,00 3,67 4,00  4,78 4,67 5,00  4,27 
Укупно 4,24 4,29 4,34 4,40  4,73 4,73 4,87  4,51 
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5. ПРЕГЛЕД ИЗОСТАНКА УЧЕНИКА 

 

 

Одељење Број ученика Оправдани 

изостанци 

Неоправдани 

изостанци 

Укупно 

1.Прво            21                             807               / 807 

2.Друго            20         799              / 799 

3.Треће              9        606              / 606 

Укупно:            51        2212              / 2212 
Табела 4: Преглед изостанака ученика 

 

 

6. ТАКМИЧЕЊА 

 

Одељење Предмет 

(област) 

НИВО ТАКМИЧЕЊА 

Школ. Опш. Регион. Републ. Међунар. укупно 

II- 1 Математика 

(Мислиша)     

     14      

II- 2 Математика 

(Мислиша)      

      9      

II -3 /        0          
Табела 5: Успех ученика на такмичењима 
14 ученика I-1 разреда учествовали су на такмичењу из математике „Мислиша“:Дабижљевић 

Лука, Манчић Филип, Маловић Новак, Јовановић Златко, Балабан Данило, Стевовић Андреј, 

Томан Давид, Радивојевић Мила, Башић Милица, Митић Маја, Милановић Анђела, 

Дамњановић Дејан, Јовановић Николина и Златановић Никола. 

9 ученика II-2 разреда узело је учешће на такмичењу из математике“ Мислиша“: Болић Никола, 

Петровић Петар, Грубјешић Маја, Ђорић Дуња, Марјановић Лазар, Симовић Душан, Радић Вук 

, Малић Елена и Продановић Неда.   

 

7. ИОП И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА 

 

Одељење Број ученика ИОП Индивидуализација 

наставе 

прво 2 0 2 

Друго 0 0 0 

треће 0 0 0 

Укупно  2 0 2 
Табела 6: Преглед броја ученика са којима се ради ИОП и индивидуализација наставе по одељењима 

 

Са ученицама  II-1 разреда Драганом Николић и Милицом  Николић је свакодневно био 

заступљен индивидуализован рад који је пропраћен унапред припремљеним материјалима. 
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2.6.4. Извештај о раду разредног већа за трећи разред 

Разредно веће   трећег  ( III )  разреда чине:  III-1,  III-2,  III-3 

Одељенске старешине у већу су: Тајана Буљан, Младенка Петровић, Милица Љубинковић 

 

 

1. КРЕТАЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА У ТОКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

Уписано на 

почетку школске 

године 

Отишли у току 

школске године 

 

На крају школске 

године 

М Ж М Ж М Ж 

III-1 10 10 / 1 10 10 

III-2 8 11 / / 8 12 

III-3 6 9 / 1 6 8 

УКУПНО 24 30 0 2 24 30 
Табела 1: број ученика у току школске године  

 

У првом полугодишту из одељења III-1 се одселила Ања Шљука, па се на почетку другог 

полугодишта у одељење III-1 поново доселила Ања Шљука. 

У другом полугодишту у одељење III -2  уписана је 27. 3. 2019.  Катарина Тошић, доселила се 

из Сремчице. 

У другом полугодишту из одељења III -3 се одселила Теодора Спалевић. 

 

2. НАСТАВА 

 

Број часова је планиран у складу са Школским програмом, Годишњим планом рада наставника 

и Годишњим планом рада школе. Одржан је планирани број часова из свих предмета. Постојећа 

одступања су приказана у табели. 

 
Име и презиме 

наставника 

Наставни 

предмет 

Одељење Број 

планираних 

часова 

Број 

одржаних 

часова 

Број 

неодржаних 

часова 

Тајана Буљан, 

Младенка 

Петровић, 

Милица 

Љубинковић 

Српски 

језик 

III-1, 

III-2, 

III-3  

180 180 / 

Тајана Буљан, 

Младенка 

Петровић, 

Милица 

Љубинковић 

Математика III-1, 

III-2, 

III-3 

180 180  

Тајана Буљан, 

Младенка 

Петровић, 

Милица 

Љубинковић 

Природа и 

друштво 

III-1, 

III-2, 

III-3 

72 72 / 
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Тајана Буљан, 

Младенка 

Петровић, 

Милица 

Љубинковић 

Ликовна 

клтура 

III-1, 

III-2, 

III-3 

72 72 / 

Тајана Буљан, 

Младенка 

Петровић, 

Милица 

Љубинковић 

Музичка 

култура 

III-1, 

III-2, 

III-3 

36 36 / 

Тајана Буљан, 

Младенка 

Петровић, 

Милица 

Љубинковић 

Физичко 

васпитање 

III-1, 

III-2, 

III-3 

108 108 / 

Тајана Буљан, 

Младенка 

Петровић, 

Милица 

Љубинковић 

Народна 

традиција 

III-1, 

III-2, 

III-3 

36 36 / 

Тајана Буљан, 

Младенка 

Петровић, 

Милица 

Љубинковић 

Грађанско 

васпитање 

III-1, 

III-2, 

III-3 

36 36 / 

Данијела 

Рајшић, Марија 

Ивковић 

Енглески 

језик 

III-1, 

III-2, 

III-3 

72 71 1 

Ненад Катић Верска 

настава 

III-1, 

III-2, 

III-3 

36 36 / 

Табела 2а: Неодржани часови по предметима и одељењима 

 

ОДЕЉЕЊЕ ПЛАНИРАНИ /ОДРЖАНИ ЧАСОВИ ОДЕЉЕНСКОГ 

СТАРЕШИНЕ 

III-1 36 

III-2 36 

III-3 36 

Табела 2б: Одржани часови одељенског старешине 

 

3. УСПЕХ УЧЕНИКА 

Одељење Одлични Врло 

добри 

Добри Средња 

оцена 

Ученици 

који се 

преводе 

III-1 10 5 5 4,24 / 

III-2 12 1 7      4,16 / 

III-3 7 5 2       4,39 / 

УКУПНО 29 11 14 4,26 / 
Табела 3а: Преглед успеха ученика 
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Табела 3б: Преглед просечних оцена по предметима који се бројчано оцењују и улазе у просек ученика 

 
Одељење Народна 

традиција 

Изборни 1 Изборни 1 Изборни 1 Укупно 

III-1 20    20 

III-2 20    20 

III-3 14    14 

Укупно 54    54 

Табела 3в: Преглед успеха ученика по изборним предметима који се бројчано оцењују и не улазе у просек 

ученика 

- III-1  средња оцена – 4,60 

- III-2  средња оцена _ 4,60 

- III-3  средња оцена _ 4,93 

 

 

Одеље

ње 

Верска настава  Грађанско васпитање 

ИСТИЧЕ 

СЕ 

ДОБАР ЗАДОВОЉАВА ИСТИЧЕ 

СЕ 

ДОБАР ЗАДОВОЉАВА 

III-1 6 / / 12 2 / 

III-2 6 / / 14 / / 

III-3 8 / / 6 / / 

Укупно 20 / / 32 2 / 

Табела 3г: Успеха ученика по предметима који се описно оцењују 

 

 

4. ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

Одељење 

Српски језик Математика 

напомена Број часова Број 

ученика 

Број часова Број 

ученика 

III-1 18 3 18 3  

III-2 18 4 18 4  

III-3 18 3 17 3  

 

 

 

 

Одељење СЈ ЕЈ МА СОН ПД ЛК МУ ФИ Укупно 

III-1 4,05 4,00 3,90 / 3,90 4,80 4,10 4,95 4,24 

III-2   3,90 3,80 3,75 /  3,85   4,65      4,35     4,80             

4,16 

III-3   4,07 4,29 4,14 /  4,14   4,79       4,50      4,85             

4,39 
Укупно(просек) 4,01 4,03 3,96 / 3,96 4,73 4,32 4,87 4,26 
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5. ПРЕГЛЕД ИЗОСТАНКА УЧЕНИКА 

 

 

Одељење Број ученика Оправдани 

изостанци 

Неоправдани 

изостанци 

Укупно 

III-1 20 1322 / 1322 

III-2 20   931 /   931 

III-3 14   666 /   666 

Укупно: 54 2919 / 2919 
Табела 4: Преглед изостанака ученика 

 

 

6. ТАКМИЧЕЊА 

 

Одељење Предмет 

(област) 

НИВО ТАКМИЧЕЊА 

Школ. Опш. Реги

он. 

Републ. Међунар. укупно 

III-1  Математика 5 1     

Мислиша 4      

Рецитатори 2      

III-1  Ликовни 

конкурси 

7      

Литерарни 

конкурси 

4 1     

       

III-2 Математика          6                              3     

Мислиша          1      

Ликовни 

конкурси 

         6 3     

 

III-3 Математика          2 1     

Мислиша          2      

Рецитатори          2      
Табела 5: Успех ученика на такмичењима 
  

7. ИОП И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА 

 

Одељење Број ученика ИОП Индивидуализација 

наставе 

III-1 / / / 

III-2 / / / 

III-3 1 ИОП-2 / 

Укупно    
Табела 6: Преглед броја ученика са којима се ради ИОП и индивидуализација наставе по одељењима 

Ученик је завршио трећи  разред по ИОП –у 2 сходно члану Закона о основама система образовања и 

васпитања чл. 76 Службени гласник  88/2017.  Ученик је савладао све предвиђене предмете ИОП –ом 2. 
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8. ПОСЕТЕ, ИЗЛЕТИ, ЕКСКУРЗИЈА 

 

1. КИД ФЕСТ моја филмска звезда, посета филмском фестивалу 17.10.2018., 48   ученика 

из сва три трећа разреда. Упознавање културе понашања у биоскопу, развијање 

интересовања за филмску уметност, изграђивање позитивног односа унутар породице. 

2. Новогодишња позоришна представа, посета позоришту 14.12.2018.,  40    ученика из 

сва три трећа разреда. Усвајање културе понашања у позоришту. Усвајање основних 

појмова везаних за драмску уметност, као и развојање интересовања за драмску 

уметност. 

3. Троноша – Тршић – Бања Ковиљача, једнодневни излет 22.5.2019.,  47     ученика из сва 

три трећа разреда                                                                                              

 УчитељиIII-1  Тајана  Буљан,  III-2 Младенка Петровић, III-3 Милица Љубинковић 
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2.6.5. Извештај о раду разредног већа за четврти разред 

 

Разредно веће   трећег  ( IV )  разреда чине:  IV-1,  IV-2,  IV-3 

Одељенске старешине у већу су: Костић Драгана, Јовнаш Ана, Савић Ана 

 

 

1. КРЕТАЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА У ТОКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

Уписано на 

почетку школске 

године 

Отишли у току 

школске године 

 

На крају школске 

године 

М Ж М Ж М Ж 

IV-1 10 9 / / 10 12 

IV-2 11 10 / / 11 10 

IV-3 9 5 / / 9 5 

УКУПНО 30 24 / / 30 27 
Табела 1: број ученика у току школске године  

 

У првом полугодишту у  одељењу  IV-1  су се доселиле Вланиколин Ивона и Вланиколин 

Тамара, а у  другом полугодишту Тошић Анастасија  

 

У току школске године није се мењао број ученика у IV 2  ни у IV 3 

 

2. НАСТАВА 

 

Број часова је планиран у складу са Школским програмом, Годишњим планом рада наставника 

и Годишњим планом рада школе. Одржан је планирани број часова из свих предмета. Постојећа 

одступања су приказана у табели. 

 
Име и презиме 

наставника 

Наставни 

предмет 

Одељење Број 

планираних 

часова 

Број 

одржаних 

часова 

Број неодржаних 

часова 

Драгана Костић 

Ана Јовнаш  

Ана Савић  

Српски 

језик 

IV -1,  

IV-2, 

 IV-3  

180 180 / 

Драгана Костић 

Ана Јовнаш  

Ана Савић 

Математика IV -1,  

IV-2,  

IV-3 

180 180  

Драгана Костић 

Ана Јовнаш  

Ана Савић 

Природа и 

друштво 

IV -1,  

IV-2,  

IV-3 

72 72 / 

Драгана Костић 

Ана Јовнаш  

Ана Савић 

Ликовна 

клтура 

IV -1,  

IV-2,  

IV-3 

72 72 / 

Драгана Костић 

Ана Јовнаш  

Ана Савић 

Музичка 

култура 

IV -1,  

IV-2,  

IV-3 

36 36 / 



43 

 

Драгана Костић 

Ана Јовнаш  

Ана Савић 

Физичко 

васпитање 

IV -1, 

 IV-2, IV-

3 

108 108 / 

Драгана Костић 

Ана Јовнаш  

Ана Савић 

Народна 

традиција 

IV -1,  

IV-2,  

IV-3 

36 36 / 

Драгана Костић 

Ана Јовнаш  

Ана Савић 

Грађанско 

васпитање 

IV -1,  

IV-2, 

 IV-3 

36 36 / 

Марија Ивковић Енглески 

језик 

IV -1,  

IV-2, 

IV-3 

72 72  

Ненад Катић Верска 

настава 

IV -1,  

IV-2,  

IV-3 

36 36 / 

Табела 2а: Неодржани часови по предметима и одељењима 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ПЛАНИРАНИ /ОДРЖАНИ ЧАСОВИ ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 

IV -1 36 

IV-2 36 

IV-3 36 

Укупно  

Табела 2б: Одржани часови одељенског старешине 

 

3. УСПЕХ УЧЕНИКА 

 

Одељење Одлични Врло добри Добри Средња 

оцена 

Ученици 

који се 

преводе 

IV -1 16 4 2 4,49 / 

IV-2 18 2 1      4,73 / 

IV-3 6 6 2       4,20 / 

УКУПНО 40 12 5 4,47 / 
Табела 3а: Преглед успеха ученика 

 
Табела 3б: Преглед успеха ученика по предметима који се бројчано оцењују и улазе у просек ученика 

 
 

 

 

 

Одељење СЈ ЕЈ МА СОН ПД ЛК МУ ФИ Укупно 

IV -1 4,27 4,32 4,05 / 4,36 4,73 4,68 5,00 4,49 

IV-2   4, 62 4,57 4,29 /  4,71   5,00      4,90     5,00             

4,73 

IV-3   3,71 3,93 3,71 /  3,93   4,79       4,36      5,00              

4,20 
Укупно         4,47 
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Одељење Народна 

традиција 

Изборни 1 Изборни 1 Изборни 1 Укупно 

IV -1 22    22 

IV-2 21    21 

IV-3 14    14 

Укупно 57    57 

Табела 3в: Преглед успеха ученика по изборним предметима који се бројчано оцењују и не улазе у просек ученика 

- IV -1  средња оцена – 4,82 

- IV-2  средња оцена _ 5,00 

- IV-3  средња оцена _ 3,86 

 

 

Одељење Верска настава  Грађанско васпитање 

ИСТИЧЕ 

СЕ 

ДОБАР ЗАДОВОЉАВА ИСТИЧЕ 

СЕ 

ДОБАР ЗАДОВОЉАВА 

IV -1 12 / / 6 2 / 

IV-2        15 / / 6 / / 

IV-3 14 / / / / / 

Укупно 31 / / 12 2 / 

Табела 3г: Успеха ученика по предметима који се описно оцењују 

 

 

 

4. ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

Одељење 

Српски језик Математика 

напомена Број часова Број 

ученика 

Број часова Број 

ученика 

IV-1 18 2 18 3  

IV-2 18 2 18 2  

IV-3 18 2 18 3  

 

5. ДОДАТНА НАСТАВА 

Одељење 

Српски језик Математика 

напомена Број часова Број 

ученика 

Број часова Број 

ученика 

IV-1 18 5 18 4  

IV-2 18 2 18 9  

IV-3 18 4 18 4  
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6. ПРЕГЛЕД ИЗОСТАНКА УЧЕНИКА 

 

 

Одељење Број ученика Оправдани 

изостанци 

Неоправдани 

изостанци 

Укупно 

IV -1 22 1012 / 1012 

IV-2 21   907 /   907 

IV-3 14   455 /   455 

Укупно: 57 2374 / 2374 
Табела 4: Преглед изостанака ученика 

 

 

7. ТАКМИЧЕЊА 

 

Одељење Предмет 

(област) 

НИВО ТАКМИЧЕЊА 

Школ. Опш. Регион. Репуб

л. 

Међун

ар. 

укупно 

IV -1  Математика 5 1     

Мислиша 5      

Рецитатори 2 1     

 Ликовни 

конкурси 

7 1     

Литерарни 

конкурс 

Црвеног крста  

2 1     

Позоришне игре 

( кратке и дуге 

форме) 

15 15 11    

IV-2 Песнички 

сусрети 

2 2 1    

Рецитатори 2 

 

     

Мислиша 4      

IV-3 Математика 4      

Мислиша 4      

Рецитатори 2 1     
Табела 5: Успех ученика на такмичењима 
  

8. ИОП И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА 

 

Одељење Број ученика ИОП Индивидуализација 

наставе 

IV -1 / / / 

IV-2 / / / 

IV-3 / / / 

Укупно    
Табела 6: Преглед броја ученика са којима се ради ИОП и индивидуализација наставе по одељењима 
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Ученик је завршио трећи  разред по ИОП –у 2 сходно члану Закона о основама система образовања и васпитања 

чл. 76 Службени гласник  88/2017.  Ученик је савладао све предвиђене предмете ИОП –ом 2. 
 

9. ПОСЕТЕ, ИЗЛЕТИ, ЕКСКУРЗИЈА 

 

1. КИД ФЕСТ моја филмска звезда, посета филмском фестивалу 17.10.2018.,     ученика. 

Упознавање културе понашања у биоскопу, развијање интересовања за филмску 

уметност, изграђивање позитивног односа унутар породице. 

2. Новогодишња позоришна представа, посета позоришту 14.12.2018.,      Усвајање 

културе понашања у позоришту. Усвајање основних појмова везаних за драмску 

уметност, као и развојање интересовања за драмску уметност. 

3. Опленац – Топола - Аранђеловац, једнодневни излет 22.5.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.6. Извештај Стручног већа српског и страних језика 

 

ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ВЕЋА:  

− Иванишевић Јадранка 

− Симић Жаклина 

− Пешић Ждерић Јелица 

− Чобановић Весна 

− Рајшић Данијела 
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УСПЕХ И РЕЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА 

 

1 

Предмет Наставн

ик 

Одељење Просеч

на  

оцена 

Број  

слабих  

оцена 

Реализација наставе (п/о) 

 

Редовне Допунске Додатне Припрем

не 

С
р
п

ск
и

 ј
ез

и
к
 Ја

д
р
ан

ак
а 

И
в
ан

и
ш

ев
и

ћ
 

6/1   144 10 

17 

4 

4 

 

6/2 3,45 - 144  

8/1 3,67 - 136 
5 

4 

2 

9 

18 

- 

10 

8/2 3,65 - 136 10 

8/3 3,48 - 136 39 

С
и

м
и

ћ
  

Ж
ак

л
и

н
а 

5/1 3,93 - 180 18 

18 

- 

- 

 

5/2 3,81 - 180  

7/1 3,61 - 144 20 

17 
- 

 

7/2 3,59 - 144  

Р
у
ск

и
 ј

ез
и

к
 

В
ес

н
а 

Ч
о
б

ан
о
в
и

ћ
 

5/1 4,36 - 72 
6 - 

 

5/2 4,63 - 72  

6/1 3,52 - 72 7 -  

6/2 4,09 - 72 
24 

- 

- 

- 

 

7/1 3,81 - 72  

7/2 4,23 - 72 - -  

8/2 3,74 - 68 - 

- 

- 

- 

 

8/3 3,57 - 68  

Р
у
ск

и
 

је
зи

к
 

Је
л
и

ц
а 

П
еш

и
ћ
 

Ж
д

ер
и

ћ
 

8/1 3,52 - 68 
19 

 
-  

Е
н

гл

ес
к
и

 

је
зи

к
 

 

Д
ан

и

је
л
а  

Р
ај

ш

и
ћ
 5/1 3,57 - 72 

18 
 

 

 

5/2 3,96 - 72  
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6/1 3,57 - 72 
18 

 

 

 

 

 

 

27 

 

6/2 3,55 - 72  

7/1 3,68 - 72 
- 

- 

 

7/2 3,52 - 72  

8/1 3,52 - 68  

8/2 3,30 - 68 
-  

 

8/3 3,38 - 68  

 

 

МЕРЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСПЕХА 

 Утврђене су мере за побољшање успеха на основу анализе узрока неуспеха. 

Разреди:5,6,7,8: Српски језик 

 

            На основу анализе успеха и неуспеха ученика мере које ћемо у наредном периоду предузети су 

следеће: већа међупредметна коорнинација и корелација, примена пројектне наставе на нивоу 

свих разреда старије смене, додела што више самосталних истраживачких задатака ученицима, 

већи број часова отвореног типа, чешћа процењивања рада наставника и ученика кроз 

анкетирање. 

 

 

Разреди:  5,6,7,8: Руски језик, енглески језик 

На основу анализе успеха и неуспеха ученика мере које ћемо у наредном периоду предузети су 

следеће: већа међупредметна координација и корелација, примена пројектне наставе, чешћа 

процењивања рада наставника и ученика кроз анкетирање. 

 

ОПРЕМЉЕНОСТ КАБИНЕТА  

 Процена опремљености кабинета је извршена на основу одговарајућих норматива и 

минималних захтева наставног програма.  

 

КАБИНЕТ  
СТАЊЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ  

ПОСТОЈЕЋА ОПРЕМА  
ОПРЕМА КОЈА ЈЕ ПОТРЕБНА 

ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ 

Српски језик 
Компјутер,телевизор,пројектно 

платно,панои,табла 
Пројектор, лап - топ 

Руски језик 
Компјутер,телевизор,пројектно 

платно,панои,табла 
Пројектор, лап - топ 

Енглески језик 
Компјутер,телевизор,пројектно 

платно,панои,табла 
Пројектор, лап - топ 
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САРАДЊА СА ДРУГИМ СТРУЧНОМ ВЕЋИМА 

 

Корелација и кординација наставника са другим стручним већима је остварена кроз 

извођење угледних часова. У овој школској години сарадња је оствасрена унутар нашег 

стручнг већа (српски језик и руски језик). Са другим  стручним већима имамо најуспешнију 

сарадњу ( историја, географија ) .  

 

 

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА 

  

Стручно веће српског и страних језика одржало је 10 састанака, о чему постоје 

записници. Предметни наставници овог већа имају коректан однос и отворену сарадњу по 

разним темама везаним за струку ( реализација појединих наставних јединица, сугестије и 

смернице са семинара, разговор о деци која су укључена у ИОП, анализа постигнућа и мере за 

напредовање у раду са децом. Сви часови редовне, допунске, додатне и припремне наставе су 

у потпуности реализовани према плану и програму рада. 

Часови слободних активности су редовно одржавани и реализовани о чему постоје 

записници. У току школске године одржано је више угледних часова и презентација. Сви 

чланови већа били су ангажовани око припреме и организације такмичења, како на нивоу 

школе , тако и на вишим нивоима.Резултати о постигнућима ученика на такмичењима су 

следећи: Српски језик – Марија Шумоња 5/1 треће место на општинском такмичењу 

граматике. ( Жаклина Симић, предметни наставник. )  

Добриловић Анђела 8/2 треће место на општинском такмичењу, трече место на градском 

такмичењу књижевна олимпијада. ( Јадранка Иванишевић, предметни наставник. ) 

 

    

Београд, 27.06.2018.     Руководилац Стручног већа: 

            Јадранка Иванишевић 
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2.6.7. Извештај Стручног већа природних наука и историје 

 

 

Чланови стручног већа: Мирјана Покрајац, Љиљана Воденичаревић, Нада Бунчић 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНО ТЕХНИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

 

     Рад Стручног већа природних наука и историје у току 2018/2019. године одвијао се по утврђеном  

Програму рада Стручног већа. 

     Додатна и допунска настава из предмета историја, географија и биологија и секције Млади 

историчари, Млади географи и Лепота и здравље одржавани су према одређеном распораду. Часови 

редовне наставе реализовани су у потпуности према наставном плану и програму. 

     Од ове школске године примењује се нови програм у петом разреду, реализује се настава орјентисана 

ка исходима учења.  За овакав вид наставе одржана је  обука наставника. 

     У васпитно-образовном раду примењују се савремена наставна средства-мултимедијални приступ 

настави из сва три предмета. Наставник географије Љиљана Воденичаревић је имала обуку Дигитална 

учионица и географски кабинет је опремљен дигиталним образовним матерјалом. Приликом извођења 

наставе примењују се образовни стандарди- постижу се основни и средњи ниво, а напредни у мањој 

мери.. 

    На почетку школске године предметни наставници су доставили  списак семинара акредитованих од 

стране Министарства просвете. Наставници су се стручно усавршавали у установи кроз угледне часове, 

пројектну наставу,студијске посете.... Корелација међу предметима постоји зависно од наставне 

јединице и одвија се на угледним часовима, квизовима или планираним студијским посетама у чему се 

огледа заједнички рад актива као и могућност стручног усавршавања у установи. На овај начин 

остварује се међупредметна повезаност која је циљ новог програма рада. Ове године постигнути су 

изузетни резултати на такмичењима. 

    Изабрани су уџбеници за шести разред за наредну школску годину: Географија-Нови Логос, 

Историја- Нови Логос, Биологија- Бигз школство. 

    Из сва три предмета одржана је припремна настава за полагање завршног испита. Резултати 

комбинованог теста на завршном испиту су били у складу са оценама.  

    На крају школске године критеријуми приликом закључивања оцена су били усаглашени. Међусобна 

сарадња чланова Стручног већа је била коректна.  



 

УСПЕХ И РЕЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА 

 

 

Предм

ет 
Наставник 

Одеље

ње 

Просечна 

оцена 

Број 

слабих 

оцена 

Реализација наставе (п/о) 

 

Редовн

е 

Допу

нске 
Додатне 

Припрем-

не 

Г
ео

гр
аф

и
ја

 

 5/1 4.00 0 36/36 / 5/5  

В
о
д

ен
и

ч
ар

ев
и

ћ
 

Љ
и

љ
ан

а 

5/2 
4.04 0 36/36    

6/1 
3.74 0 72/71  9/9  

6/2 
3.95 0 72/71 /   

7/1 
3.75 0 72/72    

 
7/2 

3.85 0 72/72 / 12/12  

8/1 
3.71 0 68/68    

8/2 
3.70 0 68/67 /  

10/10 

 

6/6 

8/3 
3.57 0 68/67    

 

 

Предм

ет 

Наставник Одеље

ње 

Просечна 

оцена 

Број 

слабих 

оцена 

Реализација наставе (п/о) 

 

Редовн

е 

Допу

нске 

Додатне Припремне 

Биолог

ија  

5/1 
3,96 0 72/72    

П
о
к
р
ај

а

ц
 

М
и

р
ја

н
а 

5/2 
4,19 0 72/71  9/7  

6/1 
3,78 0 72/71    



 

6/2 
3,68 0 72/71  9/8  

7/1 
3,71 0 72/70  9/9  

 
7/2 

3,44 0 72/72    

8/1 
3,48 0 68/66    

8/2 
3,70 0 68/67  9/8 4/4 

8/3 
3,33 0 68/67    

 

 

 

 

Предм

ет 

Наставник Одеље

ње 

Просечна 

оцена 

Број 

слабих 

оцена 

Реализација наставе (п/о) 

 

Редовн

е 

Допу

нске 

Додатне Припремне 

И
ст

о
р
и

ја
 

 
5/1 

3,93 0 36/36 7/7   

Б
у
н

ч
и

ћ
 Н

ад
а
 5/2 

4,30 0 36/36    

6/1 
3,48 0 72/71 11/11   

6/2 
3,41 0 72/72    

7/1 
3,82 0 72/72 7/7   

 
7/2 

3,33 0 72/73    

8/1 
3,24 0 68/67    

8/2 
3,43 0 68/68 11/11  11/11 

8/3 
2,95 0 68/68    

  

  

 

 



 

МЕРЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСПЕХА 

 Утврђене су мере за побољшање успеха на основу анализе узрока неуспеха. 

Разреди:  5-8.  Предмети: биологија, географија, историја: редовно учење, похађање 

допунске наставе, подстицање ваннаставних активности у циљу развијања мотивације, 

међупредметно повезивање, дисциплина, позитивна радна атмосфера, похвале, 

награде, индивидуализација, сарадња са родитељима. 

 

ОПРЕМЉЕНОСТ КАБИНЕТА  

 Процена опремљености кабинета је извршена на основу одговарајућих норматива и 

минималних захтева наставног програма.  

 

КАБИНЕТ  

СТАЊЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ  

ПОСТОЈЕЋА ОПРЕМА  
ОПРЕМА КОЈА ЈЕ ПОТРЕБНА ЗА 

УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ 

Географски кабинет 

Компјутер, лаптоп, 

пројектор, пројекторско 

платно, штампач и 

фотокопир апарат, 

географске карте, глобус. 

/ 

Биолошки кабинет 

Компјутер, пројектор, 

пројекторско платно, 

телевизор, микроскоп, 

микроскопски 

препарати, скелет 

човека, модели органа, 

зидне слике 

Модели органа човека 

Историјски кабинет Компјутер, телевизор Пројектор, лаптоп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА 

 

предмети општинско градско републичко 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 

географија 1 2      2 1            1    

биологија        2       

историја       2             

 

 

САРАДЊА СА ДРУГИМ СТРУЧНОМ ВЕЋИМА 

 

Сарадња са другим стручним већима одвија се у континуитету током целе школске 

године. Кроз међупредметно повезивање врши се размена искустава што доприноси 

квалитетном извођењу наставе и већој мотивацији ученика. 

 

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА 

  

      Захваљујући одличној сарадњи и коректним односима задовољни смо постигнутим 

резултатима пре свега на такмичењима. На седницама Стручног већа детаљно смо 

анализирали текућа питања. Предложене су мере за побољшање успеха у наредној школској 

години, надамо се бољем успеху. 

Београд, јул 2019.      Руководилац Стручног већа: 

        Покрајац Мирјана 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.6.8. Извештај стручног већа математике, физике, хемије и техничког 

образовања 

 

Чланови стручног већа 

− Лекић Бојан – Математика                              -Утјешиновић Даница - Математика 

− Петровић Виолета – Физика                           -Јоргић Слађана – Хемија 

− Василић Ивана – ТИО/Техника и технологија, Информатика 

− Мишић Средоје - ТИО/Техника и технологија

- руководилац стручног већа,  Утјешиновић Даница 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНО ТЕХНИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

 

 Стручно веће Математике, Физике, Техничког и информатичког образовања, Хемије и 

Информатике, одржало је ове школске године 6 састанака, о чему постоје записници. План и 

програм стручног већа је у потпуности реализован. 

 Највише се дискутовало о остваривању исхода и стандарда, усаглашавању критеријума 

оцењивања и ученичким постигнућима, као и о индивидуализацији наставе за ученике којима 

је то потребно.  

 Ове школске године једна ученица петог и једна ученица шестог разреда су похађале 

наставу по ИОП-у2 из Математике, што је такође била честа тема на састанцима. 

Анализиране су могућности и постигнућа ових ученика и доношене мере за њихов бољи 

напредак и мотивисање. 

  Сви чланови већа били су ангажовани око припреме и организације такмичења, како 

на нивоу школе, тако и на вишим нивоима.  Извештаји о постигнућима ученика на 

такмичењима налазе налазе се код педагога, обједињени за све предмете. 

Поред редовних такмичења, из математике су организована и такмичења Мислиша, и 

Математичка дописна олимпијада, чији је иницијатор Математичко друштво Архимедес, а 

уврштена су у редовни календар такмичења Министарства просвете. 

 Предметни наставници: Лекић Бојан, Петровић Виолета и Јоргић Слађана одржали су 

предвиђен број часова припремне наставе за ученике осмих разреда пред полагање мале 

матуре. Како наводе, највећи проблем је што су ученици нередовно присуствовали часовима 

и што код већине њих изостаје самосталан рад. 



 

УСПЕХ И РЕЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА 

 

 

Пр

ед

ме

т 

Наставн

ик 

Одеље

ње 

Просечна 

оцена 

Број 

слабих 

оцена 

Реализација наставе (п/о) 

 

Редовне Допунск

е 

Додатн

е 

Припремн

е 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

У
тј

еш
и

н
о
в
и

ћ
 

Д
ан

и
ц

а 

51 3.71 / 144 

15 16 

 

52 3.44 / 144  

61 3.39 / 144 

15 11 

 

62 3.41 / 144  

Л
ек

и
ћ
 Б

о
ја

н
 

 

71 3.11 / 144 

35 16 

 

72 3.15 / 144  

81 3.38 / 135 

35 16 

36+10 

82 3.17 / 135 36+10 

83 3.14 / 136 36+10 

Ф
и

зи
к
а 

П
ет

р
о
в
и

ћ
 В

и
о
л
ет

а 

61 3,30 / 72|69 
12|9 12|7 

 

62 2,95 / 72|72  

71 2,79 / 72|68 
12|10 12|7 

 

72 2,81 / 72|71  

81 3,10 / 68|65 

12|9 12|6 

6 

82 2,96 / 68|66 6 

83 2,86 / 68|64 6 

Х
ем

и
ја

 

Јо
р
ги

ћ
 С

л
ађ

ан
а 

71 3,00 / 71 
9 9 

 

72 3,09 / 71  

81 2,86 / 68 

11 10 

5 

82 2,83 / 67 5 

83 2,62 / 67 5 



 

Т
И

О
/ 

Т
ех

н
и

к
а 

и
 т

ех
н

о
л
о
гх

и
ја

 

Василић 

Ивана 

Мишић 

ић 

Средоје 

51 4,04 / 72/72    

52 4,30 / 72/72 9/9   

61 4,09 / 72/72 
9/9 

18/16  

62 3,95 / 72/72 18/19  

71 4,14 / 72/72 
9/9  

 

72 4,33 / 72/72  

81 3,76 / 68/68 

9/9  

 

82 4,04 / 68/68  

83 4,10 / 68/68  

ВасилИв

ана 
  /  

Саобраћај

на секција 

5 -8. 

разреда 

36/35 

Моделар

ска 

секција 

5-8. 

разреда 

36/36 

 

Мишић 

Средоје 
  /   

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

В
ас

и
л
и

ћ
 

И
в
ан

а 

51 3,96 / 36/36    

52 4,07 / 36/36    

61 3,78 / 36/36    

62 4,09 / 36/36    



 

МЕРЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСПЕХА 

  

• Често испитивање , провере кроз десетоминутне и петнаестоминутне  вежбе.  

• Користити форме задатака као на завршном тесту, као и стандардизоване тестове. 

• Појачати контролу израде домаћих задатака 

• Контролисати редовност учења честим испитивањима и честим тестирањима 

• Организовање креативних квизова и тестирања 

• Пружање непосредне помоћи у раду 

• Опремити кабинет одговарајућим наставним средствима 

• Рад на тексту у циљу што бољег разумевања садржаја 

• Самооцењивање ученика након групног рада и рада у пару, упоређивањем резултата 

или разменом информација; 

• За сваку оцену ученику дати образложење и упутство за даљи рад, шта су научили, 

шта тек треба да науче, како да исправе грешку. 

• Коришћење више различитих наставних метода прилагођених потребама ученика: 

хеуристичка метода, рад у пару или групи, рад на тексту... 

• Прављење квизова и листића са прилагођеним задацима, како би ученици радили у 

складу са својим могућностима 

• Сарадња са родитељима, провера да ли ученици дају повратну информацију 

родитељима о напредовању/стагнирању у учењу. 

• Прављење плана рада ученика и самостално постављање циљева као и праћење и 

бележење сопственог напретка. 

• Подизање нивоа мотивисаности ученика и наставника 

• Доступност технологије ученицима и наставницима  

• Водити потпуну евиденцију за праћење резултата ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОПРЕМЉЕНОСТ КАБИНЕТА  

 Процена опремљености кабинета је извршена на основу одговарајућих норматива и 

минималних захтева наставног програма.  

КАБИНЕТ  

СТАЊЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ  

ПОСТОЈЕЋА ОПРЕМА  
ОПРЕМА КОЈА ЈЕ ПОТРЕБНА ЗА 

УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ 

Математика 

- геометријски прибор 

- жичани модели 

геометријских тела 

- сет пластичних модела 

геометријских тела 

-  модел координатног 

система у равни 

 - уређај за приказивање 

обртних геометријских 

тела 

Физика 

 - сет из оптике,      

 - Галилејев жлеб,  

- течни термометар, 

-  сет магнета,  

 - два математичка 

клатна 

 - нонијуси,    

 - микрометарски завртањ 

- сет за електричну струју 

- нов рачунар 

Хемија 

Опремљен потребним 

супстанцама за извођење 

експеримената 

Потребно посуђе и прибор 

ТИО/Техника и технологија 

1. унимери, 

2. конструкторски 

комплети 

1. комплет алат за 

реализацију вежби из 

Техничког и 

информатичког 

образовања, 

2. ормар за чување 

реализованих вежби 

за демонстрацију 

-  5 рачунара 

-  6 мултиметара      

   дигиталних 

-  6 помичних мерила 

-  2 микрометра 

-  телевизор 

- нови рачунари 

-к онструкторски комплети 

за роботику, 

електротехнику, 

електронику, машинство, 

грађевинарство 

- комплет алата за ручну 

обраду дрвета, картона, 

пластике, метала и за 

електротехнику и 

електронику. 

Информатика 
1. дигитална учионица 

 

1. лиценцирани 

софтвери предвиђени 

за основну школу 



 

2. HDD и меморија за 

побољшање 

перформанси рада 

дигиталне учионице 

 

ПОСТИГНУЋА НА ТАКМИЧЕЊИМА 

ПРЕДМЕТ 
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 

УЧЕНИКА 
ПОСТИГНУЋЕ 

Математика 

Марко Воденичаревић 3. место општина 

Огњен Рацковић Похвала на општини 

Марија Шумоња 1. место општина 

Невена Грбић Похвала на општини 

Никола Лазић 

2. место на 

Архимедесовој дописној 

олимпијади 

Невена Грбић 

3. место на 

Архимедесовој дописној 

олимпијади 

Марија Шумоња 

Похвала на 

Архимедесовој дописној 

олимпијади 

Василије Николић 

Похвала на 

Архимедесовој дописној 

олимпијади 

Вељко Левић 

Похвала на 

Архимедесовој дописној 

олимпијади 

Физика Марко Воденичаревић 3. место општина 

Хемија Стефан Митровић 
Похвала на општинском 

такмичењу 

ТИО/Техника и технологија 
Лука Симовић 1. место на општини 

7. место на граду 

Василије Николић 3. место на општини 

5. место на граду 



 

Информатика   

Шах Никола Нинков 
4. место на општини 

 

 

САРАДЊА СА ДРУГИМ СТРУЧНОМ ВЕЋИМА 

Постоји константна комуникација са члановима других већа, која је усмерена на 
садржаје који се обрађују из више предмета, у циљу бољег разумевања и примене истих од 
стране ученика. 

Константна сарадња постојала је са Стручним већем учитеља кроз организацију и 

реализацију такмичења, као и упознавање ученика, поготово када су у питању ученици који 

прелазе у други циклус основношколског образовања. 

 Колегиница Ивана Василић укључена је у школски Тим за спорт, где активно 

учествује и промовише рад Атлетске секције путем Фејсбок странице. 

 

 

 

 

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА 

 Чланови већа су задовољни својим деловањем и остварењима у току ове школске 

године. Оно што би требало унапредити, свакако је успех ученика на такмичењима, као и 

подизање ученичке мотивације на виши ниво. Такође би требало унапредити сарадњу са 

другим већима у смислу организације и реализације угледних часова који се односе на исте 

садржаје. 

 

Београд, јул 2019.год      Руководилац Стручног већа: 

                                                                                         Даница Утјешиновић 

 

 

 

 

 



 

2.6.9. Извештај Стручног већа наставника физичког васпитања, ликовне 

културе и музичке културе 

 

ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ВЕЋА 

− Десимир Гаић – Физичко васпитање 

− Челебић Младен –Музичка култура 

− Ева Гравара Белојица – Ликовна 

култура 

− Јелена Николић/Дарко Дробњак – 

Физичко васпитање 

− Јулијана Бубуљ/Игор Михајловић – 

Физичко васпитање 

 

РУКОВОДИЛАЦ СТРУЧНОГ ВЕЋА 

Ева Гравара Белојица 

 

ОРГАНИЗАЦИОНО ТЕХНИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

Одржани састанци: 

 

Члан већа 

Присутност 

07.09. 

2018. 

17.10

.2018 

12.11. 

2018 

10.12. 

2018. 

21.01. 

2019. 

18.03.2

019. 

27.05.2

019. 

10.06.2

019. 
  

Десимир Гаић + + + + + + + +   

Челебић 

Младен 
+ + + + + + + +   

Ева Гравара 

Белојица 
+ + + + + + + +   

Јелена 

Николић 
+ + + + + + +    

Дарко 

Дробњак 
       +   

Јулијана 

Бубуљ 
+ + + + +      

Игор 

Михајловић 
     + + +   

 



  

УСПЕХ И РЕЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА 

 

Предмет Наставник Одеље

ње 

Просеч

на 

оцена 

Број 

слаби

х 

оцена 

Реализација наставе (п/о) 

Редов

не 

Секциј

а 

Додат

не 

Припре

мне 

Физичко и 

здравствено 

васпитање,  

Физичко 

васпитање 

Десимир Гаић 

51 4,82 / 72/72 
9/9 

 / 

52 4,81 / 72/71   

61 4,83 / 72/72 
9/9 

  

62 4,86 / 72/71   

71 4,82 / 72/72 
9/9 

  

72 5,00 / 72/72   

81 4,71 / 68/68 

9/9 

  

82 4,74 / 68/68   

83 4,62 / 68/68   

Обавезне 

физичке 

активности 

51 4,89 / 36+18     

52 4,85 / 36+18     

Физичко 

васпитање 

Јелена Николић/ 

Дарко Дробњак 

 

71  /    / 

72  /    / 

81  /    / 

82  /    / 

Јулијана 

Бубуљ/Игор 

Михајловић 

61  /    / 

62  /    / 

83  /   /  

Ликовна 

култура 
Ева Гравара 

Белојица 
51 4.71  

69 / 

70 
33 / 35   

 
 52 4.93  

71 / 

74 
33 / 35   

 
 61 4.70  

35 / 

35 
/   



  

 
 62 4.77  

33 / 

36 
/   

 

 

71 4.96 / 
34 / 

37 
31 / 35   

72 4.81 / 
35 / 

35 
31 / 35   

81 4.90 / 
34 / 

34 
30 / 34   

82 4.65 / 
35 / 

33 
30 / 34   

83 4.76 / 
35 / 

34 
30 / 34   

Музичка 

култура 

Челебић Младен 

51 

3.75 

 
/ 72/67    

52 4.04 / 72/67    

61 3.91 / 36/34    

62 3.91 / 36/34    

71 4.00 / 36/34    

72 4.11 / 36/32    

81 3.81 / 34/32    

82 3.96 / 34/31    

83 4.24 / 34/32    

 

 

 МЕРЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСПЕХА 

 Утврђене су мере за побољшање успеха на основу анализе узрока неуспеха. 

Разреди:  51, 52, 61, 62, 71, 72, 81, 82 , 83, Физичко и здравствено васпитање, Физичко 

васпитање, Обавезне физичке активности: 

 

- Прилагођавање садржаја ученицима са нижим нивоом постигнућа 
- Прилагођавање вежбања за ученике са нижим нивоом постигнућа 
- Пружање непосредне помоћи 
- Стављање акцента на важност ношења опреме за рад 
- Указивање на сарадњу и помоћ у настави 

            Разреди:      

   



  

  

ОПРЕМЉЕНОСТ КАБИНЕТА  

 Процена опремљености кабинета је извршена на основу одговарајућих норматива и 

минималних захтева наставног програма.  

 

КАБИНЕТ  
СТАЊЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ  

ПОСТОЈЕЋА ОПРЕМА  
ОПРЕМА КОЈА ЈЕ ПОТРЕБНА ЗА 

УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ 

Физичко васпитање 1. лопте, 

2. кугла, 

3. чуњеви 

1. штелујуће препоне 

2. вијаче, 

3. сет за моторику 

 

 

ПОСТИГНУЋА НА ТАКМИЧЕЊИМА 

 

ПРЕДМЕТ 
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 

УЧЕНИКА 
ПОСТИГНУЋЕ 

Физичко и здравствено васпитање 

Николић Лука 
1. место на 

републичком 

Ћирић Јована 2. место на градском  

Секулић Мина 3. место на градском 

Вуковић Анастасија 
1. место на 

општинском 

  

Музичка култура 

Маја Јовановић,   VII1 
1. место на републичком 

такмичењу 

Теодора Манчић,   VII1 1. место на општинском 

  

  

  

Ликовна култура 

Марија Шумоња 51 

разред 

1. место на општинском 

такмичењу 

Душан Шушница 81 
2. место на општинском 

такмичењу 

Стефан Митровић 82 1. место на општинском  

Јована Милков 2. место на општинском  

 

 

САРАДЊА СА ДРУГИМ СТРУЧНОМ ВЕЋИМА 

Физичко васпитање (Тим за спорт) 

Ликовна култура: Израда сценографије за школску приредбу 

Корелација са предметом српски језик 

 



  

2.7. Извештај актива за развојно планирање 

Актив за развојно планирање детаљно је анализирао оствареност планираних активности из 

Школског развојног програма и при том утврдио да је више од 80% планираних активности и 

остварено. 

У септембру је извршена анализа стања постојећих наставних средстава по стручним 

већима. На основу листа потреба које су председници стручник већа доставили директору 

сачињена је листа приоритета, а набављена је интерактивна табла и пројектна платна за 

дигиталне учионице. 

 У октобру је унутар стручних већа извршена детањна акализа резултата постигнутих 

на малој матури. Урађен је табеларни приказ резултата по задацима и нивоима за сваки 

предмет. Такође је организована припремна настава за полагање мале матуре за предмете 

Српски језик и Математика. 

Ученици од 5-8 разреда ове школске године нису организовано посетили Сајам књиге, 

док су ученици петог разреда посетили Музеј ваздухопловства у организацији Стручнох већа 

математике, физике ТИО-а и хемије. 

У цињу побољшања успеха и дисциплине ученика и резултата остварених на 

завршном испиту праћено је изостајање ученика током године, а родитељи су редовно 

обавештани о изостанцима од стране одељенских старешина. Директор, педагог и одењенске 

старешине су по потреби обављали васпитне разговоре са ученицима, као и разговоре са 

њиховим родитељима. 

У цињу превенције насиља педагог је држала радионице на часовима одељенског 

старешине. Тема превенције насиља, као и дигитално насиље биле су присутне и на 

родитељским састанцима. Током школске године континуирана је била сарадња са 

представницима МУП-а, који су на веома занимљив начин предочили ученицима проблеме 

као што су трговина људима, наркоманија, разне непријатне ситуације на друштвеним 

мрежама и слично. 

У новембру је урађена SWOT анализа у којој су учествовали представници локалне 

заједнице, представници родитеља, наставници и ученици. На основу прикупљених чињеница 

и идеја приступљено је изради новог Школског развојног плана за период 2019.-2023. Године. 

Током израде новог плана одржан је већи број консултативних састанака чланова тима. 

 

 

 

 

 

 



  

2.8. Извештај о раду ученичког парламента 

На часовима одељенских старешина изабрани су по 2 представника из сваког одељења 7. и 8. 

Разреда и један ученик ромске националности. Конститутивна седница Ученичког парламента 

одржана је почетком септембра. Седници су  присуствовали чланови ученичког парламента: 

Станисављевић Хелена VII1, Пајовић Милош VII1, Јовановић Анђела VII1, Зорић Андреа VII2, 

Гаврић Богдан VII2, Ђурица Јана VIII1, Момчиловић Марија VIII1, Недељковић Наталија VIII2, 

Стефановић Милица VIII2, Млинар Милица VIII3  и Славковић Невена VIII3.  На првој седници 

изабран је председник Богдан Гаврић и записничар Хелена Станисављевић и два члана 

представника за Школски одбор и то Милица Млинар и Невена Славковић. Разматрана су 

следећа питања: 

 

• упознавање ученика са Правилником о понашању ученика школе 

• израда поноа на тему Правила понашања ученика у школи и на тему Насиље у школи 

• упознавање ученика 7. и 8. разреда са правима и обавезама дежурства ученика – обрада 

на ЧОС-у 

• организована хуманитарна акција – прикупљање средстава за децу из Звечанске 

• организована журка поводом Нове године за ученике 7. и 8. разреда  

• организована ''Замена улога'' – где су заинтересовани ученици 8.разреда на један дан 

могли да буду наставници и упознају се са педагошком професијом и функционисањем 

у школи 

• разматрани су односи и сарадња ученика и наставника 

• ученици су обавештени о питањима од посебног значаја за њихово школовање 

• ученици 7. и 8. разреда су учествовали у изради паноа о мрежама средњих школа и 

њиховим образовним профилима 

• припреме за полагање завршног испита за ученике осмих разреда и новине у вези са тим 

• предлог Ученика генерације од стране парламента. 

 У току школске године одржано је 5 седница Ученичког парламента. 

Седницама Ученичког парламента присуствоваи су педагог и директор школе. 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.9. Извештај о раду стручних сарадника 

 

2.9.1. Извештај о раду педагога 

 

У школској 2018/19.години рад педагога се одвијао кроз следеће области: учешће у планирању 

и програмирању васпитно-образовног рада, праћење и вредновање васпитно-образовног рада, 

педагошко инструктивни рад са наставницима, рад са ученицима, сарадња и саветодавни рад 

са родитељима, професионална оријентација, учешће у раду стручних органа, стручно 

усавршавање, сарадња са друштвеном средином, вођење документације и припрема за рад. 

      Током августа педагог је учествовао у стварању оптималних услова за почетак школске 

године-сарадња са директором приликом израде Годишњег плана рада и израда извештаја. У 

првим недељама септембра педагог је учествовао у распоређивању нових ученика по 

одељењима  и обавио консултативне разговоре са учитељима првог разреда, у циљу упознавања 

учитеља са психофизичким карактеристикама ученика. Такође, педагог је радио на решавању 

проблема насталих у адаптацији ученика на школу. У сарадњи са наставницима, педагог је 

вршио анализу и систематизацију глобалних и оперативних планова наставника. У току целе 

школске године педагог је посећивао часове редовне наставе у циљу праћења активности 

ученика на часу приликом усвајања градива, као и примене савремених метода и поступака у 

васпитно-образовном раду. У раду са ученицима, педагог је поштовао принцип редовности. Са 

ученицима је рађено индивидуално и групно. Рађено је са ученицима који имају проблема у 

понашању и тешкоћама у учењу. Такође, доста ученика долази самоиницијативно због разних 

проблема. Посебно је рађено са ученицима који нередовно похађају наставу. Контакт је 

остварен и са родитељима тих ученика и то континуирано целе године. Педагог је активно 

учествовао у Тиму за насиље. Са ученицима 6-8 разреда на чосевима разговарано је о 

репродуктивном здрављу и променама у пубертету.  Током целе године прегледана је 

педагошка документација (ес Дневник). Педагог школе је редовно учествовао у раду 

одељенског, наставничког веће и стручних већа наставника по предметима. На Наставничком 

већу детаљно су вршене анализе успеха и дисциплине учинака на I и II тромесечју и I и II 

полугодишту. 

          Током године интензивно је сарађивао са директором школе у циљу унапређења наставе 

и наставног процеса. Учествовао у раду Тима за самовредновање и педагошком колегијуму.         

              Педагог је координирао радом ученичког парламента. Током целе школске године, 

педагог је сарађивао са установама ван школе, а нарочито са Центром за социјални рад и 

школама на територији општине Сурчин. Успешно смо учествовали у социјализацији деце која 

су пребачена из других школа у нашу школу и заједно са директором стварали позитивну климу 

са циљем да школа постане подстицајна средина за све ученике.  

Реализација едукативних предавања и радионица за ученике:  

1. Технике ефикасног учења у 5.разреду 

2. Вршњачко насиље – 6.разред 



  

3. Стварање пријатне атмосфере међу ученицима у одељењу – 6.разред 

4. Контрола беса – 6.разред 

5. Безбедна комуникација на интернету – 7.разред 

6. Пубертет и промене у њему –  6-8 разреда 

7. Професионална оријентација на прелазу у средњу школу – 8.разред 

- Одржано је стручно предавање за наставнике на тему Правилник о друштвено-корисном раду 

- март - родитељски састанак за родитеље предшколаца – Припрема за полазак у школу 

- март - школа домаћин општинског  такмичења из биологије и географије – организација и 

логистичка подршка 

- април - у оквиру Професионалне оријентације организована је посета, на „ Дан девојчица“ , 

компанији Sitel 

- април – тестирање ТIMSS – реализатор 

 

2.9.2. Извештај ораду библиотекара 

       

         И ове године у раду библиотекара  биле су заступљене активности на свим подручјима 

рада предвиђеним Планом и програмом рада библиотекара. . 

 

        У библиотеци je реализовано неколико часова у одељењима нижих  разреда. 

 

         Библиотекар је више пута  вршио и замену услед оправданог одсуствовања учитеља  са 

наставе. 

         Редовно је упознавао децу са библиотечким фондом и врстама библиотечке грађе, 

оспособљавао их за самостално коришћење исте, пружао помоћ при избору литературе, 

испитивао потребе и интересовања за књигом, развијао навике за читање, заштиту и руковање 

књижном грађом, и т.д. 

 

         Библиотекар је у току године остварио добру сарадњу са наставницима, директором и 

педагогом, као и са осталим радницима школе. Припремао је књижну грађу и други материјал 

за потребе редовне, додатне и допунске наставе, слободних активности.  

 

        У току школске године библиотекар је редовно обављао и библиотечко-информативну 

делатност, тј. систематски је информисао кориснике о новим књигама, вршио обраду нових 

књига (инвентарисање, класификација, сигнирање), водио статистику о коришћењу књижне 

грађе (од стране ученика и радника школе), обављао аналитичко-извештајне послове у вези са 

радом библитеке и  т.д. 

На крају школске 2018/2019. године књижни фонд наше библиотеке богатији је за 416  

јединица: 228  уџбеника, 187 књига и 1 сликовницу (Министарство просвете поклонило је 116 

књига).  



  

 

        Као и претходних година, библиотекар је део времена посветио стручном усавршавању – 

похађао је семинаре „Да нам школа буде сигурна“, „Мултимедијални садржаји у функцији 

образовања“. Повремено је посећивао ( или био један од реализатора) угледне часове који су 

током  године реализовани у школама „Душан Вукасовић Диоген“ и „Бранко Радичевић“,  као 

и  састанке Актива библиотекара. 

   

       У току ове школске године библиотекар је писао и Летопис школе учествавао у изради 

школског часописа. 

 

Бечмен: 26. јун 2019.                                     Библиотекар  

      Јелица Пешић-Ждерић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.10. Извештај о раду Савета родитеља 

13.09.2018. 

Конституисан нови Савета родитеља, изборан председник, заменика председника и 

записничар. Усвојен записник са 6  седнице. Разматран  Извештај о остваривању Годишњег 

Плана рада школе за 2017/2018 годину, Извештаја о раду директора школе за 2017/2018 

годину и Годишњег плана рада школе за 2018/2019 годину. Дата сагласности на програм и 

организовање екскурзије и наставе у порироди за школску 2018/2019 годину. Изабрана 

организација за осигурање ученика. Разматран Извештај о самовредновању.  

Извршен договор о исхрани ученика. Инвестиционо и текуће одржавање. Текућа питања. 

 

06.11.2018. 

  Усвojen записника са 1 конститутивне седнице. Извршено отварање приспелих  

             понуда и избор понуђача за организовање ескурзије од I до  VIII разреда и наставе  

              у природи од I до IV за школску 2018/2019 годину и  одређивање бруто дневнице 

               за наставнике. Донета одлука о прикупљању чланарине за Дечији савез и Црвени 

              крст. Изабран члана Савета родитеља за Општински савет родитеља. Безбедност  

              ученика. Текућа питања. 

 

01.03.2019. 

 Усвајање Записника. Извршена анализа успеха и дисциплине ученика на крају 

             првог полугодишта. Извршена анализа остваривања Програма рада школе и 

             Развојног плана школе. Разматран полугодишњи извештај директора школе о  

             његовом раду. Разматран полугодишњи извештаја Тима за заштиту од  

             дискриминације, насиља, занемаривања и злостављања. Разматран предлог плана 

              надокнаде изгубљених часова. Разматран предлиг избора уџбеника за наредну 

              годину и одређен дистрибутер уџбеника. Инвестиционо и текуће одржавање. 

              Разно. 

 



  

17.05.2019. 

 Усвајање Записника. Извршена анализа успеха и дисциплине ученика на крају 

            трећег тромесечја. Разматрана додатна и допунска настава у школи-реализације. 

            Слободне активности. Разматрано питање професионалне оријентације ученика- 

            упис у средње школе. Изборни предмети за наредну школску годину. Разматрана  

            иницијатива родиреља за увођење продуженог боравка. Разматрана иницијатива 

            родитеља за отварање осмогодишње школе у Петровчићу. Разно. 

 

 

 

 

 

       Председавајући, Никола Бурсаћ 

  



  

2.11. Извештај о раду Тима за професионални развој  

Чланови Тима за професионани развој:  

1. Јелена Љубинковић –координатор тима 

2. Душко Недељковић-директор школе 

3. Јелена Дурмић-педагог 

4. Драгица Стаменковић 

5. Мирјана Покрајац 

6. Младен Челебић 

 

Преглед одржаних седница током првог полугодишта школске 2018/2019.године:  

 

Облик рада: 

 

 

Време одржавања: 

 

Реализатор: 

 

Начин праћења: 

 

1.седница 

 

30.август 2018.год. 

Јелена 

Љубинковић, 

координатор тима 

 

записник 

 

2.седница 

 

10. септембар 

2018.год. 

 

 

Јелена 

Љубинковић, 

координатор тима 

 

записник 

 

3.седница 

 

12.октобар 

2018.год. 

 

 

Јелена 

Љубинковић, 

координатор тима 

 

записник 

 

4. седница 

 

 

8. новембар 

2018.год. 

 

 

Јелена 

Љубинковић, 

координатор тима 

 

записник 

5. седница  

31.jануар 2019.год. 

Јелена 

Љубинковић, 

координатор тима 

записник 

6. седница  

18.aприла 2019.год. 

Јелена 

Љубинковић, 

координатор тима 

записник 

7. Седница 

  

 

21.јуна 2019.год. 

Јелена 

Љубинковић, 

координатор тима 

записник 

 

На 1. седници Тима за професионални развој, усвојен је план рада тима. Он подразумева 

планирање рада тима у току школске 2018/2019.године. За септембар је планирана израда плана 

стручног усавршавања. У октобру је планирано одржавање семинара „Да нам школа буде 

безбедна“. Новембар – аналза реализације плана стручног усавршавања. У јануару је планирано 

Представљање правилника о напредовању, као и анализа реализације плана стручног 



  

усавршавањ током 1. полугодишта. За март/април је планирано организовање семинара за све 

запослене. За месец јун је планирана анализа реализације плана стручног усавршавања; 

Усвајање плана рада за наредну годину; Утврђивање потреба за стручним усавршавањем 

наставника. 

На 2.седници тима је изграђен и усвојен план стручног усавршавања наставника. Испланирано 

је време и теме интерног усавршавања.  

На 3. седници тима је испланирана реализација и организација семинара „Да на школа буде 

безбедна“. Планирано је да предавачи буду из Центра за стручно усавршавање- Ужице. 

Подељена су задужења за организацију и реализацију семнинара. Обезбеђен је ручак за 

организаторе и полазнике семнинара. 

На 4. седници тима за професионални развој је остварена анализа реализације плана стручног 

усавршавања и извршена је анализа одржаног семинара у школи.  

План стручног усавршаввања у установи је подразумевао 42 теме, у виду угледних и огледних 

часова, квизова,игроликих активности, студијских посета и администрације. Приликом анализе 

реализације овог плана, директор школе је утврдио да временски термини нису у потпуности 

испуњени. На основу те чињенице, директор школе је скренуо пажњу реализаторима, који су 

планирали своје активности да изаберу ново време реализације и да их остваре до краја школске 

године.  

Анализа семинара „Да нам школа буде безбедна“: 

 Семинар је испунио очекивања. Садржаји семинара су применљиви у пракси. Реализатори су 

задовољни ангажовањем и учешћем наставника на семинару. Семинар је похађало 24-оро 

учесника.  

На 5. седници је представљена ППТ  о Правилнику о СУ наставника. Планирано је да ова 

презентација буде приказана на првом наставничком већу, када се стекну услови за то. Такође, 

извршена је и анализа стручног усавршавања ван установе. Утврђено је да сви учитељи имају 

довољан број бодова/сати стручног усавршавања. Неким наставницима недостају бодови да би 

сакупили потребан број. Њима је скренута пажња да их остваре у будућем периоду.  

Анализом и пребројавањем бодова, утврђено је да је највише бодова остварено у Компетенцији 

за поучавање и учење – К2 – где је укупан број остварених бодова свих наставника 735,5. Затим, 

у Компетенцији за подршку развоју личности ученика –К3, остварени броје бодова је 673. 

Компетенција за наставну област, предмет и методику наставе – К1, као и Компетенције за 

комуникацију и сарадњу – К4 имају приближно исти број остварених бодова 433 бода и 431 

бод. На стручним скуповима наставници су остварили укупно 248 бодова/сати. 

На 6. седници је констатовано да се одржавање семинара за све запослене у установи одложи 

и да се пронађе нови термин до краја школске године за његово одржавање. 

На  7. седници тима је извршена анализа реализације плана СУ и поднесен је извештај 

директору о раду тима у овој школској години. Такође је усвојен план рада тима за 

професионални развој за наредну школску годину. Што се тиче потребе за СУ за наредну 

школску годину, тим је констатовао да је анализирано СУ запослених наставника у установи у 



  

току претходних пет година, тако да почиње нови круг сакупљања бодова од наредне школске 

године. 

 

Координатор тима:  

Јелена Љубинковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3. Ваннаставне активности 

 

3.1. Извештај о раду Драмске секције 

 

3.1.1. Извештај о раду Драмске секције млађих разреда у Бечмену 

Наставник који води секцију: Драгана Костић 

 

БРОЈ ЧАСОВА  

 

Наставу из  драмске секције реализује Драгана Костић у следећим разредима и одељењима 

са фондом часова:  

 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

III  , IV 1,2 36 36 
Табела 1: Годишњи, недељни фонд часова, као и одржани часови  по разредима и одељењима  

 

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА 

 

Број ученика по разредима и одељењима у којима се реализује драмска  секција утврђен је на 

основу интересовања ученика и њиховог избора путем анкетирања ученика на крају школске 

године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

III 1 2 

IV 1 14 

2 2 
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

 

План и програм су у потпуности реализовани кроз активности везаних за глуму и 

луткарство. Циљ нам је био да укључимо се у све активности везане за глуму и 

покренемо луткарство у нашој школи. У томе смо и успели о чему говоре и наше бројне 

награде. 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

 

Наши успеси: 

 

1. Комисија састављена од саветника Завода за унапређење образовања и васпитања, 

одабрала је нашу представу „ Зашто“ за Базу успешних примера ваннаставних активности 

на конкурсу основних , средњих школа и домова ученика.  



  

 

2.       18.11.2018. Наступ на Петом београдском позоришном фестивалу Матер терра. 

Представа „ Еколошка бајка“.- носиоци златне еколошке звезде. 

3.       15.12. 2018.год. Наступ на фестивалу „ Чапља“- Обреновац – диплома за учешће на 

фестивалу кратких драмских форми за децу и младе 

 

4. „ Два лица сунца “ – луткарска представа , ПРВО МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ 

ТАКМИЧЕЊУ. 

5. „ Ново доба црвенкапе и баке“ – ПРВО МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ. 

 

6. Вук Радонић- ПРВО место на Општинском такмичењу Позоришне игре деце и младих 

Београда – Главна мушка улога  

 

7. Лена Ђорић - ПРВО место на Општинском такмичењу Позоришне игре деце и младих 

Београда – Главна женска  улога  

 

8. Никола Станковић - ПРВО место на Општинском такмичењу Позоришне игре деце и 

младих Београда –Најбољи плес  

9. „ Страшан сан“ – ДРУГО место на Општинском такмичењу Кратке драмске форме 

10. Анастасија Гајић – ПРВО  место на Општинском такмичењу Кратке драмске форме- 

главна женска улога 

11.  Матија Ковачевић - – ПРВО  место на Општинском такмичењу Кратке драмске форме- 

главна мушка  улога 

12.   19.фестивал кратких драмских форми деце и младих Београда меморијал „ Драгослав 

Симић“ , ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ. Наступали смо са луткарском  представом „ ДВА 

ЛИЦА СУНЦА “. 

Освојили смо  ПРВО МЕСТО , као и награду за  сценски говор и   . 

13.   34.фестивал позоришних игара деце и младих Београда- смотра драмског стваралаштва 

деце Србије – „ МАЈСКЕ ИГРЕ“ – ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

Наступали смо са представом „ НОВО ДОБА ЦРВЕНКАПЕ И БАКЕ“ 

Освојили ТРЕЋЕ  МЕСТО. 

14. Чланови  драмске секције су учествовали на приредби поводом Дана школе , као и на 

Свечаној Светосавској академији. 



  

15.  Драмска секција је извела новогодишњу представу за наше ученике. 

 

  Датум предаје извештаја:                                     Потпис  наставника: 

У Бечмену 26.6.2019.године                                Костић Драгана 

 

3.1.2. Извештај о раду Драмске секције млађих у Петровчићу 

 

Наставник који води секцију: Ана Савић 

 

БРОЈ ЧАСОВА 

 

Наставу Драмске секције у Петровчићу реализује Ана Савић у следећим разредима и 

одељењима са фондом часова:  

 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

II 3 36/1 36 

III 3 36/1 36 

IV 3 36/1 36 
Табела 1: Годишњи, недељни фонд часова, као и одржани часови  по разредима и одељењима  

 

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА 

 

Број ученика по разредима и одељењима у којима се реализује драмска секција секција 

утврђен је на основу интересовања ученика и њиховог избора путем анкетирања ученика на 

крају школске године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

II 

 

3 2 

III 

 

3 5 

IV 3 4 
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

 

Поред разних говорних вежби и вежби покрета, кроз игру, читање и глуму ученици су 

вежбали припремљене драмксе текстове: 

-„Један обичан дан у животу сваке маме“, „Хвала вам маме“ и „Празнична бомбоњера“ за 

празник и пројекат - Материце 

- „Зашто је Свети Сава био важан за школе“ – за светосавску приредбу 

и разне кратке скечеве за вежбу од којих је један изведен на завршној приредби четвртака, 

међу којима су: „Фатално глупа глава“ „За сваки случај“ „Тужибаба“, „Сокоћала“... 

 

 



  

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

 

За новогодишњу приредбу тема је била посвећена мајкама и празнику Материцама па су 

вежбани и изведени пригодни текстови. 

На светосавској приредби учесници драмске секције су извели текст „Зашто је Свети Сава 

био важан за школу“. 

Након дана Светог Саве ученици су вежбали разне кратке скечеве ради изражавања и 

вежбања изражајног читања. 

Повремено смо на часовима драмске секције пробали текст „Ципела на крају света“ који је 

прилагођен по истоименом роману и који су ученици четвртог разреда крајем првог 

полугодишта извели пред својим родитељима. Млађи учесници драмске секције су им при 

том помагали и стицали додатно искуство. 

У другом полугодишту ученици су вођени кроз игру улога у којој је свако свог измишљеног 

лика водио и глумио у реалном времену вежбајући сналажљивост, изражавање, сарадњу и 

креативност. У свету се та игра назива „Тамнице и змајеви“ (D&D) а на часовима драмске 

секције је била прилагођена узрасту и могућностима ђака млађих разреда. 

 

  Датум предаје извештаја:                                     Потпис  наставника: 

26.06.2019.                                                               Ана Савић 

 

 

3.1.3. Извештај Драмске секције старијих у Бечмену 

 

Наставник који води секцију: Жаклина Симић 

 

БРОЈ ЧАСОВА 

 

Наставу драмске секције реализује  Жаклина Симић у следећим разредима и одељењима са 

фондом часова:  

 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉ

НИ ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

пети прво 18 29 

 друго 18 27 

седми прво 18 8 

 друго 18 23 
Табела 1: Годишњи, недељни фонд часова, као и одржани часови  по разредима и одељењима  

 

Представу за Дан школе су спремали ученици петог и седмог разреда, а онда сам само са 

ученицима седмог разреда спремала представу за Светог Саву, а са ученицима петог разреда 

сам спремала представу за родитеље. Општинско такмичење сам спремала са ученицима 

петог разреда, а завршну представу смо спремали сви заједно. 

 

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА 

 



  

Број ученика по разредима и одељењима у којима се реализује рецитаторско-драмска секција 

утврђен је на основу интересовања ученика и њиховог избора путем анкетирања ученика на 

крају школске године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

пети прво 13 

друго 16 

седми прво 10 

друго 10 
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

 

Секција је почела са радом 07.09.2018, када смо кренули са обнављањем већ припремљеног 

текста за Дан школе. На крају претходне школске године сам оформила групу будућих петака 

који желе да се прикључе драмској секцији. Чланови драмске секције су само ученици којима 

предајем, петаци и седмаци, ученици шестог и осмог разреда нису били заинтересовани за 

учешће у секцији. Секција је завршила са радом за ову школску годину последњег радног 

дана, 14.06.2019. 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

 

26.09.2018. смо приказали - Културно наслеђе Србије -обележавање Дана школе; 

11.10.2018. ученици су приказали рецитал поводом обележавања Дана слободе Бечмена; 

20.11.2018. Приредба поводом родитељског састанка за крај првог тромесечја 

Прва љубав и Чича Јордан; 

06.01.2019.  У дворишту цркве приказали смо приказ традиционалног прослављања Божића у 

породици  

27.01. 2019. приказали смо представу  ''Свети Сава и голубица'' и овележили школску славу; 

22.04.2019. учествовали смо на Општинском такмичењу кратких драмских форми са 

представом ‘’Прва љубав'',где саам добила диплому за педагошки рад са децом; 

27.05. 2019. испред споменика жртава два рата и бомбардовања 1999. одржан је пригодан 

програм поводом обележавања 20 година од погибије нашег Бечменца, Радета Јотића. 

14.06.2019. Драмско вече, тридесет и двоје ученика, који су учествовали у раду секције, 

извели су представу ''Женски разговори'', како бисмо успешно обележили крај школске 

2018/2019. Године. 

 

 

  Датум предаје извештаја:                                     Потпис  наставника: 

 24.06.2019.                                                           Жаклина Симић 

 

 

 

 

 



  

3.2. Извештај Рецитаторске секције 

 

3.2.1 Извештај Рецитаторске секције млађих  

 

Назив секције: Рецитаторска секција 

Наставник који води секцију: Гордана Вукасовић 

БРОЈ ЧАСОВА : 36 

Наставу Рецитаторске секције реализује Гордана Вукасовић у следећим разредима и 

одељењима са фондом часова: 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

Први друго 36/1 36 

Трећи прво 36/1 36 

Трећи  друго 36/1 36 

Четврти прво 36/1 36 

Четврти  друго 36/1 36 

 

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

Први друго 5 

Трећи прво 

друго 

2 

2 

Четврти прво 3 



  

друго 6 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

План и програм рада секције, у потпуности су реализовани. 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ 

Лена Ђорић, ученица 4/2р. пласирала се на општинско такмичење где је 25.3.2019. освојила 3. 

место, са песмом “Имена”, М.Антића, без пласмана на градско такмичење. 

17.06.2019.                                        Гордана Вукасовић 

У Бечмену 

 

3.2.2. Извештај Рецитаторске секције у  издвојеном одељењу у Петровчићу 

Наставник који води секцију: Јелена Стајчић 

 

БРОЈ ЧАСОВА 

 

Наставу из  Рецитаторске секцијеу издвојеном одељењу у Петровчићу реализује Јелена 

Стајчић у следећим разредима и одељењима са фондом часова:  

 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

II 3.  36/1 34 

III 3. 36/1 34 

IV 3. 36/1 34 

укупно   34 
Табела 1: Годишњи, недељни фонд часова, као и одржани часови  по разредима и одељењима  

 

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА 

 

Број ученика по разредима и одељењима у којима се реализује Рецитаторска секција утврђен 

је на основу интересовања ученика и њиховог избора путем анкетирања ученика на крају 

школске године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

II 3. 1 

III 3. 2 

IV 3. 5 



  

укупно  8 
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

 

У току године ученици који су похађали рецитаторску секцију радили су на вежбама иражајног 

казивања, артикулације и дикције, као и визуелног контакта, мимике и гестикулације. Упознати 

су са врстама рецитовања (соло и хорско). Слушали су познате како рецитују и радили смо на 

вежбама изражајног рецитовања, као и на изражајном казивању одабраних текстова.  Биране су 

песме којима ће се ученици представити на приредбама поводом Дана Школе, Материца, 

школске славе, и увежбавали смо рецитовање тих песама. Ученици су припремани за школско 

такмичење рецитатора. 

 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

 

На школском такмичењу рецитатора били су следећи ученици: Ђурђевић Филип II/3, Софија 

Бошковић и Драгана Радановић III/3, Ивана Радојевић и Тијана Радојевић IV/3. Пласман на 

општинско такмичене остварила је Тијана Радојевић. Ученици су припремани и представили 

се на приредбама поводом Дана школе, највећег хришћанског празника мајки – Материце, 

школске славе Свети Сава. 

 

  Датум предаје извештаја:                                     Потпис  наставника: Јелена Стајчић 

        24. 06. 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3.3. Извештај о раду Литерарне секције 

Наставник који води секцију: Јадранка Иванишевић 

БРОЈ ЧАСОВА 

 

Наставу из  Литерална секција реализује Јадранка Иванишевић у следећим разредима и 

одељењима са фондом часова:  

 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

Осми Прво 36/1 28 

Осми Друго 36/1   8 

   36 
Табела 1: Годишњи, недељни фонд часова, као и одржани часови  по разредима и одељењима  

 

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА 

 

Број ученика по разредима и одељењима у којима се реализује литерарна секција утврђен је 

на основу интересовања ученика и њиховог избора путем анкетирања ученика на крају 

школске године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

Осми Прво 6 

Осми Друго 1 
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

 

Констатовсно је да је план и програм литерарне секције реализован у потпуносри ( 36 часова), 

о чему постоје записници и евидентиранје ученика о доласима на часове. 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

 

Ученици редовно пишу текстове везане за Дан школе, судјелују на конкурсима, и пишу 

текстове за уређиванје школског часописа „Диоген“. 

На паноима који постоје у учионицама ученици редовно објављују своје текстове.  

На конкурсу Писмо војнику Анђелија Симић VI/2 је освојила прву награду за своју песму. 

 

  Датум предаје извештаја:              Потпис наставника: 

                                                                                       

_26.06.2019.________                                                      Јадранка Иванишевић     

                     

 

 

 

 

 



  

3.4. Извештај о раду саобраћајне секције 

 

3.4.1. Извештај Саобраћајне секције млађих 

 

Наставник који води секцију: МИРОСЛАВ СТАМЕНКОВИЋ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Наставу Саобраћајне секције реализује  Мирослав Стаменковић у следећим разредима и 

одељењима са фондом часова:  

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

други прво 36/1 36 

четврти друго 36/1 36 
Табела 1: Годишњи, недељни фонд часова, као и одржани часови  по разредима и одељењима  

Настава саобраћајне секције реализована је по сачињеном плану и програму рада, а који се 

налази у Годишњем плану и  Школском програму за 2. разред и 4. разред.   

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

други прво 21 

четврти друго 5 
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

Ученици другог   и четвртог разреда  похађали су саобраћајну секцију.   Ведра атмосфера је  

владала  на часовима, тако да су  ученици  са задовољством  утврђивали  научене садржаје из 

саобраћаја, примењивали  их  и стицали  нова знања и искуства.  Редовно су присуствовали   

часовима и активно учествовали у реализацији свих планираних садржаја. Ученици  су  радо 

размењивали  искуства и  самостално долазили  до закључка.  На часовима саобраћајне 

секције често је био заступљен   мултимедијални   приступ   настави  што је допринело да 

ученици радо усвајају нове садржаје.  

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

План и програм  саобраћајне  секције  у потпуности  је  реализован. 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

Ученици су савладали планиране наставне садржаје из саобраћаја и успешно решавали 

тестове „Шта знаш о саобраћају“ као и понуђене тестове са интернета. 



  

Ученици су стекли основна знања о собраћају. 

 

  Датум предаје извештаја:                                     Потпис  наставника: 

 17.06.2019.                                                           Мирослав Стаменковић 

 

3.4.2. Извештај Саобраћајне сеције старијих  

Наставник који води секцију: Мишић Средоје 

 

БРОЈ ЧАСОВА 

 

Наставу из  Саобраћајне секције реализује Мишић Средоје у следећим разредима и 

одељењима са фондом часова:  

 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

5. прво 36/1 35 

5. друго 36/1 35 

6. прво 36/1 - 

6. друго 36/1 35 

7. прво 36/1 35 

7. друго 36/1 35 

8. прво 34/1 34 

8. друго 34/1 - 

8, треће 34/1 - 
Табела 1: Годишњи, недељни фонд часова, као и одржани часови  по разредима и одељењима  

 

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА 

 

Број ученика по разредима и одељењима у којима се реализује Саобраћајна секција утврђен је 

на основу интересовања ученика и њиховог избора путем анкетирања ученика на крају 

школске године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

 

5. 

прво 2 

друго 2 

 

6. 

прво 2 

друго 4 

7. прво 2 

друго 1 

8. прво 1 

друго - 

треће                        - 
 



  

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

  

 У циљу смањења броја настрадале деце у саобраћају и подстицање саобраћајног 

васпитања и образовања обрађене су следеће теме: 

1. Пешак у саобраћају 

2. Прелазак и кретање пешака коловозом 

3. Саобраћајни знаци 

4. Реалне саобраћајне ситуације 

5. Саобраћајна култура и безбедност 

6. Кретање возила по путу 

7. Саобраћајни полигон спретности 

 

 

Активност наставника: 

 

- Организује и усмерава рад секције 

-Реализује План и програм рада секције 

- Прати рад секције 

- Одржава саобраћајни полигон 

- Организује школско такмичење „Шта знаш о саобраћају“ 

- Учествује у организацији општинског такмичења „Шта знаш о саобраћају“ 

 

Активност ученика: 

 

- Учествује у раду секције 

- Коментарише разне саобраћајне ситуације 

- Решава разне саобраћајне ситуације 

- Усваја и примењује саобраћајне прописе и правила 

- Учествује у одржавању саобраћајног полигона 

- Решава тестове 

- Вози бицикл на саобраћајном полигону 

- Учествује у такмичењу 

 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

 

Чланови Саобраћајне секције учествовали су на школском  такмичењу „Шта знаш о 

саобраћају“ и помогли његову  организацију.  

 

 

 

  Датум предаје извештаја:                                     Потпис  наставника: 

 

        4.07.2019.                                                             Мишић Средоје 

 

 

 

 



  

3.5. Извештај о раду Моделарске секције 

Назив секције :  Авио и бродо моделарска 

Назив секције :  Ауто и папирно моделарство 

Наставник који води секцију: Средоје Мишић 

Наставник који води секцију: Ивана Василић  

 

БРОЈ ЧАСОВА 

 

Наставу из  Авио и бродо моделарске секције реализује Мишић Средоје у следећим 

разредима и одељењима са фондом часова 

 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

5. прво 36/1 - 

5. друго 36/1 35 

6. прво 36/1 - 

6. друго 36/1 35 

7. прво 36/1 35 

 7. друго 36/1 35 

8. прво 34/1 - 

8. друго 34/1 - 

8. треће 34/1 35 
Табела 1: Годишњи, недељни фонд часова, као и одржани часови  по разредима и одељењима  

 

Наставу из  ауто и папирног моделарства реализује Ивана василић  у следећим разредима и 

одељењима са фондом часова: 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

5. прво 
9/1 

36/1 

9 
5. друго 

6. прво 
9/1 9 

6. друго 

7. прво 
9/1 9 

 7. друго 

8. прво 
9/1 9 

8. друго 

8. треће / / 

 

 

 

 

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА 

 

Број ученика по разредима и одељењима у којима се реализује Авио и бродо моделарска 

секција утврђен је на основу интересовања ученика и њиховог избора путем анкетирања 

ученика на крају школске године.  



  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

5. прво - 

друго 1 

 

6. 

прво - 

друго 5 

 

7. 

прво 1 

друго 1 

 

8. 

прво - 

друго - 

                  треће 13 
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

Број ученика по разредима и одељењима у којима се реализује ауто и папирно моделарство 

утврђен је на основу интересовања ученика и њиховог избора путем анкетирања ученика на 

крају школске године.  
 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

5. прво 1 

друго 3 

 

6. 

прво 8 

друго 5 

 

7. 

прво 5 

друго 2 

 

8. 

прво 1 

друго 3 

                  треће / 
 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

 

 Кроз рад авио и бродо, ауто и папирно  моделарство обрађене су следеће теме: 

- Појам модела и макете 

- Бродови и авиони као саобраћајна средства 

- Аутомобили  као саобраћајна средства 

- Материјали и технологије 

- Модули 

 

Активности  наставника: 

- Организује и усмерава рад секције 

- Реализује План и програм рада секције 

- Обезбеђује услове за рад секције 

- Организује школско такмичење и учествује у организацији  општиског такмичења 

- Прати рад секције 

 

Активности ученика: 

- Учествују у раду секције 

- Прикупља лако обрадив материјал за израду модела 

- Износи своје предлоге и идеје за израду модела 



  

- Мери и обележава 

- Израђује моделе и макете 

- Врши подешавање модела 

- Припрема се за такмичења 

- Учествује у организацији школског такмичења 

- Учествује у такмичењу 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

 

Организована је изложба авио и бродо као и ауто модела које су направили чланови 

ових секција. Чланови авио и бродо, као и ауто и папирне моделарске секције учествовали су 

на школском и општинском такмичењу моделара. На општинском такмичењу, Николић 

Василије 5-2  освојио је треће место из авио моделарства, а Лука Симовић 8/1 прво место и 

Ђукић Дејан 6/2 треће место. 

 

Датум предаје извештаја:                                     Потпис  наставника: 

 

14. 06. 2019. године                                               1. Мишић Средоје 

                                                                                 2. Василић Ивана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3.6. Извештај о раду Подмлатка Црвеног крста 

Наставник који води секцију: Младенка Петровић 

 

БРОЈ ЧАСОВА 

 

Програм Подмлатка Црвеног крста реализује Младенка Петровић у следећим разредима и 

одељењима са фондом часова:  

 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

IV 1,2,3 34 34 

    

VI 1,2  24 
Табела 1: Годишњи, недељни фонд часова, као и одржани часови  по разредима и одељењима  

 

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА 

 

Број ученика по разредима и одељењима у којима се реализује програм Подмлатка Црвеног 

крста утврђен је на основу интересовања ученика и њиховог узраста. 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

 

IV 

прво 2 

друго 3 

треће 4 

   

  

VI Прво 12 

друго 12 
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

 

У  току школске  2018 / 2019. године   Реализоване су следеће  активности  „Црвеног крста“. 

Одржано је предавање на тему: „Деловање у несрећама“, за ученике трећих разреда. Ученици 

су слушали предавање, а потом су  применили стечено знање, кроз низ радионица. 

 Припрема за квиз „Шта знаш о Црвеном крсту и добровољном давању крви“,  ученика 

четвртих разреда.   Обука ученика шестих разреда из Прве помоћи у трајању два дана. 

Ликовни и литерарни  конкурс,  „Крв живот значи“. 

 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

 

Оджана је „Трка за срећније детињство“, ученика четвртих разреда, прва три места у 

категорији девојчице и категорије  дечаци добили су медаље.  Одржана је Недеља 

солидарности ученици су добили на поклон свеске.  Ученици наше школе прикупљали су 

слаткише и сланише за ученике у дому на Звездари. Одржано је предавање  на тему: 

„Деловање у несрећама“, за ученике трећих разреда. Ученици су  учествовали у радионицама,  



  

док су шести разреди имали обуку Прве помоћи.    У квизу „Шта знаш о добровољном 

давалаштву крвии Црвеном крсту“ наши ученици су освојили друго место. 

 На ликовном и литерарном  конкурсу „Крв живот значи“, у организацији Црвеног крста ГО 

Сурчин два ученика су добила медаљу, за ликовни рад и литерарни рад .  

 

Датум предаје извештаја:                                         Потпис наставника :                                                                                                                                                                    

 

20. 6.. 2019.                                                                 Петровић Младенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3.7. Извештај о раду Математичке секције 

 

Наставник који води секцију: Ана Јовнаш 

БРОЈ ЧАСОВА 36 

Настава из  математичке секције  се реализује   у следећим разредима и одељењима са фондом 

часова:  

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

3 1 и 2 36/1 36 

4 1 и 2 36/1 36 

Табела 1: Годишњи, недељни фонд часова, као и одржани часови  по разредима и одељењима  

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА 

Број ученика по разредима и одељењима у којима се реализује математичка секција утврђен је 

на основу интересовања ученика и њиховог избора путем анкетирања ученика на почетку 

школске године.  

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

3 1 и 2 6 

4 1 и 2 12 

Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

Током ове школске године математичком секцијом су били обухваћени ученици   трећег 

и четвртог разреда. Предвиђени план и програм, за ову школску годину, су у потпуности 

реализовани.Обрађивали смо следеће теме: Квадрат, правоугаоник, троугао; Круг; Природни 

бројеви и операције; Мере и мерење; Решавање проблемских задатака; Проблеми тешких 

ситуација; Занимљиви задаци. 

 Ученици су учествовали на такмичењу Мислиша, као и на школском такмичењу из 

математике. Радо су учествовали у свим активностима. Били су увек расположен за рад, 

сарадњу. Задаци су им били занимљиви. 

      Руководилац математичке секције 

                                                                         Ана Јовнаш 



  

3.8. Извештај ораду Атлетичарске секције 

Наставник који води секцију: Десимир Гаић 

 

БРОЈ ЧАСОВА 

 

Наставу из  Атлетске секције реализује Десимир Гаић  у следећим разредима и одељењима са 

фондом часова 

 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

5. прво 
9/1 

36/1 

9 
5. друго 

6. друго 9/1 9 

7. прво 
9/1 9 

 7. друго 

8. прво 

9/1 9 8. друго 

8. треће 

 

 

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА 

 

Број ученика по разредима и одељењима у којима се реализује Атлетска секција утврђен је на 

основу интересовања ученика и избором наставника.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

5. 
прво 2 

друго 3 

 

6. 

прво - 

друго 3 

 

7. 

прво 1 

друго 4 

 

8. 

прво 3 

друго 3 

                  треће 7 
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

 

 Кроз рад Атлетске секције обрађене су следеће теме: 

- Утврђивање стања способности ученика - тестирање 

- Ходање и трчање наизменично (спринтерско трчање) 

- Техника спринтерског трчања 

- Техника ниског старта и стартног убрзања 

- Трчање на 50 м 



  

- Трчање на 1000 м 

- Техника штафетног трчања 

- Вежбе за развој снаге 

- Скок у даљ – техника „увинуће“ 

- Скок у вис (прекорачна техника „маказице“) 

- Бацање кугле 

 

Активности  наставника: 

- Организује и усмерава рад секције 

- Реализује План и програм рада секције 

- Обезбеђује услове за рад секције 

- Организује школско такмичење и учествује у организацији  општиског такмичења 

- Прати рад секције 

 

Активности ученика: 

- Учествују у раду секције 

- Користи научене вежбе у спорту, рекреацији и различитим ситуацијама 

- Износи своје предлоге и идеје за вежбе обликовања 

- Примењује атлетске дисциплине 

- Развија моторичке способности применом вежби из атлетике 

- Одржава равнотежу у различитим кретањима, изводи ротације тела 

- Припрема се за такмичења 

- Учествује у организацији школског такмичења 

- Учествује у такмичењу 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

 

Чланови атлетске секције учествовали су на Школском, Општинском, Градском, 

Међуокружном и Републичком  такмичењу. На општинском такмичењу, Ћирић Јована 6/2  

освојила прво место из дисциплине 60 м, Лука Николић  6/2  60 м прво место, Мина Секулић  

6/1 бацање кугле прво место и Анастасија Вуковић 8/3 300 м треће место. На међуокружном и 

републичком такмичењу Лука Николић је освојио прво место. 

 

Датум предаје извештаја:                                     Потпис  наставника: 

 

14. 06. 2019. године                                                 Десимир Гаић 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 3.9. Извештај о раду хора 

Наставник који води секцију: Младен Челебић 

 

БРОЈ ЧАСОВА 

 

Наставу  Хора и оркестра реализује Младен Челебићу следећим разредима и одељењима са 

фондом часова:  

 
 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

         V 1,2 36 32 

         VI 1,2 36 33 

         VII 1,2 36 35 

         VIII 1,2,3 34 31 
Табела 1: Годишњи, недељни фонд часова, као и одржани часови  по разредима и одељењима  

 

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА 

 

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

          V 

          VI 

1,2 26 

1,2 17 

          VII 

          VIII 

1,2 28 

1,2,3 44 
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

План и програм су у целости реализовани 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

 

Чланови хора и оркестра учествовали су на свим школским манифестацијама, као и 

општинским, градским и републичким такмичењима. остварени су изузетни резултати. 

Чланице хора освојиле су две прве награде на општинском такмичењу ЗЛАТНА СИРЕНА, 

једну прву награду на градском и једну прву на републичком такмичењу. Хор је учествовао на 

јуболарном Бојчинском културном лету, на фестивалу ЗЛАТНА ЗВЕЗДИЦА БОЈЧИНА. 

 

Датум предаје извештаја:                                     Потпис  наставника: 

 24.06.2019.                                                           Младен Челебић 

 

                       

 

 

 

                                    

 



  

3.10. Извештај о раду Хора и оркестра у Петровчићу 

Наставник који води секцију: Јелена Љубинковић 

 

БРОЈ ЧАСОВА 

 

Наставу из  Секције Хор и оркестар реализује Јелена Љубинковић у У издвојеном одељењу 

у Петовчићу у следећим разредима и одељењима са фондом часова:  

 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉ

НИ ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

II 3 36/1 36 

III 3 36/1 36 

IV 3 36/1 36 
Табела 1: Годишњи, недељни фонд часова, као и одржани часови  по разредима и одељењима  

 

 

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА 

 

Број ученика по разредима и одељењима у којима се реализује секција утврђен је на основу 

интересовања ученика и њиховог избора путем анкетирања ученика на крају школске године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

 

I  

 

 

 

3 

 

14 

 

II 

3 2 

 

III 

3 8 

 

IV 

3 5 

Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

 

Ученици су анкетирани на почетку школске године и одлучили су се за секције које су желели 

да похађају током године. За секцију Хор и оркестар, у школи у Петровчићу, одлучило се 29 

ученика. Сви ученици су учили да певају песме предвиђене планом и програмом, а ученици 

трећег и четвртог разреда су свирали на блок флаутама . Ови ученици су учили ноте на 

редовним часовима Музичке културе, те су свирање инструмената вежбали на часовима 

секције. Поједини ученици који су добро савладали ноте, а нису купили своје блок флауте, 

свирали су на металофону- инструменту школе.  

У току рада секције, остварен је циљ ове секције, а то је неговање музикалности, креативности 

и смисла за заједничко музицирање; Као и задаци : Неговање способности извођења музике, 

подстицање креативности и оспособљавање за разумевање музике, припремање програма за 

културну и јавну делатност школе 



  

 

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

 

Секција Хор и оркестар, у школи у Петровчићу имала је и своје наступе, као Оркестар млађих 

разреда ( од 1. до 4. ), на школским приредбама, које су организоване у току школске 2018/19. 

године. Хор и оркестар млађих разреда у Петровчићу је наступао на следећим приредбама:  

❖  Дан школе,  

❖  Сремске игре,  

❖ Материце-празник мајки, 

❖ Комеморативне свечаности 

❖ Пачија школа 

 

 

  Датум предаје извештаја:                                     Потпис  наставника: 

20.6.2019.                                                          Ј. Љубинковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3.11. Извештај о раду Еколошке секције 

Наставник који води секцију: Тајана Буљан 

 

БРОЈ ЧАСОВА 

Наставу из  Еколошке секције реализује Тајана Буљан  у следећим разредима и одељењима 

са фондом часова: 36 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

            III, IV              III-1, IV-1,2              36 / 1              36 
Табела 1: Годишњи, недељни фонд часова, као и одржани часови  по разредима и одељењима  

 

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА 

 

Број ученика по разредима и одељењима у којима се реализује Еколошка секција секција 

утврђен је на основу интересовања ученика и њиховог избора путем анкетирања ученика на 

крају школске године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

     III  и  IV                               III-1                      8 

    IV-1 2 

    IV-2 2 

Укупно  12 
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

 

У току школске године Еколошка секција се бавила задацима екологије ( азбука, календар, 

химна, значај екологије). Упознавали смо екосистем наше околине ( највеће загађиваче, 

загађена места и како да се боримо за чисту и здраву средину). Проучавали смо биљни и 

животињски свет, угрожене врсте и како да помогнемо животињама. Обележавали смо важне 

датуме из Еко календара тако што су ученици правили тематске паное.Од материјала који могу 

да се рециклирају правили смо новогодишње јелке и костиме за еколошку представу. 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

 

У холу школе био је истакнут пано поводом Дана хране где су ученици својим цртежима 

показали шта од намирница спада у здраву, а шта у нездраву исхрану. Такође, паноом у холу 

школе обележили смо Дан вода. Ученици су опет исказали своју неограничену маштовитост 

кроз ликовне и литерарне радове. Обележили смо Дан планете Земље кроз пројекат који су 

ученици сами реализовали. Резултати пројекта су били изложени на паноу и презентовани 

ученицима млађих разреда. Учествовали смо у СББ фондацији, НПНИ изазов правећи играчке 

од рециклираног материјала. Све играчке су биле изложене у библиотеци и доступне свим 

ученицима и запосленима да их погледају. 

 

                                                                                              Руководилац секције: 

У Бечмену,  19. 6 . 2019.                                                         Тајана Буљан 

 



  

3.12. Извештај о раду Оригами секције 

Наставник који води секцију: Слободанка Продановић 

БРОЈ ЧАСОВА 

Наставу оригами секције реализује  се у следећим разредима и одељењима са фондом часова:  

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

            3.        1                                    36/1    36 

            4.        1     36/1    36 

  укупно    36 

Табела 1: Годишњи, недељни фонд часова, као и одржани часови  по разредима и одељењима  

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

              трећи                  1              5 

                 /                                                    / 

           четврти                  1                                          1 

                 2                                                                                      4 

Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

Наставни план и програм у потпуности је реализован. 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ Резултати рада секције приказани су на изложби .(прилог) 

 

 

  Датум предаје извештаја:                                     Потпис  наставника: 

 24.06.2019.                                                          Слободанка Продановић  



  

3.13. Извештај о раду Ликовне секције 

3.13.1. Извештај о раду Ликовне секције млађих разреда  

 

Наставник који води секцију: ДРАГИЦА СТАМЕНКОВИЋ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Наставу Ликовне секције реализује   Драгица Стаменковић у следећим разредима и 

одељењима са фондом часова:  

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

други Друго 36/1 36 
Табела 1: Годишњи, недељни фонд часова, као и одржани часови  по разредима и одељењима  

Настава ликовне секције реализована је по унапред утврђеном плану и програму рада, а 

који се налази у Годишњем плану и  Школском програму за 2. разред.   

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА 

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

други друго 21 

  
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 Ученици су показали велико интересовање за рад на ликовној секцији. Редовно су 

присуствовали часовима и активно учествовали у реализацији свих планираних садржаја. Рад 

се одвијао у пару, а најчешће у групама што је допринело ведрој атмосфери на часовима. 

Такмичарски дух: ,,Која група ће боље и лепше да уради“ био је константно присутан. У 

корелацији са наставом музичке културе ученици  су показали изузетну креативност. Није 

изостала ни корелација са часовима света око нас где су стечено знање ликовно представили 

и обогатили садржаје ПАМЕТНЕ ФАСЦИКЛЕ, а потом корелација са наставом српског 

језика што је ученицима било врло интересантно – за драмске текстове правили смо лутке и 

маске, а потом смо организовали мале позоришне представе.                                               

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

 

План и програм ликовне секције  у потпуности је реализован. 

 



  

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ 

Све ликовне радове смо редовно излагали у нашим учионицама и били поносни на њих.  

Маске и лутке користили смо за мини позоришне представе и угледне часове, током целе 

школске године радили смо пројекат „Међупредметно повезивање-МОЈА ПАМЕТНА 

ФАСЦИКЛА“ и  исте изложили  где смо уложили огроман труд, рад ,знање и креативност.                                                                                                                          

 

  Датум предаје извештаја:                                     Потпис  наставника: 

 17.06.2019.                                                           Драгица Стаменковић 

 

3.13.2. Извештај о раду Ликовне секције у Петровчићу 

 

Наставник који води секцију: Милица Љубинковић 

 

БРОЈ ЧАСОВА 

 

Наставу из Ликовне секције  реализује Милица Љубинковић   у следећим разредима и 

одељењима са фондом часова: 36. 

 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

    II,     III ,  IV       треће              36 / 1              36 
Табела 1: Годишњи, недељни фонд часова, као и одржани часови  по разредима и одељењима  

 

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА 

 

Број ученика по разредима и одељењима у којима се реализује Ликовна  секција утврђен је на 

основу интересовања ученика и њиховог избора путем анкетирања ученика на крају школске 

године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

           II 

           III 

           IV    

             треће                      4 

             треће 4 

             треће 5 
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

 

У току школске године Ликовна секција се бавила задацима и значају секције. Ученици су били 

веома активни у току 2018 / 2019. године. Рад ликовне секције остварен је кроз коришћење 

врста, кретања и облика линија, кроз осликавање својих осећања , породице, ликова из маште , 

доказивали смо основне и изведене боје, сликали покретне слике, слике у низу , цртали 



  

испричано правили лутке за луткарско позориште и цртали прстима. Обележавали смо сликом 

важне датуме тако што су ученици правили тематске паное.  

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

 

Секција је својим радовима украшавала школске просторије поводом Дана школе, годишњих 

добс, Нове године, Божића, 8. марта Дана жена, приредби. Неке радове смо послали за Школски 

часопис. Ликовна секција узела је велико учешће у Пројекту школе „Дан мајки – Материце „. 

Секција је тематским паноима обогатила сцену при извођењу свих школских приредби и 

правила украсе и честитке за Базар – пазар.  

 

                                                                                              Руководилац секције: 

У Бечмену,  19. 6 . 2019.                                                     Милица Љубинковић 

 

 

3.13.3. Извештај о раду ликовне секције старијих 

 

Наставник који води секцију: Ева Гравара Белојица 

БРОЈ ЧАСОВА 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

5 1 35 33 

5 2 35 33 

7 1 35 31 

7 2 35 31 

8 1 34 30 

8 2 34 30 

8 3 34 30 

    

Табела 1: Годишњи, недељни фонд часова, као и одржани часови  по разредима и одељењима  

 

 

 



  

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА 

Број ученика по разредима и одељењима у којима се реализује Ликовна секција утврђен је на 

основу интересовања ученика и њиховог избора путем анкетирања ученика на крају школске 

године.  

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

5 1 17 

5 2 13 

7 1 7 

7 2 20 

8 1 11 

8 2 5 

8 3 5 

Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

септембар 

Израда сценографије за дан школе,  Израда 

сценографије 

Учешће 

ученика од 5 до 

8 разреда 

септембар 

Пријатељи деце општине Сурчин 

„Моје је право да живим срећно и 

здраво“ 

За одрастање без насиља,  

Ликовни 

конкурс 

Учешће 

ученика 51 

разреда 

октобар  

Предаја ликовних радова поводом 

реализованог ликовног конкурса 

„Железница у очима деце 2018 

године 

Ликовни 

конкурс 

Учешће 

ученика од 5 до 

8 разреда 

новембар 

International biennial of children and 

zoung people graphic art- Poland 

Међународни 

ликовни 

конкурс 

Учешће 

ученика 7 

разреда на 

међународном 

ликовном 

конкурсу 



  

децембар 

Хуманитарна фондација „Снага 

живота“ 

Новогодишње еко-јелке  

Ликовна 

изложба 

Учешће уч. од 

5 до 8 разреда 

децембар 

„Декупаж као начин ликовног   

изражавања“ 

Угледни час Учешће 

ученика 7 и 8 

разреда 

јануар 

„Мали Пјер“ ликовни конкурс  

Освојено I место на општинском 

такмичењу- Марија Шумоња 51 

разред 

Освојено II место – Душан 

Шушница 81 

Дечија 

карикатура 

Учешће 

ученика од 5 до 

8 разреда 

јануар 

Светосавска ликовна изложба 

радова 

Школска 

слава-

изложба 

радова 

Учешће 

ученика од 5 до 

8 разреда 

 

март 

 

Пријатељи деце општине Сурчин 

„Васкршње радости деце београда“ 

Освојено I место Стефан 

Митровић 82 

II место Јована Милков 

III место Невена Славковић 83 

 

 

Ликовни 

конкурс 

 

Учешће 

ученика од 5 до 

8 разреда 

март 

 

„Крв живот значи“  

Ликовни 

конкурс , 

организатор 

Црвени Крст 

Учешће 

ученика од 5 до 

8 разреда 

мај 

Луткарска представа „Екологија 

душе једног вука“ Освојено I место 

Градска општина Сурчин 

Израда 

сценографије 

Учешће 

ученика од 5 до 

8 разреда 

јун 

Израда сценографије за школску 

приредбу 

Израда 

сценографије 

Учешће 

ученика од 5 до 

8 разреда 



  

Корелација са предметом српски 

језик 

 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

Поред редовне наставе, рад са ученицима је проширен кроз изборну наставу и слободне 

наставне активности - Цртање, сликање и вајање ( основе карактеристике теорије форме, 

сликарства и тродимензионалног обликовања-  вајања, графичког дизајна и дигиталне 

презентације. 

Ученици су мотивисани за рад, показују велико интересовање, нарочито где треба да 

самостално проналазе садржаје о визуелним комуникацијама и дизајну. 

 

 

 

 

  Датум предаје извештаја:                                            Потпис  наставника: 

  01.07.2019.године                                     

         ______________________________ 

Ева Гравара Белојица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3.14. Извештај о раду секције „Млади географи“    

 

Наставник који води секцију: Љиљана Воденичаревић 

 

БРОЈ ЧАСОВА: 36 

 

Наставу из  Географске секције реализује Љиљана Воденичаревић у следећим разредима и 

одељењима са фондом часова:  

 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

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

8/1, 8/3 

36/1 35 

Табела 1: Годишњи, недељни фонд часова, као и одржани часови  по разредима и одељењима  

 

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА 

 

Број ученика по разредима и одељењима у којима се реализује Географска секција утврђен је 

на основу интересовања ученика и њиховог избора путем анкетирања ученика на крају 

школске године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

пети 5/1 9 

5/2 15 

шести 6/1 4 

6/2 1 

осми 8/1 7 

8/3 3 
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

 

• Географска секција је у школској 2018/2019. години била организована у петом, шестом 

и осмом разреду, али су приликом припреме угледних часова и пројектне наставе били 

укључени и ученици који су похађали часове додатне наставе. Евиденција је вођена у 

електронско дневнику (8/1, 6/2, 5/1). 

• У рад секције били су укључени ученици према својим интересовањима и склоностима. 

Због разноликих тема, велики број ученика био је заинтересован за њен рад (највише 

ученици петог разреда).  

• Чланови секције су, током године, правили презентације у Power point програму и паное 

и учествовали у припреми угледних часове и реализацији пројектне наставе. 

 

 

 

 

 



  

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ 

 

• Крајем јануара, ученици шестог разреда, учествовали су пројектној настави, под 

називом  „Милутин Миланковић“, која је реализована кроз међупредметну корелацију 

– географија и српски језик (4. и 6. разред). 

• 22. марта ученици осмог разреда су, заједно са ученицима који су похађали додатну 

наставу из биологије, припремили угледни час о значају и угрожености вода на Земљи, 

и на тај начин је обележен светски Дан вода. 

• У мају су ученици осмог разреда припремили угледни час „Долина јоргована“, где су 

приказали природне лепоте и културно-историјске споменике овог краја, њихов 

историјски, али и туристички значај. 

• Почетком јуна представљени су резултати пројекта „Поглед са планинских врхова“ у 

којима су учествовали ученици трећег и шестог разреда. Њихов задатак је био да по 

азбучном реду пронађу што више планина (трећаци у Србији, а шестаци у целом свету) 

и да о једној планини на одређено слово (од А до Ш) испричају неку занимљивост.  

• Последње недеље школске године, ученици петог разреда су реализовали угледни час о 

Јапану, где су представили најзанимљивије чињенице из живота, културе, спорта, али и 

природе ове далекоисточне земље. 

 

 

  Датум предаје извештаја:                                     Потпис  наставника: 

У Бечмену, јун 2019.године                                    Воденичаревић Љиљана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4. Екскурзије 

 

4.1. Извештај са екскурзије првог разреда 

Ученици сва три одељења првог разреда, њих 49, заједно са  

својим учитељицама, 29.5.2019. кренули су на излет на релацији: ”Бечмен - Мали Иђош - Салаш 

Катаи - Бечмен” , у пратњи водича. Полазак је био у 8:30 h испред школе. 

       У Малом Иђошу, најпре смо обишли етно кућу - Музеј пекарства,  

након чега смо купили сувенире, прошетали поред маленог вештачког језера 

 и након краћег предаха у оближњем парку, , наставили смо пут  према салашу Катаи. 

На салашу, ученици су имали прилику да се упознају са изгледом салаша, објектима , 

начином живота, животињама које се налазе на салашу као и са различитим садржајима које 

пружа ово место. Возили су се запрегом, јахали коња, магарца, возили се жичаром У пријатном 

амбијенту ресторана, имали смо организован ручак. Домаћини су били љубазни, 

предусретљиви и на услузи деци и нама. 

Планирани циљеви, у потпуности су реализовани. Ученици су имали прилику да се 

упознају са изгледом салаша, објектима, начином живота, животињама које се налазе на салашу 

као и са различитим садржајима које пружа ово место.  

       Излет је успешно реализован . Препуни лепих утисака, вратили смо се у 18:30 h испред 

школе, где су нас сачекали родитељи ученика. 

    

 

 

   У Бечмену, 

30.5.2019. 

                                                                                     Одељењске старешине: 

 

    Слободанка Продановић 1-1р.  

                                    Гордана Вукасовић 1-2р. 

                                 Јелена Вуковић 1-3р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

4.2. Извештај са екскурзије  другог разреда 

ПЕТРОВЧИЋ-БЕЧМЕН-ТРОНОША-ТРШИЋ-БАЊА КОВИЉАЧА-ПЕТРОВЧИЋ-

БЕЧМЕН  

Једнодневни излет, 22. мај 2019, реализовало je 48 ученика другог разреда 

 

  

Циљ и васпитно образовни задаци:  

      Обилазак манастира Троноше који се налази код Тршића, у селу Коренита, област    Јадар. 

Обилазак Вуковог имања које чине: Вукова спомен кућа, два вајата, качара, чардак и   амбар, 

односно сви објекти који су некад чинили старо српско домаћинство, упознавање културног 

наслеђа,    проучавање објеката и феномена у природи, развијање интересовања за природу, 

изграђивање еколошких навика, упознавање начина живота, обичаја и рада људи  овог краја.  

      Обилазак Бање Ковиљаче, разгледање старих  здања, схватање значаја здравља и здравих 

стилова живота. 

      Ученици II1, II2 и II3 разреда реализовали су планирану једнодневну екскурзију. Полазак 

испред школе био је у 8:00. Кренули смо пут Лознице како бисмо обишли манастир Троношу 

који се налази код Тршића, у селу Коренита, област Јадар. Троноша је православни манастир 

који чува успомену на Вука Стефановића Караџића, који је ту боравио и учио, а у слободном 

времену чувао манастирска стада на околним пашњацима. 

      Испред манастира налази се чесма коју су по легенди саградили Југ Богдан и девет браће 

Југовића пред полазак у Косовски бој.  Код чесме смо се мало одморили, освежили изворском 

водом и кренули пут Тршића. Цео комлекс представља својеврстан музеј на отвореном, 

постављени су објекти народног градитељства , а чине их: куће, вајати, качаре, млекаре, 

чардаци, амбари, воденице, црква...односно сви објекти који су некад чинили старо српско 

домаћинство. Разгледајући наведено, стигли смо до Вуковог имања које чине: Вукова спомен 

кућа, два вајата, качара, чардак и амбар. На уласку у имање је сувенирница где су деца могла 

да купе сувенир за успомену.Након овог обиласка , отишли смо у ресторан  на уговорен ручак. 

Потом је уследило слободно време у парку испред ресторана које су деца искористила за игру 

и забаву. Затим смо кренули ка Бањи Ковиљачи. Изузетно  лепо уређен парк пружио нам је 

могућност за шетњу, разгледање старих  здања  и одмор. 

      Задовољни, срећни, пуни   лепих утисака , нових  сазнања и искустава  вратили смо се у 

Петровчић- Бечмен. Долазак испред школе је био у 19:15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4.3. Извештај са екскурзије трећег разреда 

Дана 22. 5. 2019. године, ученици III1,  III2  и  III3 реализовали су једнодневни излет на следећој 

релацији: Манастир Троноша – Тршић – Бања Ковиљача. 

Полазак испред школе у Бечмену био је у 8:00 часова. Долазимо до манастира Троноша. Следи 

обилазак и разгледање манастира, капеле и чесме подигнте у славу Југовића.После обиласка 

одлазимо према Тршићу.То је село југоисточно од Лознице, родно место великана српске 

књижевности и културе Вука Стефановића Караџића. У селу се налази етнографски парк са 

спомен -  кућом и више других грађевина народне архитектуре и објеката намењених 

посетиоцима. Од 1933. године у близини Вукове куће одржава се традиционални ВУКОВ 

САБОР.После посете и обиласка Вукове спомен куће и музеја, одлазимо у Бању 

Ковиљачу.Следи шетња и разгледање бањског парка. У Бечмен стижемо око 19:00 часова. 

Излет је протекао у најбољем реду. Сви планирани садржаји су остварени. Ученици су 

обновили и стекли нова знања, развијали другарство, толеранцију, узајамно поштовање. Излет 

је оставио снажан утисак и одушевљење локалитетима које смо обишли. 

 

 

 

У Бечмену 29.5.2019.године                  Реализатори излета су учитељице 

                                                                                      III1 – Тајана Буљан                                                                                                                           

III2 – Младенка Петровић 

                                                                                                     III3 – Милица Љубинковић 

  

 

 



  

4.4. Извештај са екскурзије четвртог  разреда 

Дестинација: Опленац -  Топола – Аранђеловац 

 Разред: IV 1, IV 2, IV 3 

 

На излет смо ишли 22 – ог маја.  

Број ученика по разредима: IV 1 -- 22, IV 2 -21, IV 3 -10 

Испред школе смо се окупили у 7:45h,а кренули смо у у 8:00 h. 

На путу до нашег првог одредишта у аутобусу све је протекло у најбољем реду, ученици су се 

радовали и уживали. 

Прво смо свратили до Тополе, где смо обишли Карађорђев конак.  Видели слике и слушали 

кустоса која је говорила о Првом српском устанку. 

Након тога смо ишли до цркве на Опленцу и обишли комплекс.  

Ручак је био у ресторану Језеро, ученици су ручали, мало се одморили и након тога отишли смо 

у пећину Рисовачу. То је био посебан доживљај за ученике. Шетали смо кроз пећину слушајући 

о њој, како је настала и мало се задржали код камена код којег се замишљају жеље. 

После обиласка пећине отишли смо у Аранђеловац на сладолед и шетњу кроз парк, где смо 

пробали и изворску воду. 

Вратили смо се у Бечмен у 18h, сви срећни, пуни утисака, лепих сувенира слика.  Сви 

планирани циљеви излета су остварени. 

Циљеви екскурзије су у потпуности реализовани. 

 

Учитељице:  Драгана Костић, Ана Јовнаш, Ана Савић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

4.5. Извештај са екскурзије петог разреда 

Планирани једнодневни излет  за ученике петог разреда на релацији Бечмен – Бања 

Ковиљача – Гучево – етно село „Сунчана река“ – Лозница - Бечмен реализован је у 

организацији туристичке агенције "Банбус" 22. маја 2019. године. У екскурзији је учествовало 

53 ученика петог разреда, одељенске старешине Покрајац Мирјана и Воденичаревић Љиљана,  

возач и водич. 

  Маршрута излета није остварена у потпуности (није посећено Гучево), јер је возач 

аутобуса тврдио да је ризично попети се аутобусом на планину (иако је ова дестинација била 

предвиђена маршрутом и понудом коју је агенција дала). После обиласка и краћег задржавања 

у Бањи Ковиљачи, ученици су посетили етно село "Сунчана река", где је био организован ручак 

и шетња. Након тога, посетили смо Лозницу, уз краће задржавање и шетњу градом, а на крају 

манастир Чокешину, као алтернативну замену за Гучево. У Бечмен смо се вратили око 20:00 

часова. 

        Током овог излета, ученици су проширили и обогатили своја знања и искуства, упознали 

природне лепоте своје земље и део  културно – историјског наслеђа, утврдили знања и уочили 

корелацију предмета – историја, географија, биологија, верска настава и грађанско васпитање. 

Међутим, садржај није у целости реализован, није пронађена адекватна замена за „прескочену“ 

дестинацију, што је условило дужи боравак у етно селу „Сунчана река“, где је особље било 

изузетно нељубазно према деци (желели су да наплате коришћење клацкалица, љуљашки, 

мажење коња, у ресторану нису хтели да деци дају воду,итд.). Обилазак Лознице није био 

употпуњен никаквим садржајима, нити причом водича, већ се свео на кратку шетњу и куповину 

сладоледа. Иако није било већих проблема током извођења излета, и ученици, и одељенске 

старешине су, на карају излета, изразили незадовољство оваквим начином реализације. 

Одељенски старешина 51 одељења:  

Воденичаревић Љиљана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4.6. Извештај са екскурзије шестог разреда 

 

       Дана   22.05.2019. Године  ученици  шестих  разреда  (њих  35 ), кренуло  је  на  једнодневну  

екскурзију  у  аранжману  туристичке  агенције  „БАНБУС“  на  релацију  Смедерево  -  

Пожаревац  -  Сребрно  језеро. Прво  смо  посетили  смедеревску  тврђаву, коју  је  подигао  

Ђурађ  Бранковић  у  15.  веку. спада  у  највеће  равничарске  тврђаве  у  Европи. Тврђава  је  

прилично  очувана  и  данас  се  ту  одржавају  културно – туристичке  манифестације. након  

посете  тврђави  настављамо  пут  ка  Пожаревцу. Стижемо  до  археолошког  налазишта  

ВИМИНАЦИЈУМ  који  се  налази  у  непосредној  близини  Костолца  који  се  налази  на  

територији  келтског  племена  Скордиска  који  је  настао  половином  1.  века. након  пригодног  

предавања  у  Виминацијуму, крећемо  ка  Пожаревцу  до  Народног  музеја  који  је  основан  

1895. године. Музејска  збирка  броји  око  50 000  предмета, који  су  смештени  у  археолошку 

, етнолошку, историјску  и  историјско – уметничку  збирку. Након  обиласка  Народног  музеја  

отишли  смо  на ручак  у  хотел  „ДУНАВ“. Услуга  у  хотелском  ресторану  је  била  веома  

пријазна  и  све  се одвијало  по  предвиђеном  протоколу. После  ручка  смо  се  упутили  према  

Сребрном  језеру, једном  од  најпознатијих  излетишта  у  Србији. Језеро  је  заправо  речни  

рукавац  Дунава, који  је  1971.  године  преграђен  насипом  у  горњем  току. Ученици  су  

слободно  време  провели  један краћи  део  возећи  се  у  луна парку, а  дужи  смо  провели  

шетајући  уз  Сребрно  језеро, фотографисали  се  и  упражњавали  слободно  време  

разгледавајући  предивну  природу, купујући  сувенире  и  сл. Временске  прилике  су  нам  биле  

веома  наклоњене, тако  да  смо  предивно  провели  овај  диван  мајски  дан  испуњен  у  сваком  

смислу. Туристички  водич  се  веома  ангажовао  и    ученицима  давао благовремене 

информације и одговарао  на  постављена  питања. Све  оно  што  је  било  планирано  овом  

једнодневном  екскурзијом  је  у  потпуности  и  реализовано. У  Бечмен  смо  се  вратили  око  

20 часова. У  пратњи  ученика  шестих  разреда  су  биле  разредне  старешине  6 – 1  

Утјешиновић  Даница  и  6 – 2 Рајшић  Данијела. 

      Циљеви и задаци екскурзије су у потпуности испуњени. 

                                                        Извештај  саставила  разр. старешина  6 – 2 :                                                  

                                                                                             РАЈШИЋ  ДАНИЈЕЛА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4.7. Извештај са екскурзије седмог разреда 

 

Укупан број ученика који су ишли на екскурзију је 43, 23 ученика 7/1 и 20 ученика 7/2.  

Дестинација: Бечмен – Раваница – Чегра - Нишка бања -  Ниш - Нишка тврђава - Ћеле-кула - 

хотел ''Видиковац'' - Ђавоља варош - Пролом бања - Бечмен. 

          Дводневну екскурзију смо започели посетом манастиру Раваница, а потом обиласком 

Чегра. Кустос овог музеја на отвореном је деци причао о јунацима Чегарске битке, а затим смо 

пут наставили према Нишкој бањи. Након обиласка бање смо отишли у Ниш и обишли Нишку 

тврђаву. Потом смо отишли до Ћеле-куле, где је кустос упознала присутне са околностима под 

којима је настала ова грађевина, а онда смо отишли у хотел ''Видиковац''. Тамо смо се сместили, 

вече провели у дискотеци, а ујутру наставили пут Ђавоље вароши. Обилазак и предавање били 

су интересантни, деца су била пуна утисака и питања. Наставили смо пут према Пролом бањи, 

ручали, обишли извор природне лековите воде и пошли према Бечмену. Екскурзија је прошла 

у добром расположењу, лепом времену и на опште задовољство ученика и наставника. Ученици 

су се културно понашали и у аутобусу, али и на свим местима која смо посећивали, а особље 

хотела ''Видиковац'' похвалило је децу као добру и лепо васпитану. Током вожње поштована су 

правила безбедног превоза деце. 

         Циљеви: Неговање културне баштине; 

Упознавање са културним и природним богатствима наше земље; Примена стеченог знања; 

Толеранција и јачање другарских односа међу ученицима: Јачање међуљудских односа на 

релацији ученик-наставник.  

            Након нашег повратка смо разговарали са ученицима о местима која смо посетили и о 

томе шта су запамтили од свега што су чули током наше екскурзије, тако да могу закључити да 

су образовни и васпитни циљеви испуњени. 

Дана: 21.06.2019.                                                             Извештај предала: Жаклина Симић 

У Бечмену 

 

 

 



  

4.8. Извештај са екскурзије осмог разреда 

 

Екскурзија осмих разреда реализована је у периоду од 8.-10. априла (дестинације: 

Златибор- Тара –Шарганска „8“ –Дрвенград ). 

              На пут је кренуо 41 ученик ,разредне старешине 8/1,8/2,8/3 водич, лекар и возач 

туристичке агенције „Банбус“. 

Први дан смо обишли манастир Благовештење који се налази у оквиру Овчар 

бање.Локација на којој се налази манастир је јединствена у  Србији ,јер се на овом простору 

налази десет српских манастира.Након посете одлазимо ка Потпећкој пећини, која се налази у 

месту  Потпеће ( 14 км југоисточно од Ужица ).Ово је врелска пећина са великим улазним 

порталом , занимљивог изгледа украшена кристалном орнаментиком.У поподневним 

часовима долазимо у хотел „Зеленкаду „ на Златибору, следи вечера и дискотека . 

Други дану  је био у знаку посете  Мокрој гори , имали смо прилику да се возом Ћира 

упутимо чувеном Шарганском осмицом и уживамо у разгледавању природних лепота. 

Прошетали смо по етно селу Дрвенград  и погледали краткометражни филм режисера Емира 

Кустурице .Краће време смо провели у обиласку куће пророка Тарабића .Пут нас води према 

манастиру Рача из 18. века задужбини краља Драгутина , познатог по преписивачкој 

делатности .Након тога долазимо у хотел „Дрина“ у Бајиној Башти , следи вечера и одлазак у 

дискотеку . 

Трећи дан је започео доручком и шетњом по Бајиној Башти , после тога следи обилазак 

ХЕ „Перућац „ то је вештачко језеро на самој граници са Б и Х  настало преграђивањем Дрине 

за потребе хидроелектране.Природа је овде нетакнута те смо уживали у шетњи и 

разгледавању.Овој лепоти морамо додати речицу Врело, има свега 365 метара дужине, па је 

по томе најкрача река у Европи , која се улева водопадом од 10 метара у реку Дрину. 

Пут до куће био је попраћен песмом ,шалом и веселим дружењем.(Долазак у Бечмен у  

18,30 ). Циљеви екскурзије су у потпуности остварени. 

Ова екскурзија била је једно незаборавно и дивно искуство .Свима нам је жао што је тако 

кратко трајала, јер смо на њој много научили ,много разговарали , зближили се ,а мислим да 

нам је то и био циљ .Свакако ће нам ова три дана остати дуго у сећању . Били смо прави 

матуранти , одговорни и зрели .Сада знамо да смо заиста спремни на нове путеве  који нам се 

већ за неколико месеци отварају у нашим младим животима. 

 

       

                         Јадранка Иванишевић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5. Посебни програми образовно - васпитног рада 

 

5.1. Извештај о раду Тима за професионалну орјентацију 

 
ЧЛАНОВИ ТИМА  

− Воденичаревић Љиљана 

− Жаклина Симић 

− Василић Ивана 

− Иванишевић Јадранка 
− Лекић Бојан 

− Мишић Средоје 

− Недељковић Душко  
 

РУКОВОДИЛАЦ ТИМА  

-  Јелена Дурмић 

 

И ове школске године  програм Професионалне оријентације интезивније је рађен у 8. 

разреду. 

За ученике 8. разреда одржано је предавање на тему ''Професионална оријентација на 

прелазу у средњу школу'', где су ученици могли да се упознају са мрежом школа као и да добију 

информације о разним занимањима и корисним сајтовима. Такође, како ученици, тако и њихови 

родитељи свакодневно су могли да се информишу о средњим школама и будућим занимањима 

код школског педагога. Одељенске старешине 8. разреда су на часовима одељенског 

старешине, са ученицима, путем Интернета упознавали поједине средње школе.  

Урађена је анкета о професионлној оријентацији ученика, којом су били обухваћени 

ученици 8.разреда, како бисмо добили податке о школама и образовним профилима за које 

ученици показују највеће интересовање. На основу анализе анкете, то су школе: средња 

медицинска школа, саобраћајна, електротехнчка школа, гимназија и средња занатска школа. 

Ученици 7. и 8. разреда су урадили паное ових школа, где су истакли све корисне информације 

о њиховим образовним профилима и упису. 

             У оквиру „ Реалних сусрета“ посетили су нас бивши ученици наше школе, сада ученици 

гимназије, студенти Географског факултета, као и студенти Војне академије. Том приликом 

наши ученици су на најнепосреднији начин могли да чују искуства о упису у средњу школу. 

Такође, угостили смо и једног родитеља –стоматолога, који је ученике ближе упознао са својом 

професијом. Одржано је и предавање стручног сараднике Средње саобраћајно-техничке школе 

у Земуну, који је упознао ученике са образовним профилима те школе и могућностима 

запослења након завршетка школовања. 

Организован је Сајам средњих школа у Сурчину, где су сви заинтересовани ученици 

могли да се упознају са различитим занимањима и школама. 

             Обележен је „Дан девојчица“ у априлу месецу, када су ученице 7. и 8. разреда  са 

наставницом Василић Иваном посетиле компанију Sitel.   



  

Почетком априла организовали смо  „ Замену улога“ где су заинтересовани ученици 

8.разреда на један дан могли да буду наставници и упознају се са педагошком професијом и 

функционисањем у школи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5.2. Извештај о реализацији програма здравствене заштите ученика 

 

 Здравствена заштита ученика била је поверена Дому здравља Сурчин. Извршени су редовни 

систематски прегледи ученика свих разреда, као и ванредни прегледи ученика 7 и 8.разреда 

пре одласка на екскурзију. 

Такође су обављени систематски прегледи ученика седмих разреда код офтамолога у Дому 

здравља у Земуну и прегледи ученика осмих разреда пред упис у средњу школу. 

Стоматолошка служба Дома здравља извршила је систематски преглед зуба ученика и по 

потреби ученике упћивала на лечење у Дом здравља. 

Физијатар из Дома здравља у Земуну извршило је преглед ученика трећег разреда. 

Школу је редовно посећивала и патронажна сестра задужена за рад на нашем терену. 

За ученике 6 разреда одржано је предавање о репродуктивном здрављу. 

На часовима физичког и здравственог васпитања, ученицима је указивано на поступке и 

навике који утичу на одржавање здравља. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5.3. Извештај о реализацији социјалне заштите ученика 

Школа је остваривала сарадњу са Центром за социјални рад Сурчин. Сарадња се одвијала кроз 

међусобну размену информација о социјалним проблемима наших ученика, а који су значајни 

за рад  школе. 

        Реализација програма социјалне заштите се одвијала кроз превенцију непохађања наставе, 

пружања  помоћи ученицима са поремећајима у понашау, упућивања родитеља на њихова 

права, упућивање родитеља на извршење родитељских обавеза, набавка уџбеника за социјално 

угрожене ученике, ... 

Школа је у више наврата обезбеђивала у сарадњи са Црвеним крстом Сурчина школски прибор 

за угрожене ученике. Организовали смо уз њихову помоћ и одлазак једног ученика на летовање. 

 

 

5.4. Извештај о реализацији програма заштите животне средине 

        

          О заштити животн есредине водило се доста рачуна. У сарадњи са Војском србије и 

мезсном заједницом Бечмени ГО Сурчин учествовали смо у садњи стотинак садница украсног 

дрвећа у школском дворишту и у месту. 

          На ЧОС-евима вођени су разговори о значају заштите природне средине и њеном чувању.  

У Школском дворишту поставили смо више канти за одлагање смећа. Ученике смо упућивали 

да разврставају отпад, одвајајући папир од осталог отпада. 

Кроз активности Еколошке секције обележени су Међународни дан планете Земље, 

међународни Дан вода, међународни Дан заштите животне оиколине, међународни Дан 

пчела,... 

          Иако смо плаирали ни ове године нисмо конкурисали за учешће у пројекту „Еко школа“, 

пре свега због радова у школском дворишту који су у моногоме отежавали рад школе. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5.5. Извештај о реализацији Школског спорта и спортских активности 

         Реализацијом спортских активности током школске 2018/2019.године руководио је 

школски Тим за спорт. 

 

ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА СПОРТ: 

− Десимир Гаић – руководилац тима 

− Ивана Василић 

− Јелена Николић 

− Дарко Дробњак 

− Јулијана Бубуљ 

− Игор Маринковић 

− Мирослав Стаменковић 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНО ТЕХНИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

 

Тим за спорт је организован од 5-8. разреда, а ученици који су били заинтересовани за посете, 

кросеве, такмичења, као и све друге активности које су организоване у току школске године 

су испоштовани. Водило се рачуна да у оквиру свих активности буду обухваћена сва деца 

како би сви учествовали у некој манифестацији. У састав тима за спорт учествовали су и 

ученици, чланови Атлетске секције коју такође води Десимир Гаић.



  

ЗАДАТАК АКТИВНОС

Т 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТ

И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

ИНДИКАТОРИ 

(ПОКАЗАТЕЉ

И) 

спој 

шумарства, 

спорта, 

рекреације и 

народног 

стваралаштва 

као и 

професионалн

а орјентација 

на тему 

шумарства 

Ученици 8/3, 

8/2 и 7/1 

разреда су се 

такмичили у 

брзини 

преласка 

полигона 

(круњење 

кукуруза, 

закуцавање 

ексера, 

стругање 

дрва, скакање 

у џаковима...) 

2 екипе од по 4 

такмичара,  

13. 09. 2018. год пехар и 

проглашење за 1. 

место на 

општини 

Користе 

елементе 

технике у игри  

Учествују на 

општинском 

такмичењу и 

примењују 

основна 

правила у игри 

Такмичење 

ученица на 

општинском 

такмичењу у 

малом 

фудбалу 

ученице 5-6. 

разреда 

 

 20. 09. 2018. год 

освојено 1. место 

на општинском 

такмичењу и 

пласман за 

градско 

ученице 7-8. 

разреда 

освојено 3.место 

на општинском 

такмичењу 

Изводи 

елементе 

фудбалске 

технике у игри 

и поштује  

фер-плеј 

 

Учествују на 

општинском 

такмичењу и 

примењују 

основна 

правила у игри 

Такмичење 

ученика на 

општинском 

такмичењу у 

малом 

фудбалу 

ученици 5-6. 

разреда 

 

 

21. 09. 2018. год 

освојено 4. место 

на општинском 

такмичењу  

ученици 7-8. 

разреда 

освојено 4. место 

на општинском 

такмичењу 

Учествују на 

општинском 

такмичењу и 

примењују фер 

и коректан 

Такмичење 

ученика/ца на 

општинском 

Ученици/це  5-

8. разреда 

12. 10. 2018. год 4. ученика/це се 

пласирали на 

градско 

такмичење 



  

однос у игри и 

негују 

такмичарски 

дух 

такмичењу у 

атлетици 

доводи у везу 

развој 

физичких 

способности 

(издржљивост

и, брзине и 

снаге) са 

трчањем 

Такмичење 

ученика у 

трчању на 

средње и дуге 

стазе, 5 – 8. 

разред 500 – 

1000 м 

Ученици/це  5-

8. разреда 

13. 10. 2018. год учешће на кросу 

Београда, 

дипломе 

Учествује на 

градском 

такмичењу и 

развија 

такмичарски 

дух уз 

поштовање 

противника 

Такмичење 

ученика/ца на 

градском 

такмичењу у 

атлетици 

Ученици/це  5-

8. разреда 

(Јована Ћирић, Лука 

Николић, Мина 

Секулић, Анастасија 

Вуковић) 

18. 10. 2018. 

год. 

Дипломе за прва 

три места и 

пласман на 

окружно 

такмичење (Лука 

Николић) 

Бира стил 

живота  и 

здраве 

животне 

навике кроз 

правилну 

исхрану 

Такмичење 

ученика/ца у 

трчању на 

крос стази, 5 – 

8. разред 500 

– 1000 м 

Ученици/це  5-

8. разреда 

20. 10. 2018. 

год. 

Крос РТС-а, 

дипломе и 

медаље 

Повезује 

здраву исхрану 

са снагом и 

издржљивости 

Такмичење 

ученика/ца 5-

8. разреда 

Ученици/це  5-

8. разреда 

21. 10. 2018. 

год. 

Трка поводом 

ослобођења 

Београда, доњи 

Калемегдан 

Учествују на 

градском 

такмичењу и 

примењују 

основна 

правила у игри 

Такмичење 

ученица на 

градском 

такмичењу у 

малом 

фудбалу 

Ученице  5-8. 

разреда 

24. 10. 2018. 

год. 

Хала спортова, 

жреб такмичења 

Учествују на 

великом 

такмичењу и 

повезује 

стечена знања 

Такмичење 

ученика/ца на 

великом 

такмичењу 

Ученици/це  1-

8. разреда 

27. 10. 2018. 

год. 

Крос Србије, 

дипломе  



  

 

Изводи 

елементе 

рукометне 

технике у игри 

и поштује  

фер-плеј 

 

Учествују на 

општинском 

такмичењу и 

примењују 

основна 

правила у игри 

Такмичење 

ученица на 

општинском 

такмичењу у 

рукомету 

Ученице  5-6. 

разреда 

1. 11. 2018. год. 

освојено 3. место 

на општинском 

такмичењу 

Ученице  7-8. 

разреда 

освојено 5. место 

на општинском 

такмичењу 

Такмичење 

ученика на 

општинском 

такмичењу у 

рукомету 

Ученици  5-6. 

разреда 

2. 11. 2018. год. 

освојено 4. место 

на општинском 

такмичењу 

Ученици  7-8. 

разреда 

освојено 5. место 

на општинском 

такмичењу 

Изводи 

елементе 

одбојке и 

поштује  

фер-плеј 

 

Учествују на 

општинском 

такмичењу и 

примењују 

основна 

правила у игри 

Такмичење 

ученица на 

општинском 

такмичењу у 

одбојци 

Ученице  5-6. 

разреда 

16. 01. 2019. 

год. 

освојено 5. место 

на општинском 

такмичењу 

Ученице  7-8. 

разреда 

освојено 4. место 

на општинском 

такмичењу 

Такмичење 

ученика на 

општинском 

такмичењу у 

одбојци 

Ученици  5-6. 

разреда 

17. 01. 2019. 

год. 

освојено 6. место 

на општинском 

такмичењу 

Ученици  7-8. 

разреда 

освојено 2. место 

на општинском 

такмичењу 

Изводи 

елементе 

кошарке и 

поштује  

фер-плеј 

 

Учествују на 

општинском 

такмичењу и 

примењују 

основна 

правила у игри 

Такмичење 

ученица на 

општинском 

такмичењу у 

кошарци 

Ученице  5-6. 

разреда 
16. 03. 2019. 

год. 

освојено 5. место 

на општинском 

такмичењу 

Ученице  7-8. 

разреда 

освојено 4. место 

на општинском 

такмичењу 

Такмичење 

ученика на 

општинском 

такмичењу у 

кошарци 

Ученици  5-6. 

разреда 
16. 03. 2019. 

год. 

освојено 6. место 

на општинском 

такмичењу 

Ученици  7-8. 

разреда 

освојено 5. место 

на општинском 

такмичењу 

Изводи 

елементе 

атлетике и 

поштује  

Такмичење 

ученика 

(Николић 

Лука) на 

Ученик 6/2 

одељења 

Николић Лука 

11. 04. 2019. 

год. 

Нови Сад 

освојено 1. место 

на међуокружном 

такмичењу 



  

фер-плеј 

 

Учествују на 

међуокружном 

такмичењу и 

примењују 

основна 

правила у трци 

међуокружно

м такмичењу 

у атлетици 

Изводи 

елементе 

атлетике и 

поштује  

фер-плеј 

 

Учествују на 

републичком 

такмичењу и 

примењују 

основна 

правила у трци 

Такмичење 

ученика 

(Николић 

Лука) на 

републичком  

такмичењу у 

атлетици 

Ученик 6/2 

одељења 

Николић Лука 

18. 04. 2019. 

год. 

Сремска 

Митровица 

освојено 1. место 

на републичком 

такмичењу 

спој 

шумарства, 

спорта, 

рекреације и 

народног 

стваралаштва 

као и 

професионалн

а орјентација 

на тему 

шумарства 

Ученици 8/3, 

8/2 из разреда 

су се 

такмичили у 

брзини 

преласка 

полигона 

(круњење 

кукуруза, 

закуцавање 

ексера, 

стругање 

дрва, скакање 

у џаковима...) 

2 екипе од по 4 

такмичара,  

28. 05. 2019. год пехар и 

проглашење за 1. 

место на 

општини 

 

 

 

Шумарски вишебој Мали фудбал 



  

   

 

 

Атлетика Крос Београда 

    

одбојка Шумарски вишебој 

  
 

Атлетика међуокружно Атлетика републичко 



  

                          

                             

     

                      

 

 

 

 

Датум предаје извештаја:                                                                                                    

Потпис  руководиоца: 

__14. 06. 2019. године____________                                                                                                                              

Десимир Гаић  

 

 



  

5.6. Извештај о реализацији културних активности ученика 

Чланови тима задуженог за културну активност школе и маркетинг: 

Симић Жаклина - професор српског језика; 

Иванишевић Јадранка - професор српског језика; 

Челебић Младен - професор музичке културе; 

Гравара Белоица Ева - професор ликовне културе; 

Буљан Тајана -  професор мастер разредне наставе; 

Савић Ана - професор разредне наставе; 

Костић Драгана - професор разредне наставе; 

Вукасовић Гордана - професор разредне наставе; 

Катић Ненад - вероучитељ. 

Тим се састао у августу и саставио план рада за наступајућу школску годину. 

 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА  

 

26.09.2018.  Културно наслеђе Србије -обележавање Дана школе; 

01.10.2018. Приредба поводом обележавања Дана старих у Дому пензионера; 

01.10-07.10.2018. Реализоване активности поводом Дечије недеље; 

11.10.2018. Рецитал поводом обележавања Дана слободе Бечмена; 

27.10.2018. Дан ослобођења Петровчића обележен је у сарадњи са Војском Србије; 

11.11.2018. Реферат и предавање поводом обележавања Дана примирја у Првом светском 

рату; 

30.12.2018. Новогодишња приредба за ученике од 1. до 4. разреда реализована је у 

школама у Бечмену и Петровчићу; 

06.01.2019.  У дворишту цркве у Бечмену представљен је приказ традиционалног 

прослављања Божића у породици;  

27.01. 2019. Светосавска изложба дечијих радова; 

27.01. 2019. Прослава школске славе  Светосавском академијом и представом  ''Свети Сава 

и голубица'' ; 

17.02.2019. Реферат повофом обележавања Дана државности; 

21.04.2019. Обележавање Светског дана поезије у организацији Радивоја Прокопљевића и 

МЗ Петровчић; 

25.04 - 10.05. Изложба радова поводом ускршњих празника; 

18.05.2019. Комеморативни помен поводом погибије војника током НАТО бомбардовања 

у Петровчићу; 

09.05.2019. Реферат поводом обележавања Дана победе на фашизмом; 

27.05. 2019. Пригодан програм поводом обележавања 20 година од погибије нашег 

Бечменца, Радета Јотића. 

11.06.2019. Приредба добродошлице будућим првацима; 



  

14.06.2019.  Приредба којом смо успешно обележили крај школске године; 

28.06.2019.  Свечаност поводом завршетка школске године и свечана подела диплома и 

сведочанстава. 

 

 

  Датум предаје извештаја:                                    Извештај предала: 

 23.08.2019.                                                           Жаклина Симић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5.7. Извештај о раду Дечијег савеза 

У оквиру четрдесетчасовне радне недеље једна од ставки је и праћење и координисање 

активностима које спроводе Пријатељи деце општине Сурчин (Дечји савез). У школској 

2018/2019. години ученици наше школе су учествовали у следећим активностима: 

1. У оквиру Дечје недеље у ОШ „Душан Вукасовић Диоген “ одржане су следеће 

активности: 

• ,,Базар-пазар'' 

• Промоција Дечје недеље; 

• Цртање кредама у школском дворишту ; 

• Олимпијада првака у ,,Fun Parku’’; 

 

2. Ученици су учествовали на следећим такмичењима: 

• „Златна сирена“, такмичење соло певача и малих вокалних састава 

• „Мали Пјер“, такмичење у цртању карикатуре, 

• „Васкшње ликовне радости деце Београда“, 

• Фестивал кратких и дугих драмских форми, 

• „Песничка сусретања деце и младих Београда“, 

3. Остале активности : 

.Дечји филмски фестивал .Ученицима и учитељима организован је одлазак на 

пројекциј 3Д цртаног филма ,,Мисија Катмаду: Авантуре Нели и Сајмона'' у 

Комбанк дворани.  

.Академија 28 – организован одлазак ученика и учитеља на новогодишњу 

представу ,,Деда Мразу треба помоћ пре новогодишње ноћи''. 

.Новогодишњи програм је одржан у оквиру одељенских заједница. 

.Свети Сава је прослављен пригодном приредбом и изложбом дечјих радова. 

 

                                                             Секретар Дечјег савеза школе: 

                                          СЛОБОДАНКА ПРОДАНОВИЋ 

 

 



  

5.8. Извештај тима за сарадњу са родитељима и локалном заједницом 

Програм сарадње са породицом доприноси складном деловању породице и школе у 

образовању и васпитању ученика.  Активности су најчешће имале саветодавни карактер. 

Организовани су групни родитељски састанци са циљем информисањем родитеља о 

припреми деце за полазак у школу, професионалне оријентације, избора уџбеника, 

припрема за завршни испит, упис ученика. Иако је школа организовала предавање 

стручњака МУП-а на тему дигитално насиље и како га спречити, није било великог 

интересовања родитеља. Највећи број индивидуалних контакта са родитељима остварен је 

путем позива од стране педагога или директора  и имали су саветодавни каактер. разреда. 

Родитељи су својим присуством на Савету родитеља и Школском одбору бирали 

најповољнијег понуђача за ескурзије, ужину, учествовали у раду Тима за самовредновање, 

развојно планирање и других тела . На улаз школе постоји пано за родитеље где су се могли 

информисати о актуелностима везаним за рад школе. У школи је организован Базар пазар 

где су  се родитељи према својим афенитетим укључивали у непосредне активности школе. 

        Током године имали смо добру сарадњу са локалном самоуправом. Уз помоћ ГО 

Сурчин и Града Београда завршеан је изградња фискултурне сале у Бечмену. У сарадњи са 

ГО Сурчин, МЗ Бечмен и Фан парком из Бечмена у октобру смо организовали Олимпијаду 

првака за све прваке наше општине. Град Београд је у оквиру акцује „Срећни 

аутобус“омогућио боравак једног нашег ученика у дечијем одмаралишту у Савудрији у 

сарадњи са градом Љубљаном. У више наврата Црвени крст Сурчина поклањао је социјално 

угроженим ученицима школски прибор и прибор за хигијену. Добро смо сарађивали и са 

Војском Србије, ФК Шумадинац, АК Цревена завезда из Београда, школама са наше 

територије, предшколском установом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5.9. Извештај Тима за заштиту деце од насиља  

Програм заштите деце/ученика од дискриминације, насиља и занемаривања сачињен је на основу 

посебног протокола и правилника о поступању установе у ситуацијама насиља, злостављања и 

занемаривања, и правилника о поступању установе у случају сумње или утврђеног 

дискриминаторског понашања и вређања угледа, части или достојанства личности. Програмом су 

дефинисане и разрађене превентивне и интервентне активности чији је основни циљ превенција и 

сузбијање свих видова насиља и дискриминације у школској средини, као и развијање позитивних 

система вредности.  

У  оквиру планираних активности урађено је  следеће :  

•  У септембру је одржан  састанак са представницима МУП-а –договор око сарадње и 

сагледавања стања у школи ; 

• Припадници МУП-а одржали су за ученике 1. 4. и 6. разреда предавања на различите теме 

(Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола, Шта ради полиција и заједно 

против насиља, Полиција у служби грађана, Насиље као негативна ддруштвена појава, 

Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа, Превенција и заштита деце од 

трговине људима, Безбедност деце у саобраћају...); 

• Дечија недеља у октобру месецу је обележена под слоганом ''Моје је право да живим срећно 

и здраво-за одрастање без насиља'' 

• Oбележен Европски дан борбе против трговине људима на часовима одељењских старешина 

• На састанцима Ученичког парламента ученици су упознати са Посебним протоколом  за 

заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занмаривања у образовно –васпитним 

установама и упознати су са редоследом поступака током интервенције у којима се сумња 

да се насиље дешава међу децом/ученицима; 

• На састанцима Ученичког парламента разматарани су и евидентирани најчешћи облици 

насиља. Ученици су израдили паное на тему ''Правила понашања ученика'' и ''Насиље у 

школи''; 

• Педагог школе је одржала радионице на тему Вршњачко насиље, Контрола беса и Јачање 

позитивне атмосфере у одељењу - за ученике 6.разреда; 

• Педагог школе је упознала запослене са Правилником о обављању друштвено-корисног, 

односно хуманитарног рада и његовом применом; 

•  У јануару је организована Хуманитарна акција прикупљање гардеробе и играчака за децу 

из Центра за заштиту одојчади, деце и омладине у Звечанској 

• У сталном смо контакту са Цетром за социјални рад Сурчин са којима имамо добру сарадњу; 

• Свакодневно је пружана помоћ наставницима, одељенским старешинама у примени 

програма превентивних и интервентних активности како на часовима одељенског  

старешине тако  и током редовне наставе; 

• Свакодневно се обављају саветодавни разговори директора и педагога школе са  

ученицима и родитељима ; 

 

 

Тим је током шк.2018/19.године одржао 11 састанака. Тим за заштиту је проценио понашање два 

ученика као 3. ниво насиља и повреду забране и достојанства личности.  Такође послат је и допис  

ШУ. На осталим састанцима Тима најчешће смо се бавили безбедношћу наших ученика или смо 

деловали на насилно понашање међу ученицима које је Тиму пријављивано. 

 

 



  

5.10.ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРУЖАЊЕ ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ 

УЧЕНИЦИМА 

 

 

ЧЛАНОВИ ТИМА 

- Љубинковић Милица 

- Воденичаревћ Љиљана 

- Рајшић Данијела 

- Иванишевић Јадранка 

- Симић Жаклина 

- Утјешиновић Даница 

- Чобановић Весна 

- Покрајац Мирјана 

- Бунчић Нада 

- Недељковић Душко 

 

РУКОВОДИЛАЦ ТИМА 

- Јелена Дурмић 

 

На почетку школске 2018/19.године израђен је план и програм рада Тима за пружање 

додатне подршке ученицима. Извршена је анализа ученика којима је потребна додатна 

подршка. У току школске 2018/19. године три ученика су похађали наставу по ИОП2 и 

успешно завршили разред. Континуирано је праћен рад и напредак ученика путем редовне 

наставе, на ЧОСу, евалуацијом активности, у сарадњи са родитељима ученика и другим 

институцијама на пољу инклузивног образовања.  

У наредној школској години потребно је унапредити сарадњу са другим значајним 

институцијама  на пољу инклузивног образовања. 

 

 

 

 

 

 



  

6. Извештај о самовредновању рада школе 

 

6.1. Област квалитета 1: програмирање, планирање и извештавање 

 

1.1. Програмирање образовно-васпитног рада је у функцији квалитетног рада школе. 

 

Школски програм је сачињен на основу наставног плана и програма за сваки разред. 

Заснива се на прописаним начелима за његову израду. У изради Развојног плана су 

учествовале све кључне циљне групе, као што су наставници, стручни сарадник, директор, 

ученици, родитељи и локална заједница. Сви садржаји су у складу са специфичноситима 

установе.  

Програмирање рада се заснива на аналитичко-истраживачким подацима и проценама рада 

установе, при чему се уважавају све узрасне, развојне и специфичне потребе ученика у 

оквиру ИОП-а и допунске наставе за одређене ученике. Такође је сачињена и листа 

изборних предмета на основу постојећих ресурса. Годишњи план рада школе је прилагођен 

специфичностима одељења.  

План ваннаставних активности сачињен је на основу интересовања ученика ученика и 

постојећих ресурса. 

 

1.2. Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефективног и ефикасног рада 

у школи. 

 

Годишњи план рада школе је донет у складу са школским програмом, развојним планом и 

годишњим календаром. 

У оперативним плановима органа, тела, тимова стручних сарадника и директора су 

конкретизовани циљевииз развојног плана и школског програма и уважене су актуелне 

потребе школе. Оперативно планирање органа, тела и тимова предвиђа активности и 

механизме за праћење рада и извештавање током године.  

Годишњи извештај садржи релевантне информације о раду школе и усклађен је са 

садржајем годишњег плана рада. 

 

1.3. Планирање образовоно - васпитног рада усмерено је на развој и остваривање 

циљева образовања и васпитања, стандарда постигнућа/исхода у наставним 

предметима и општих међупредметних и предметних компетенција. 

 

Наставници користе међупредметне и предметне компетенције и стандарде за глобално 

планирање наставе и исходе постигнућа за оперативно планирање наставе.  

У оперативним плановима наставника и у њиховим дневним припремама су јасно видљиве 

методе и технике  којима је планирано активно учествовање ученика на часу.  

На основу постигнућа ученика су планиране допунска настава и додатни рад ученика.  

На основу интересовања ученика, које се испитују анкетирањем,  планирају се слободне 

активности ученика. 

Васпитни рад са ученицима се планира на основу специфичних потреба ученика, услова 

непосредног окружења и аналитичкоистраживачких података. 



  

Припреме за наставни рад садрже самовредновање и напомене о реализацији планираних 

активности.  

 

 

6.2. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

3.1. Резултати ученика на завршном испиту показују оствареност стандарда 

постигнућа наставних предмета, односно оствареност постављених индивидуалних 

циљева учења. 

На основу увида у Извештај о резултатима на завршном испиту школске 2017/18. године, 

утврђено је да је школа остварила резултате испод просека Републике, просека Школске 

управе Београд и општине Сурчин. 

Просечно постигнуће на нивоу Републике је АС=500,  а у нашој школи је постигнут следећи 

резултат: српски језик АС=467, математика АС=459. Иако су постигнућа слабији од 

републичког просека, у односу на завршни испит школске 2016/17. године, постигнути су 

бољи резултати: 2016/17. г и српски језик, и математика АС=434. 

С обзиром да се очекује да око 80% ученика достигне основни ниво образовних стандарда, 

може се закључити да је остварен основни ниво из математике (82%), и скоро остварен из 

српског језика (78%). 

У школи је 39% ученика достигло средњи ниво образовних стандарда из српског језика, а 

из математике 31%. Очекује се да око 50%  ученика решава задатке на средњем нивоу 

сложености захтева, односно може се закључити да није остварен средњи ниво образовних 

стандарда. 

Није остварен ни напредни ниво образовних стандарда. У школи је 8% ученика достигло 

овај ниво образовних стандарда из српског језика, а из математике 6% (очекује се да око 

20% ученика решава задатке на напредном нивоу сложености захтева). 

Постигнућа ученика на комбинованом тесту, знатно су боља него претходне школске 

године: од укупно 20 задатака , на 11 задатака просек је био изнад републичког (претходне 

године на 3). 

Просечна постигнућа одељења на тестовима била су уједначена: српски језик 8/1 АС=461, 

8/2 АС=476; математика 8/1 АС=474, 8/2 АС=445. 

 

У наредној табели дат је упоредни приказ резултата завршног испита из српског 

језика и математике школске 2016/17. и 2017/18. године, где можемо видети да су остварени 

бољи резултати на основном и средњем нивоу, док је напредни ниво остао исти (српски 

језик), или је мало погоршан (математика).  

 
предмет Нису 

достигли 

основни 

ниво (%) 

 Основни 

ниво (%) 

 Средњи 

ниво (%) 

 Напредни 

ниво (%) 

 

 2016/17. 2017/18. 2016/17. 2017/18. 2016/17. 2017/18. 2016/17. 2017/18. 

Српски ј. 39 22 61 78 27 39 8 8 

математика 44 18 56 82 29 31 7 6 



  

 

3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика. 

Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развој ученика, у смислу 

отклањања недостатака и примену мера, које су ефикасно допринеле побољшању успеха. 

Ученици којима је потребна додатна образовна подршка остварују постигнућа у складу са 

индивидуалним циљевима учења, односно прилагођеним образовним стандардима, који су 

урадили предметни наставници. Евалуација се врши  тромесечно, или на крају школске 

године, и ако је потребно врши се ревизија индивидуалних образовних програма.  

Ученици су укључени у допунску наставу у складу са својим потребама. Предметни 

наставници воде евиденцију о доласку ученика на часове допунске наставе и констатовано 

је да ученици који редовно долазе показују напредак у учењу. 

Ученици који похађају додатну наставу остварују напредак са програмским циљевима, али 

то не задовољава увек и њихове индивидуалне потребе. Резултати додатног рада ученика 

најбоље су изражени кроз постигнуте резултате на такмичењима различитог нивоа, али и 

све већим учешћем и ангажовањем деце у тим такмичењима, иако не освајају сви награде.  

Припремна настава за завршни испит из српског језика и математике одвија се 

континуирано, током читаве школске године, док се из осталих предмета обухваћених 

комбинованим тестом (физика, хемија, биологија, географија, историја) одржава током 

другог полугодишта. 

На почетку школске године предметни наставници задају ученицима иницијалне тестове, 

на основу којих процењују степен усвојених знања и евентуалне потешкоће у стицању 

нових знања. На крају школске године, годишњим тестовима се утврђује степен стечених 

знања у току школске године. Резултати иницијалних и годишњих тестова користе се и у 

индивидуализацији подршке у учењу. 

 

Постигнућа ученика на крају школске године 

 
Постигнућа ученика на крају школске године вреднована су на основу општег успеха 

ученика, прелиминарне анализе завршног испита и остварених резултата на такмичењима 

и смотрама. 

Општи успех ученика на крају школске 2018/19.године је следећи: 

o Свих 57 ученика  првог разреда су савладали предвиђено градиво.  

o Од  другог до четрвтог разреда има 162 ученика . Сви ученици имају позитиван 

успех . Са одличним успехом је 106 ученика (65,43%), 31 ученик је са врло добрим 

успехом (19,14%),  23 ученика са добрим  успехом (14,2%) и 2 ученика је постигло 

довољан успех (1,23%). 

o Од петог до осмог разреда укупно има 220 ученика, и сви ученици имају позитиван 

успех . Одличних је 82 ученика (37,27%), 68 ученика је са врло добрим успехом 

(30,91%), 64 ученика са добрим успехом (29,09%)  и  6 ученика са довољним 

успехом (2,73%). Један ученик осмог разреда је полагао поправни испит из хемије у 

јунском испитном року и постигао довољан успех. 

o Од другог до осмог разреда укупно има 382 ученика, и сви ученици  имају позитиван 

успех: 188 одличних (49,21%), 99 вр. добрих ученика (25,92%), 87 ученика са добрим 

успехом (22,77%), и 8 ученика са довољним успехом (2,1%). Три ученика завршили 

су успешно разред радећи по ИОП2. 



  

 Потпуна анализа резултата завршног испита биће извршене када школа добије од 

Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања Извештај о резултатима завршног 

испита на крају основног образовања и васпитања у школској 2018/19. години. У том 

извештају ће прецизно бити приказан ниво постигнућа образовних стандарда. Сада ће бити 

оријентационо приказан учинак ученика према постигнутим бодовима на сва три теста 

(рачуна се укупан број бодова). 

• Завршни испит на крају школске 2018/19. године полагало је 65 ученика. 

• Постигли су следеће резултате: 

 

 српски језик математика комбиновани тест 

бодови број 
ученика 

% број ученика % број ученика % 

˂ 5 10 15,38 10 15,38 9 13,85 

5-10 24 36,92 24 36,32 20 30,77 

10-15 22 33,85 20 30,77 23 35,38 

˃ 15 9 13,85 11 16,93 13 20,00 
 

       

Ако се упореде резултати завршног испита на крају шк. 2017/18. г. и 2018/19. г. , 

може се констатовати да су побољшани резултати из математике, док су лошије урађени 

тест из српског језика и комбиновани тест. 
 

 Шк. 2017/18. г. 
(просечан број бодова) 

Шк. 2018/19. г. 
(просечан број бодова) 

Српски језик 10,56 9,78 

Математика 8,20 9,87 

Комбиновани тест 12,62 10,92 

 
 

И ове школске године ученици наше школе учествовали су на такмичењима у 

организацији Министарств просвете, науке и технолошког развоја, али и у различитим 

пројектима које је организовала Општина Сурчин, Град Београд и локална заједница.  

На такмичењима које је организовало Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја у школској 2018/2019. години постигнути су следећи резултати: 

4. место на општинском такмичењу – 4 ученика; 

5. место на општинском такмичењу - 5 ученика; 

6. место на општинском такмичењу - 10 ученика. 

 

      

1.  место на градском такмичењу - 3 ученика; 

      3. место на градском такмичењу - 2 ученика. 

      1. место на републичком такмичењу – 2 ученика; 

        похвала на републичком такмичењу – 1 ученик 

 



  

7. Извештај о стручном усавршавању запослених 

7.2. Стручно усавршавање на акредитованим семинарима  



  

Презиме и 

име 

наставника 

Назив 

акредитованих семинара,трибина, скупова 
Бодов

и/сати 

Душко 

Недељковић 

- 20.10.2018.“Да нам школа буде сигурна” К3, П4;  
 8 

13-14.11.2019. Стручни скуп : Актуелности у образовном систему 

Републике Србије 
2 

15.и 16. јун XXXIII Сабор учитеља Србије  
2  

Јелена 

Дурмић 

- 20.10.2018.“Да нам школа буде сигурна” К3, П4;   8 

Обука наставника за остваривање програма наставе и учења 

орјентисаних на исходе 
24 

Обука за примену теста Тип 1 14 

Продановић 

Слободанка 

- 22. и 23. 9. 2018. “Методологија и садржаји рада на часовима 

оз/ос; шта, како и зашто”К3, П4; 
  16 

- 20.10.2018.“Да нам школа буде сигурна” К3, П4;   8 

21.4.2018.”Настава оријентисана ка исходима”   24 

15.и 16. јун XXXIII Сабор учитеља Србије 
 2  

- 20.10.2018.“Да нам школа буде сигурна” К3, П4;   8 

21.4.2018.”Настава оријентисана ка исходима”;  24 

Вукасовић 

Гордана 

- 22. и 23. 9. 2018. “Методологија и садржаји рада на часовима 

оз/ос; шта, како и зашто”К3, П4; 
16 

- 20.10.2018.“Да нам школа буде сигурна” К3, П4; 8 сати. 8 

21.4.2018.”Настава оријентисана ка исходима” 24 сата; 24 

15.и 16. јун 2019. XXXIII Сабор учитеља Србије 

 
 2 бода 



  

 

- “Континуитет у пружању подршке ученику у образовном 

систему” К4 
8 

- 20.10.2018.“Да нам школа буде сигурна” К3, П4; 8 сати. 8 

21.4.2018.”Настава оријентисана ка исходима” 24 сата; 24 

15.и 16. јун 2019. XXXIII Сабор учитеља Србије  2 бода 

Стручни семинар: Презентовање, анализа примене и евалуација 

уџбеника 
2 

15. и 16. јун 2019. XXXIII Сабор учитеља Србије 2 

Стручни семинар: Презентовање, анализа примене и евалуација 

уџбеника 
2 

15. и 16. јун 2019. XXXIII Сабор учитеља Србије 2 

Да нам школа буде сигурна 8 

XXXIII Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе 

кроз размену  професионалних искустава“ 
2 

-Методологија и садржаји рада на часовима одељењске 

заједнице/одељењског старешине:шта, као и зашто? 
16 

-семинар “ Да нам школа буде сигурна“ 8 

-„XXXIII Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе 

кроз размену  професионалних искустава“ 
2 

-Методологија и садржаји рада на часовима одељењске 

заједнице/одељењског старешине:шта, као и зашто? 
16 

-семинар “ Да нам школа буде сигурна“ 8 

-„XXXIII Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе 

кроз размену  професионалних искустава“ 
2 

„Да нам школа буде сигурна“. 8 

Да нам школа буде сигурна 8 

XXXIII Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе 

кроз размену  професионалних искустава“ 
2 



  

Обука наставника за остваривање програма наставе и учења 

орјентисаних на исходе 

24 

Да нам школа буде сигурна 8 

XXXIII Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе 

кроз размену  професионалних искустава“ 
2 

 
Обука наставника за остваривање програма наставе и учења 

орјентисаних на исходе 

24 

Савић Ана 

Да нам школа буде сигурна 8 

XXXIII Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе 

кроз размену  професионалних искустава“ 
2 

Симић 

Жаклина 

Електронски уџбеници „2000 дигиталних учионица“  
19 

Иванишевић 

Јадранака 

Да нам школа буде сигурна  
8 

Чобановић 

Весна 

Да нам школа буде сигурна 8 

Пешић 

Ждерић 

Јелица 

Да нам школа буде сигурна  8 

Мултимедијални садржаји у функцији образовања  24 

Рајшић 

Данијела 

Да нам школа буде сигурна  8 

Примена опшрих стандарда постигнућа за стране језике  8 

Воденичарев

ић Љиљана 

Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење 

електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала 

19,5 

„Да нам школа буде сигурна“ 8 

Географски семинар: Савремени приступи настави географије 1 дан  

Обука наставника петог разреда Основне школе за реализацију 

наставе оријентисане ка исходима учења 

24 

Покрајац 

Мирјана 

Да нам школа буде сигурна 8 сати 



  

Лекић Бојан Архимедесов математички практикум: Нестандардни математички 

задаци, каталошки број 366, К-1, П-1 

8 сати 

Да нам школа буде сигурна 8 

Утјешинови

ћ Даница 

Архимедесов математички практикум: Нестандардни математички 

задаци, каталошки број 366, К-1, П-1 

8 сати 

Програм обуке наставника за реализацију наставе орјентисане ка 

исходима учења 

24 

сата 

Обука за израду пројеката  

Да нам школа буде сигурна 8 

Петровић 

Виолета 

Едуардо-школски ршчунарски интерфејс 8 

 Да нам школа буде сигурна 8 

Јоргић 

Слађана 

Решавање конфликта путем педагошке комуникације   К 4 

приоритетна област 4 

16 

сати 

Електронски подфолио наставника и ученика  К2  8 сати 

Василић 

Ивана 

Едуардо – школски рачунарски интерфејс 8  

Развијање општих и међупредметних компетенција кроз 

интерактивну наставу предмета Рачунарство и информатика 

3 

Стручне консултације посвећене дигиталним учоницама 1 

Arduino сет за наставнике информатике и рачунарства - вебинар 1 

Презентација уџбеника информатике и рачунарства за 6. Разред - 

вебинар 

1 

Одељенско старешинство – креативне теме за чос – искуства из 

праксе (live stream) 

1 

Наставник – дидактички медиј (live stream) 1 

Мишић 

Средоје 

„Да нам школа буде сигурна“, каталошки број 19, К-3, П-4 8 сати 

Едуардо – школски рачунарски интерфејс, каталошки број 786, К1, 

П1 

8 сати 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXIII Сабор учитеља Србије, 15 – 16.06.2018 2 бода 

ЕВа Гравара 

Белоица 

„Да нам школа буде сигурна“, каталошки број 19, К-3, П-4 8 сати 

Челебић 

Младен 

„Да нам школа буде сигурна“, каталошки број 19, К-3, П-4 8 сати 

Гаић 

Десимир 

„Да нам школа буде сигурна“, каталошки број 19, К-3, П-4 8 сати 

Катић Ненад „Да нам школа буде сигурна“, каталошки број 19, К-3, П-4 8 сати 



  

7.2. Стручно усавршавање у оквиру установе 

Презиме и име 

наставника 
Тема Тип Активност 

Јадранка 

Иванишевић 

Пројектна настава Угледни час Учесник 

Милутин Миланковић Угледни час Реализатор 

Светски дан воде Угледни час Учесник 

Поглед са планинских врхова Угледни час Учесник 

Хемијски елементи Угледни час Учесник 

Играчке од рециклираног 

материјала 

Угледни час Учесник 

Долина јоргована Угледни час Учесник 

Књижевна олимпијада Жирију  учесник 

Такмичење из српског језика Жири ученсик 

Презентација уџбеника „Клет“ 

за  6 разред 

Презентација 

уџбеника 

учесник 

Припрема за завршни испит Обука учесник 

Предавања нанаставничком 

већу 

Предавање учесник 

Жаклина Симић 

Поглед са планинских врхова Угледни час Учесник 

Јапан Угледни час Учесник 

Долина јоргована Угледни час Учесник 

Милутин Миланковић Угледни час Учесник 

Угледни час Предавање Учесник 

Играчке од рециклираног 

материјала 

Изложба Учесник 

Замисли до реализације Пројектна 

настава 

Учесник 



  

Моја паметна фасцикла Пројектна 

настава 

Учесник 

Хемијски елементи Угледни час Учесник 

Књижевна олимпијада Жири учесник 

 

Такмичење из српског језика Жири учесник 

Стручне консултације 

посвећене дигиталним уч. 

 Учесник  

Стручно предавање уџбеника  

6. раз. Нови Логос  

Презентација 

уџбеника 

Учесник 

Презентација уџбеника Вулкан Презентација 

уџбеника 

Учесник  

Припрема за завршни испит Обука учесник 

Предавања нанаставничком 

већу 

Предавање учесник 

Весна Чобановић 

Поглед са планинских врхова Угледни час Учесник 

Јапан Угледни час Учесник 

Долина јоргована Угледни час Учесник 

Милутин Миланковић Угледни час Учесник 

Угледни час Предавање Учесник 

Играчке од рециклираног 

материјала 

Изложба Учесник 

Од замисли до реализације Пројектна 

настава 

Учесник 

Моја паметна фасцикла Пројектна 

настава 

Учесник 

Припрема за завршни испит Обука учесник 

Предавања нанаставничком 

већу 

Предавање учесник 



  

Студијско путовање Шид Посета учесник 

Јелица Пешић 

Ждерић 

Мали принц Углрдни час Учесник 

Предавања на наставничком 

већу 

Предавање Учесник  

О речима Угледни час Реализатор 

Припрема за завршни испит Обука учесник 

Предавања нанаставничком 

већу 

Предавање учесник 

    

    

Данијела Рајшић 

Играчке од рециклираног 

материјала 

Изложба Учесник 

Поглед са планинских врхова Угледни час Учесник 

Припрема за завршни испит Обука учесник 

Предавања нанаставничком 

већу 

Предавање учесник 

 

Тајана Буљан 

-У сусрет новом планирању 

образовно-васпитног рада 

  

-Такмичење у Сремским 

играма 

Угледни час учесник 

-Студијско путовање за Шид, 

спомен обележје Сремски 

фронт, Моровић 

 

Посета 

учесник 

- Exccel Предавање учесник 

-Сајам књига Посета учеснки 

-Еколошка бајка Угледни час реализатор 



  

-Правилник о обављању 

друштвено-корисног, односно 

хуманитарног рада 

Предавање учесник 

-Презентација уџбеника 

издавачке 

Предавање ученски 

 куће ВУЛКАН ЗНАЊЕ 

-О речима 

Угледни час учесник 

-Материце – празник мајки Угледни час учесник 

-Декупаж као начин ликовног  Угледни час учесник 

изражавања 

- Новогодишња јелка 

Угледни час учесник 

- Хеијски симболи Угледни час учесник 

-Од замисли до реализације Угледни час учесник 

-Мале позоришне игре и кућни  Угледни час учесник 

Петровић МЛаденка 

-У сусрет новом планирању 

образовно-васпитног рада 

  

-Такмичење у Сремским 

играма 

Угледни час учесник 

-Студијско путовање за Шид, 

спомен обележје Сремски 

фронт, Моровић 

  

Посета учесник  

- Exccel Предавање учесник 

-Сајам књига Посета учеснки 

-Еколошка бајка Угледни час реализатор 



  

-Правилник о обављању 

друштвено-корисног, односно 

хуманитарног рада 

Предавање учесник 

-Презентација уџбеника 

издавачке 

Предавање ученски 

 куће ВУЛКАН ЗНАЊЕ   

-О речима Угледни час учесник 

-Материце – празник мајки Угледни час учесник 

-Декупаж као начин ликовног  Угледни час учесник 

изражавања   

- Новогодишња јелка Угледни час учесник 

Припрема за завршни испит Обука Учесник 

Милица Љуинковић 

У сусрет новом планирању 

образовно-васпитног рада 

Обука  учесник 

Сремске игре Угледни час Реализатор  

Студијско путовање у Шид, 

спомен обележје Сремски 

фронт, Моровић 

Посета учесник 

Exccel Угледни час учесник 

„Кретање“, евалуација 

обрзовних материјала Клет 

Угледни час учесник 

 

Правилник о обављању 

друштвено-корисног рада 

Предавање учењсник 

Материце – Дан мајки - 

пројекат 

Угледни час учесник 

Оцењивање и одговорност 

предметних наставника и 

разредних старешина 

Предавање учесник 



  

Презентација  : „Пројектна 

настава у првом разреду, 

здрава исхрана „ 

Угледни час учесник 

Новогодишња јелка Угледни час учесник 

Експерименти II разред Угледни час учесник 

Моја паметна фасцикла II-2 Угледни час учесник 

Обука за завршни испит Предавање учесник 

Костић Драгана 

-Такмичење у Сремским 

играма 

Угледни час учесник 

-Школски развојни план - 

радионица 

Радионица учесник 

-Студијско путовање за Шид, 

спомен обележје Сремски 

фронт, Моровић 

Посета учесник 

-Сајам књига Посета учесник 

-Еколошка бајка Угледни час учесник 

-Правилник о обављању 

друштвено-корисног, односно 

хуманитарног рада 

Предавање учесник 

-Презентација уџбеника 

издавачке куће ВУЛКАН 

ЗНАЊЕ 

Презентација учесник 

- Србија 19. век, Србија 21. век Угледни час учесник 

Декупаж као начин ликовног 

изражавања 

Угледни час учесник 

Од замисли до реализације Предавање учесник 

-Милутин Миланковић Угледни час реализатор 

За баке и деке Јавни угледни 

часа 

реализатор 



  

 

Играчке од рециклираног 

атеријала 

Угледни час учесник 

Презентација уџбеника 

издавачке куће „Креативни 

центар“ 

презентације учесник 

Зашто се континенти померају 

– примена електронског 

уџбенике у настави географије 

Презентација учесник 

Презентација уџбеника 

издавачке куће „Нови логос“ 

Презентација учесник 

Дан вода Презентација учесник 

Exccel Предавање учесник 

Пројектна настава „ 22. Април 

– Дан планете Земље“ 

Угледни час учесник 

Правилник о сталном 

стручном усавршавању и 

напредовању наставника 

Предавање учесник 

Стручне консутације 

посвећене дигиталним 

учионицама 

Предавање Учесник 

Поглед са планинских врхова предавање учесник 

 

-Такмичење у Сремским 

играма 

Угледни час учесник 

-Школски развојни план - 

радионица 

Радионица учесник 

-Студијско путовање за Шид, 

спомен обележје Сремски 

фронт, Моровић 

Посета учесник 

-Сајам књига Посета учесник 

-Еколошка бајка Угледни час учесник 



  

-Правилник о обављању 

друштвено-корисног, односно 

хуманитарног рада 

Предавање учесник 

-Презентација уџбеника 

издавачке куће ВУЛКАН 

ЗНАЊЕ 

Презентација учесник 

- Србија 19. век, Србија 21. век Угледни час учесник 

Јовнаш  Ана 

Декупаж као начин ликовног 

изражавања 

Угледни час учесник 

Од замисли до реализације Предавање учесник 

-Милутин Миланковић Угледни час реализатор 

За баке и деке Јавни угледни 

часа 

реализатор 

Играчке од рециклираног 

атеријала 

Угледни час учесник 

Презентација уџбеника 

издавачке куће „Креативни 

центар“ 

презентације учесник 

Зашто се континенти померају 

– примена електронског 

уџбенике у настави географије 

Презентација учесник 

Презентација уџбеника 

издавачке куће „Нови логос“ 

Презентација учесник 

Дан вода Презентација учесник 

Exccel Предавање учесник 

Савић Ана 

Сремске игре Угледни час реализатор 

Студијско путовање у Шид, 

спомен обележје Сремски 

фронт, Моровић 

Посета учесник 



  

„Кретање“, евалуација 

обрзовних материјала Клет 

Угледни час учесник 

Правилник о обављању 

друштвено-корисног рада 

Предавање учесник 

Материце – Дан мајки - 

пројекат 

Угледни час реализатор 

Стручне консутације 

посвећене дигиталним 

учионицама 

Угледни час учесник 

Одговорност наставника у 

процесу оцењивања 

Предавање учесник 

Сајам књига Посета учесник 

-Милутин Миланковић Угледни час реализатор 

Воденичаревић 

Љиљана 

У сусрет новом планирању 

образовно-васпитног рада 

предавање присуство 

Од замисли до реализације II/2 пројектна 

настава 

присуство 

Милутин Миланковић пројектна 

настава 

реализација 

Играчке од рециклираног 

материјала 

изложба присуство 

Моzа book, паметна табла предавање присуство 

Дан вода угледни час реализација 

Долина јоргована угледни час реализација 

Поглед са планинских врхова пројектна 

настава 

реализација 

Јапан угледни час  реализација 



  

Померање континената - 

примена електронског 

уџбеника у настави географије 

приказ 

дигиталног 

уџбеника 

реализација 

План стручног усавршавања и 

напредовања наставника 

предавање присуство 

Стручне консултације 

посвећене дигиталним 

учионицама 

предавање присуство 

Стручно предавање за 

наставнике – републичко 

такмичење у Зрењанину 

предавање присуство 

Бечменска бара  предавање реализација 

Покрајац Мирјана У сусрет новом планирању 

образовно-васпитног рада 

предавање присуство 

Стручни актив наставника 

биологије града Београда 

предавање присуство 

Сремски фронт-Шид-манастир 

Привина глава, Моровић 

Студијско 

путовање 

 

Хемијски симболи пројектна 

настава 

присуство 

 Играчке од рециклираног 

материјала 

изложба присуство 

Померање континената ( 

примена електронског 

уџбеника) 

предавање присуство 

Моzа book, паметна табла предавање присуство 

Дани вода Угледни час реализација 

Милутин Миланковић пројектна 

настава 

присуство 

Евалуација уџбеника Клет евалуација присуство 



  

Презентација уџбеника-Бигз презентација присуство 

План стручног усавршавања и 

напредовања наставника 

предавање присуство 

Стручне консултације 

посвећене дигиталним 

учионицама 

предавање присуство 

Бечменска бара предавање реализација 

Бунчић Нада Поглед са планинских врхова пројектна 

настава 

присуство 

Јапан угледни час присуство 

Долина јоргована угледни час реализација 

Лекић Бојан Посета Музеју 

ваздухопловства, 3.10..2018. 

Студијска 

посета 

посетилац 

Општинско такмичење Такмичење (3 

сата) 

Члан комисије 

Интерактивне табле и програм 

MOZABOOK, 21.3.2019. 

Презентација посетилац 

Мала матура Мала матура Члан комисије 

Такмичење Мислиша такмичење реализатор 

Такмичење Архимедесова 

дописна олимпијада 

такмичење реализатор 

Утјешиновић 

Даница 

Посета Музеју 

ваздухопловства, 3.10..2018. 

Студијска 

посета 

посетилац 

 Општинско такмичење Такмичење (3 

сата) 

Члан комисије 

Интерактивне табле и програм 

MOZABOOK, 21.3.2019. 

Презентација посетилац 

Мала матура Мала матура Члан комисије 



  

Рад на изради пројекта за 

опремање сале 

Израда 

пројекта 

Члан тима 

Такмичење Мислиша такмичење Координатор и 

реализатор 

Такмичење Архимедесова 

дописна олимпијада 

такмичење реализатор 

Долина јоргована Угледни час посетилац 

Петровић Виолета Посета Музеју 

ваздухопловства, 3.10..2018. 

Студијска 

посета 

посетилац 

Занимљиви експерименти  Фестивал 

науке 

Учесник(5сати) 

Јоргић Слађана Посета Музеју 

ваздухопловства, 3.10..2018. 

Студијска 

посета 

посетилац 

Пројектна настава Хемијски 

симболи 

огледни реализатор 

 Графити огледни посматрач 

Василић Ивана Општинско такмичење из ТИТ 

и ТИО 

Такмичење  

реализовала учествовала   

Интерактивне табле и програм 

MOZABOOK, 21.3.2019. 

Презентација посетилац 

Посета Музеју 

ваздухопловства, 3.10..2018. 

Студијска 

посета 

посетилац 

Мишић Средоје Посета Музеју 

ваздухопловства, 3.10..2018. 

Студијска 

посета 

организатор 

Угледни час „О речима“, 

20.12.2018. 

Угледни час посетилац 

 Симболи – пројектна настава, 

16.1.20019. 

Угледни час посетилац 



  

Мале позоришне игре и кућни 

експерименти, 21.1.2019. 

Угледни час посетилац 

Играчке од рециклираног 

материјала, 8.3.2019. 

Изложба посетилац 

Општинско такмичење из 

Технике и технологије и ТИО, 

16.3.2019. 

Такмичење реализатор 

Приказ дигиталног уџбеника 

из Географије, 20.3.2019. 

Угледни час посетилац 

Интерактивне табле и програм 

MOZABOOK, 21.3.2019. 

Презентација посетилац 

Стручне консултације 

посвећене дигиталним 

уџбеницима, 20.5.2019. 

Презентација посетилац 

„Поглед ца планинских 

врхова“, 5.6.2019. 

Угледни час“ посетилац 

„Јапан“ Угледни час посетилац 

ЕВА ГРавара 

Белоица 

Објављивање/ публиковање 

ауторског истраживачког 

пројекта, самостална изложба 

Изложба реалилзатор 

Рад у конкурсним комисијама, 

Општина сурчин, ликовни 

конкурс 

Жири учесник 

Рецензија уџбеника, стручне 

књиге, издавач Бигз, уџбеник 

ликовна култура за 5 разред 

 реализатор 

Угледни/огледни 

час/активност, „Декупаж као 

начин ликовног изражавања“ 

Угледни час реализатор 

Ненад Катић Материце Угледни час Реализатор 



  

Душко Недељковић 

Улога и одговорност 

наставника у оцењивању 

Редавање Реализатор 

Студијско путовање у Шид Посета Реализатор 

Припрема настзавника за 

завршни испит 

Предавање Реализатор 

Сремске игре Угледни час Учесник 

Материце Угледни час Учесник 

Администратор фејсбук 

странице и сајта 

  

Хемијски симболи Угледни час Учесник 

Интерактивне табле и програм 

MOZABOOK, 21.3.2019. 

Презентација Учесник 

Дурмић Јелена  

Технике ефикасног учења Предавање Реализатор 

Вршњачко насиље Предавање-

радионица 

Реализатор 

Правилник о 

друштвенокорисном раду 

Предавање Реализатор 

Припрема наставника за 

завршни испит 

Предавање Учесник 

Угледни часови  присуство 

 

 

 

 

 

 



  

Прилог 1. 

Освајачи наградама на такмичењима и смотрама шк. 2018/19.године 
 

ред.б

р. 

име и презиме 

ученика 

разред такмичење општинск

и ниво 

градски 

ниво 

републи

чки 

ниво 

1.  Јана 

Стевановић 

3.разред математика 1.награда   

2.  Андреа 

Шумоња 

3.разред математика 2.награда   

3.  Лазар 

Барјактаревић 

3.разред математика 3.награда   

4.  Марија 

Шумоња 

5.разред математика 1.место   

5.  Невена Грбић 5.разред математика похвала   

6.  Марко 

Воденичаревић 

6.разред математика 3.награда   

7.  Огњен 

Рацковић 

6.разред математика похвала   

8.  Андреј Чернош 7.разред биологија 3.место   

9.  Теодора Ћирић 8.разред биологија 3.место   

10.  Милорад 

Радосављевић 

7.разред географија 1.место 1.место похвалн

ица 

11.  Вукашин 

Ивановић 

7.разред географија 2.место   

12.  Анђела 

Добриловић 

8.разред географија 2.место   

13.  Киш Јован 8.разред географија 3.место   

14.  Маја 

Деспотовић 

8.разред географија 3.место   

15.  Марко 

Воденичаревић 

6.разред историја 2. место   

16.  Јован Киш 8.разред историја 2.место   

17.  Марко 

Воденичаревић 

6.разред физика 3.награда   

18.  Марија 

Радуловић 

7.разред хемија похвала   



  

19.  Стефан 

Митровић 

8.разред хемија похвала   

20.  Лука Симовић 8.разред ТиО 1. мес

то 

  

21.  Дејан Ђукић 6.разред ТиО 1. мес

то 

  

22.  Василије 

Николић 

5.разред ТиО 3. место   

23.  Аница Ашћери 3/2 Најбоља дечија 

карикатура 

''Мали Пјер'' 

2.место   

24.  Mарија 

Шумоња 

5/1 Најбоља дечија 

карикатура 

''Мали Пјер'' 

1. место   

25.  Душан 

Шушица 

8/1 Најбоља дечија 

карикатура 

''Мали Пјер'' 

2.место   

26.  Александар 

Вујадиновић 

4/2 Песничка 

сусретања деце 

и младих 

1.место   

27.  Марија 

Шумоња 

5/1 Песничка 

сусретања деце 

и младих 

2. мес

то 

  

28.  Маја Јовановић 7-1 Пријатељи деце 

''Златна сирена'' 

1. место 1.место 1.место 

29.  Теодора 

Манчић 

7-1 Пријатељи деце 

''Златна сирена'' 

1.место   

30.  Лена Ђорић 4-1 Песниче народа 

мог, 

так.рецитатора 

3.место   

31.  Лена Ђорић 4-1 Васкршње 

ликовне 

радости деце 

Београда 

1.место   

32.  Лазар 

Барјактаревић  

3-2 Васкршње 

ликовне 

радости деце 

Београда 

2.место   



  

33.  Ања Поповић 3-2 Васкршње 

ликовне 

радости деце 

Београда 

3.место   

34.  Стефан 

Митровић 

8-2 Васкршње 

ликовне 

радости деце 

Београда 

1.место   

35.  Јована Милков 6-1 Васкршње 

ликовне 

радости деце 

Београда 

2.место   

36.  Невена 

Славковић 

8-3 Васкршње 

ликовне 

радости деце 

Београда 

3.место   

37.  ''Ново доба 

Црвенкапе и 

баке'' 

4-1 Фестивал 

Позоришних 

игара деце и 

младих 

1.место 3.место  

38.  Лена Ђорић 4-1 Фестивал 

Позоришних 

игара деце и 

младих 

награда 

за главну 

женску 

улогу 

  

39.  Вук Радонић 4-1 Фестивал 

Позоришних 

игара деце и 

младих 

награда 

за главну 

мушку 

улогу 

  

40.  Никола 

Станковић 

4-1 Фестивал 

Позоришних 

игара деце и 

младих 

награда 

за 

најбољи 

плес 

  

41.  ''Страшан сан'' 4-1 Фестивал 

кратких 

драмских 

форми-млађи 

2.место   

42.  Матија 

Ковачевић 

4-1 Фестивал 

кратких 

Награда 

за главну 

  



  

драмских 

форми-млађи 

мушку 

улогу 

43.  Анастасија 

Гајић 

4-1 Фестивал 

кратких 

драмских 

форми-млађи 

Награда 

за главну 

женску 

улогу 

  

44.  ''Прва љубав'' 5. разред 

 

Фестивал 

кратких 

драмских 

форми-старији 

1. мес

то 

  

45.  ''Два лица 

сунца'' 

4-1 Луткарска 

представа 

1.место 1.место  

46.  Никола 

Станковић 

4-1 Црвени крст награда 

за 

најбољи 

литерарн

и рад 

  

47.  Дејана 

Милићевић 

6-2 Црвени крст Награда 

за 

најбољи 

ликовни 

рад 

1.место  

48.  Драгана 

Милетић 

1-2 Ликовни 

конкурс ''Мој 

војник'', Црвени 

крст 

Награда 

за 

најбољи 

ликовни 

рад 

1.место  

49.  Анђелија 

Симић 

1-2 Литерарни 

конкурс ''Мој 

војник'', Црвени 

крст 

награда 

за 

најбољи 

литерарн

и рад 

1.место  

50.  Лука Николић 6-2 Атлетика, на 60 

м 

1.место 1.место 1.место 

51.  Жаклина 

Симић 

 Педагошки рад 1.место 

 

  

 

 

 



  

 
Директор школе                                                                           председник Школског одбора 

Душко Недељковић                                                                                 Иван Воденичаревић 


