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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 предата 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 (120м2 ) 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 

користили АДСЛ прикључак МТС-а, ал он је укинут марта 2021. године са образложењем да 

не постоје техничке могућности.  Свака учионица у школи има прикључак за приступ 

интернету. Читава школсказграда у Бечмену покривена је АМРЕС-овoм WI-FI мрежом. 

            Током ове школске године крој пројекат „Учимо безбедно користећи нове технологије“, 

који је подржао НИС кроз конкурс „Заједници заједно 2020“, у школској згради у Бечмену 

формиран је још један кабинет за информатику и школска зграда је покривена савременим 

видео надзором. 

 

 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 школског простора, школског дворишта и околине 

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

  

 Кадровски услови су  добри. Школа има 44 запослених (од тога 6 у Петровчићу): 

Наставно особље је са директором, педагогом и библиотекаром, укупно 33 (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. 

 

 

 

МЕСТО  СТАНОВАЊА ЗАПСОЛЕНИХ 

 

Рбр Звање Место 

  Бечмен Петровчић ван Бечмена 

1. Наставник разредне наставе 3 3 6 

2. Наставник предметне наставе 4 1 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. 

             Такође, изградњом фискултурне сале немамо директан излазак из зграде у школско 

двориште, већ је школа оградила део улице Хероја Пинкија која преолази између две школске 

парцеле и претворила је у пешачку зону. Често се дешава да мештани овај део улице користе 

пролаз бициклима и понека чак и мотоциклима.  

 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. По овом питању школа сарађује са саобраћајном полицијом у 

Сурчину. 

 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. Школа је предузимала правовремене мере за 

отклањање повремених оштећења сигурносних уређаја. 

             Уградњом видео надзора, школска зграда у Бечмену, више није  на мети вандала који 

уништавају школску имовину, уиштавају и шарају фасаду школске зграде, што се не може рећи 

за зграду у Петровчићу која нема видео надзора.  

 

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 20 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 8 одељења ученика од V - VIII разреда. 

 Образовни процес се организoвао због пандемије КОВИД 19 у Бечмену по 

комбинованом систему. Ученици су дељени у две групе А и Б. Учнеици првог циклуса у 

Бечмену и ученици 2 и 3. разреда у Петровчићу, долазили су на наставу сваког дана прва група 

од 8:00, друга од 11:00. а часови су трајали 30 минута, а ученици другог циклуса долазили су 

сваког другог дана, док су ученици првог и четрвртог разреда у Петровчићу на наставу 

долазили сваког дана у поподневној смени.  

   

 Бројно стање ученика на крају школске 2019/2020.године 

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

РАЗРЕД   I II III IV V VI VII VIII 

БРОЈ УЧЕНИКА           49         66         62        50         55        56         54         46 

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

 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, 

 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, 

            2019/2020       било је укупно 439 ученика, 

            2020/2021       било је укупно 438 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, фискултурној сали и сали Дома културе у Петровчићу. 

  

 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. Школа је радила по комбинованом 

моделу, осим у одељењима 13 и 43, која због малог броја ученика су радила по основном моделу, 

тј нису деељена на групе.  
Од 30.11.2020 до 19.12.2020. и од 15. марта до 15. априла, реализација плана и програма наставе 

и учења остваривана је , у одељењима другог циклуса, учењем на даљину уз коришћење 

савремених ИКТ средстава, платформи за учење надаљину Гугл учионица, ГУГЛ МИТ. 

Ученици којима није била доступна ова технологија, материјале за рад узимали су у школи. 

Број тих ученика био је мали, свега 6. 

 Додатна и допунска настава реализована је на нивоу одељења углавно,м радом на 

даљину због актуелене епидемиолошке ситуације. Посебно се водило рачуна о оптерећености 

ученика, да се не деси да исти ученици буду предложени за више предмета допунске или 

додатне наставе. Увођењем онлајн наставе, наставници су радили индивидуално користећи 

електорнску пошту, телефонски и вибер позив, како би давали ученицима додатну подршку у 

раду. 

  



 

 

 

 

 

1.4.1. Извештај о истраживању наставе на даљину 
 

У другом полугодишту школске 2020/21. године, у школи је спроведено истраживање о 

предностима и недостацима наставе на даљину. Истраживање је спроведено анкетирањем свих 

наставника у школи, ученика од петог до осмог разреда и родитеља свих ученика од првог до 

осмог разреда. Циљ истраживања је био прилагођавање наставе на даљину могућностима и 

потребама ученика, као и да се припреме услови за што ефикаснију и успешнију наставу на 

даљину уколико за тиме буде било потребе у наредној школској години. 

Предности и добре стране наставе на даљину: 

 Могућност примена савремених наставних средстава 

 Већа креативност у изради и избору наставног материјала 

 Смањена могућност за појаву физичког насиља 

 Истовремено задавање и праћење урађених задатака код великог броја ученика  

 Брза повратна информација и детаљна анализа урађених задатака 

 Могућност индивидуалног приступа са ученицима 

 Већа укљученост и сарадња родитеља 

 Унапређење дигиталних компетенција наставника и ученика 

 

Недостаци наставе на даљину: 

 Недостатак живе речи 

 Технички услови (брзина приступа интернет подацима, слаб рачунар/телефон...) 

 Немогућност објективног оцењивања 

 Праћење напредовања ученика 

 Недовољна дигитална писменост родитеља и ученика 

 Вршњачко дружење 

 Смањена мотивација за рад 

 Смањена физичка активност 

 

Квалитет рада ученика путем наставе на даљину у односу на непосредни рад у школи на скали 

од 1 до 5, оцењен је оценом 3 од стране наставника, док су ученици наставу на даљину оценили 

оценом 4, као врло добру. 

На основу одговора наставника, 75% сматра да им је за припремање наставе на даљину 

потребно много више времена у односу на непосредни рад у школи. 

У погледу техничких услова, 78% родитеља може да обезбеди свом детету ''паметни'' телефон 

или рачунар за рад на даљину. Велики број родитеља поседује добре вештине за рад са 

апликацијама као што су гугл учионица и гугл мит.  



Многи ученици (56%) редовно прате наставу на даљину, док су остали делимично присутни. 

Чак 96% ученика има све потребне техничке услове (приступ интернет подацима, рачунар, 

мобилни телефон) да неометано прати онлајн наставу. 

Већина ученика (80%) се слаже да наставници врло често пружају јасна објашњења, помажу у 

решавању проблема и подстичу ученике на рад и труд, као и да дају повратну информацију 

ученицима у виду коментара и сугестија (90%). 

65% ученика је задовољно обимношћу задатака које им наставници задају током наставе на 

даљину. 

Када је у питању рад наставника током наставе на даљину, родитељи и ученици су јако 

задовољни ангажовањем и уложеним трудом свих наставника, њиховим разумевањем и 

толеранцијом у циљу побољшања наставе и унапређења рада ученика. 

Предлози наставника, родитеља и ученика у погледу наставе на даљину: 

 Користити је само у ванредним ситуацијама, као додатну помоћ у настави 

 Обезбеђивање потребних техничких услова свим ученицима 

 Развој дигиталних компетенција наставника, родитеља и ученика 

 Више дидактичког материјала 

 Неоптерећеност ученика градивом 

 

На основу овог истраживања можемо закључити да је реализација наставе на даљину била 

веома успешна, што доказује то да су сви ученици успешно завршили разред. Без обзира на 

постигнуте резултате, сматрамо да ништа не може да замени живу реч и непосредан рад у 

школи. Податке које смо добили на основу овог истраживања, користиће нам као основ за даљи 

рад и унапређење наставе на даљину.  

Педагог школе 

Јелена Дурмић 

 

 

1.5. Извештај о успеху ученика 
 

1.5.1. Успех и дисциплина ученика на крају школске године 

 

o  У првом разреду има 49 ученика и сви су савладали  предвиђено градиво одређеном 

динамиком рада уз индивидуализацију рада за поједине ученике. 

o Од другог до осмог разреда је 389 ученика и сви су са позитивним успехом. Са одличним 

успехом је 228 ученика (58,61%), са врлодобрим успехом је 90 ученика, са добрим 66 ученика 

и 5 ученика имају довољан успех. 



o Од  другог до четвртог разреда је 178 ученика. Од тога, 132 ученика је са одличним успехом 

(74,16%), врлодобрих је 34, и добрих 12 ученика. 

o Од петог до осмог разреда је 211 ученика. Одличан успех има 96 ученика, врлодобар 56, добар 

54 и 5 ученика довољан успех. 

o У односу на прошлу школску годину, број ученика са одличним успехом је увећан за 8 (220-

228). 

o Четири ученика завршили су разред по ИОП-у – три ученика по ИОП-у 2 и један ученик по 

ИОП-у 1. 

 

Владање ученика 

o Од другог до четвртог разреда сви ученици имају примерно владање. 

o У петом разреду три ученика има Укор Одељењског старешине.  

o У шестом разреду један ученик има Укор Одељењског старешине. 

o У седмом разреду четири ученика има Укор Одељењског старешине, и један ученика има Укор 

Одељењског већа. 

o  У осмом  разреду један ученик има Укор Одељењског старешине. 

o Укупно за школу је изречено 10  васпитних мера – 9 Укора одељенског старешине и 1 Укора 

Одељењског већа.   

o Број изречених васпитних мера је исти као и на крају прошле школске године (10-10) 

           Успех ученика био је много бољи него претходне године. Нарочито добар успех       

остварили су учеици осмих разреда, што се касније показало и кроз резултате 

завршног испита. 

 

1.5.2. Извештај о резултатима завршног испита 

 

Завршни испит на крају школске 2020/21 године полагало је 46 ученика. 

Постигли су следеће резултате: 

 

 српски језик математика комбиновани тест 

бодови број 

ученика 

% број ученика % број ученика % 

˂ 5 2 4,35 3 6,52 0 0 

5-10 9 19,56 7 15,22 5 10,67 

10-15 22 47,83 31 67,33 13 28,26 



˃ 15 12 28,26 5 10,87 28 60,87 

 

       

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

школском 2020/2021.годином, може се констатовати да су побољшани резултати из свих 

предмета. А ако се упореде резултати од прошле, 2019/2020.године са овогодишњим 

резузлтатима, видимо да су резултати приближни прошлогодишњим. Из српског језика је 

просек за 0,12 бодова, а просек из математике већи за 0,36. Мора се признати да је тест ове 

године био доста лакши него претходних година. Уочава се да су ученици, 

традиционално,  највише успеха имали на комбинованом тесту где су остварени резултати на 

нивоу Града Београда, бољи негу у Републици Србији. Што се тиче тестова из Српског језика 

и Математике, они су урађени боље него претходних година, али знатно испод градског и 

републичког просека, као и претходних година.  

 

 Шк. 2017/18. г. 

(просечан број 

бодова) 

Шк. 2018/19. г. 

(просечан број 

бодова) 

Шк. 2019/20. г. 

(просечан број 

бодова) 

Шк. 2020/21. г. 

(просечан број 

бодова) 

Српски језик 10,56 9,78 12,48 12,36 

Математика 8,20 9,87 11,30 11,66 

Комбиновани 

тест 

12,62 10,92 15,46 15,46 

 

1.5.3. Постигнућа учћеника на такмичењима и смотрама 

 

И ове школске године, упркос КОВИД 19 пандемији, 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 2020/2021. години постигнути су следећи резултати: 

1. место на општинском такмичењу – 2 ученика; 

2. место на општинском такмичењу - 7 ученика; 

3. место на општинском такмичењу - 5 ученика. 

      

2.  место на градском такмичењу - 1 ученик; 

      1. место на републичком такмичењу - 1 ученик. 

 

Треба напоменути да услед пандемије  нису одржана сва такмичења. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Стручни, руководећи и управни органи школе   

 

2.1. Извештај о раду директора школе 
 

Припреме за школску годину почеле су током августа. Набављене су довољне количкине 

средстава за дезинфекцију и одржавање хигијене, као и заштитне маске за све запослене. 

Педагошки колегијум и Тим за обезбеђивање квалитета рада школе и Педагошки колегијум 

израдили су Оперативни план рада школе и предали га надлежној школској управи која је дала 

сагласност на предложени оперативни план рада. Директор је упознао све запослене са мерама 

заштите од КОВИД 19 инфекције и свима сдренуо пажњу на доследно поштовање договорених 

мера. Пријем првака и петака ове године одржан је дан раније у школском дворишту уз 

поштовање противепидемијских мера. Настава је почела у уторак, 01.09.2020.гоине. ГО Сурчин 

обезбедила је пригодне поклоне за ученике провог разреда.  Због актуелене епидемиолошке 

ситуације изазване КОВИД-19 вирусом, настава је била организована тако да су ученици 

провог циклуса долазили у школу сваки дан. Одељења у Бечмену  и  другог и трећег разеда у 

Петровчићу, дељена су на групе А и Б. Једна група не нанаставу долазила од 8:00, друга од 

11:00. Часови трају по 30 минута. Одељења провог и четвртог разеда у Петровчићу нису дељена 

на групе због малог броја ученика у њима и она су на наставу долазила од 13:30 сати и њихови 

часови су трајали по 30 минута. Учнеици другог циклуса су такође дељени на групе А и Б, стим 

што су ученици на наставу долазили сваког другог дана од 13:30, а група која није долазила у 

школу , наставу је пратила путем ТВ часова и гугл учионице. Са задуженим наставником 

директор је радио на изради рспореда часова редовне, додатне, допунске наставе као и часова 

ваннаставних активности и распореда дежурства. Директор је предузео мере да настава почне 

са довољним бројем наставника, пошто је наставница физике Виолета Петровић прешла на рад 

у другу школу. Наставницима су уручна решења о четрдесеточасовној радној недељи. Са 

задуженим радником директор је попунио Ценус табеле и унео податке у ИС Доситеј. Директор 

је узео учешћа у изради: Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе за 

2019/2020.годину, Годишњег извештај о раду директора школе за 2019/2020.годину, Извештаја 

о самовредновању за школску 2019/2020.годину, Извештаја о стручном усавршавању за 

школску 2019/2020. годину, Годишњег план рада школе за школску 2020/2021.годину, Плана 

стручног усавршавања за школску 2020/2021.годину. Сва ова документа разматрана су  на 

седницама Савета родитеља, Наставничког већа, и усвојена на седници Школског одбора 

15.09.2020.године. У сарадњи са шефом рачуноводства, сагледали смо реализацију 

финансијског плана и плана јавних набавки.  Током месеца директор је надгледао радове на 

изради унутрашње гасне инсаталације у Петровчићу и предузимао кораке неопходне за 

прикључење школске зграде у Петровчићу на гас. Након завршетка радова прикуљана је 

документација неопходна за исплату извођача радова. Прославу Дана школе, ове године смо 

организовали по одељењима и групама А и Б, у складу са мерама заштите од епидемије. Током 

месеца директор је руководио радом Наставничког већа и Педагошког колегијума, Тима за 



обезбеђивање квалитета рада установе, учествовао у раду Одељењских већа, Тимова, Савета 

родитеља, Актива директора Сурчина.... Редовно је контролисао спровођење антиепидемијских  

мера  препоручених од Кризног штава и Министрства просвете, контролисао дежурство 

наставика. Предузимали смо мере за уклањање непријатног мириса у шкослкој згради у 

Петровчићу. Пошто смо обавештени да је школа добила финансирање  пројекта „Учимо 

безбедноуз нове технологије“, директор је предузео мере за свтварање предуслова за 

реализацију овог пројекта. 

У октобру смо организовали дечију недељу под слоганом: „Подељена срећа два пута је већа“. 

У оквиру ове манифестације директор је узео учешћа у организацији пете „Олимпијаде ђака 

првака“ у сарадњи са Фан парком, МЗ Бечмен, ГО Сурчин. Ове године на манифестацији су 

учествовала само деца из одељења првог разреда у Бечмену. 

На дан 11.октобра, директор је учествао у организацији обележавања Дана ослобођења Бечмена 

у Другогм светском рату, као и у Петровчићу 27.10.2020.године. Дана 12.октобра дошло је до 

квара на електричним инсталацијама у котларници у Бечмену. Дошло је до прекида подземног 

напајања електричом енергијом. Због овог квара било је онемогућено да почне грејна сезона. 

Радови на санацији кваратрајали су неколико дана, док екипе ЕДБ-а нису лоцирале место квара. 

Током месеца уочили смо недостатке на изведеним радовима у току градње фискултурне сале. 

Директор о свему обавесио извођаче радова са захтевом да изађу на терен и отклоне недостатке 

у складу са уговором. 

Током месеца директор је обишао тринаест часова редовне наставе. Посебну пажњу посвећивао 

је приправницима, са њима обављао саветодавне разговоре и давао подршку у раду. 

У октобру смо обавештени преко Мионистарства просветем, да су школе које учествују у 

пројекту Заједници заједно 2020. године у обавези да поштују одредбе Закона о приватном 

обезбеђењу и одредбе Правилника о начину вршења послова техничке заштите и коришћења 

техничких средстава. Било је потребно израдити Акт о процени ризика и Пројекат видео 

надзора. Директор је предузимао кораке да се обезбеде не мала средства за изераду овбих 

докумената. 

У октобру је директор руководио радом Тима за Обезбеђивање квалитета рада установе, 

Педагошким колегијумом, учествовао у раду других тимова.  

Свакодневно је контролисано примењивање мера заштите здравља у установи, како у Бечмену 

теко и у Петровчићу, дежурство наставника, редовно је вршена допуна хигијенских средстава. 

Током месеца новембра, директор је радио на изради техничке документације за уградњу видео 

надзора и обезебедио навац за исту. Током децембра имали смо и проблема са грејањем у 

Бечмену и Петровчићу. Брзом интервенцијом сервисера и хитних интервенција, успели смо да 

отклонимо квар и да се настава неометано одвија.  Београдске електране, термовизијским 

камерама снимале су да ли има цурења из топловодне мреже која иде испод пода уи утврдили 

су да нема цурења воде. Отклоњени су недостаци на столарији у фискултурној сали ( 

промењене су „маказе“ на прозорима ). Док остали недостаци су остављени за касније због 



епидемије КОВИД 19. Током месеца директор је посећивао часове редовне наставе, укупно 

дванаест часвова. Учествовао је у раду наставничког и одељењских већа. Учествовао на 

састанку актива директора Земуна и Сурчина са руководиоцем Школске управе, Драганом 

Филиповићем. Током месеца спровели смо пројекат о безбедности у саобраћају „Будимо 

Безбедни у саобраћају“. Најуспешнијим ученицима додељене су награде: бицикл, тротинет, 

опрема за подизање безбедности бициклиста у саобраћају кациге, катадиоптери, 

светиљке....Брзом реакцијом успео је да обезбеди замену за оболеле нставнике од КОВИД 19.  

У децембру је одржана телефонска седница школског одбора због забране окупљања због 

пандемије КОВИД 19. На тој седници смо формирали комисију за попис финансијске  и 

комисију за попис нефинансијске имовине. Због повећаног броја заражених од КОВИД 19. 

ученици другог циклуса прешли су на онлајн наставу од 01.12.2020.године, док су ученици 

првог циклуса нставили непосредну наставу. Одлуком Министарства просвете скраћеноје прво 

полугодиште до 18.12.2020.године.  Директор је пратио реализацију онлајн наставе. Због 

немогућности да пронађе замену за учеитеље у Петровчићу директор је мањао одсутну 

учитељицу. Спроведене су јавне набавке за 10 рачнара и уградњу видео надзора у оквиру 

конкурса „Заједници заједно“ који финансира НИС. Одабрани су добвљач и извођач радова. 

Спровели смо и јавну набавку за избор надзорног органа. Набављене су радне плоче за столове 

за нови кабинет информатике. Директор је учествовао у раду актива директора.  

У јануару, изврешена је поправка ограде школског дворишта, замењени су оштећени делови 

који су потенцијално могли бити опасни за децу. Током распуста окречени су две учионице у 

школској згради у Бечмену. У учионици у којој је предвиђено инсталирање информатичке 

опреме за кабинет, монтирани су столови, разведена електрична инсталација, поправљен 

намештај. Током зимског распуста предузеће  ТМН спровело је радове на уградњи видео 

надзора у школској згради у Бечмену, а све у склопу пројекта „Учеимо безбедно користећи 

нове технологије“ који финансира Нафтна индустрија Србије кроз конкурс „Заједници заједно 

2020“. Видео надзор се састоји од 14 камера, покрива ходнике и простор око пшколе,  пуштен 

је у рад. Непосредно пред почетак школске године дошло је до квара на котлу у школкој згради 

у Петровчићу. Директор је хитно предузео мере за отклањање квара.  Због отклањања квара, 

настава је први дан новог полугодишта, била онлајн за ученике из Петровчића. Током провере 

исправности антипаник расвете утврђено је да две лампе нису у исправном стању, па су 

предузете мере за довођење опреме у исправно стање. Пред почетак наставе у другом 

полугодишту, спроведено је темењно чишћење и дезинфекција свих зграда које школа користи. 

Због епидемије КОИВД 19, ппослава Дана Светог Саве спроведена је другачије него 

претходних година. Обележавање школске славе организовано је по групама и одељењима. 

Свако одељење и свака група припремили су пригодан програм у својој учионици уз стриктно 

поштовање антиепимиолошких мера. 

Током месеца директор је учествовао у раду Тима за обезеђивање квалитета рада установе, 

Педагошког колегијума, Школског одбора, Одељењских већа, Актива директора сурчинских 

школа, ... Редовно је контролисано спровођење антипандемијских мера, дежурство наставника.  



Током фебруара, директор је организовао развођење електричних прикључака за рачунаре у 

новом кабинету за информатику. Обављен је шестомесечни преглед гасних котлова у 

фискултурној сали у Бечмену. 

 Са школским педагогом разматрана је реализација план и проиграма наставе и учења. 

Констатовали смо да се и поред скраћених часова настава редовно одвија, да је велики проблем 

у другом циклусу где ученици на наставу долазе сваког другог дана, а добар део њих сматра да 

није дужан да учи када није у школи. Проблема има и у писменом оцењивању ученика. Овај 

проблем покушавамо да решимо тако да када је писмена провера сви учпеници долазе у школу. 

Прва група на предчас, а друга на редован час. Раде се задаци у две групе, где свака група 

решава своје задатке. 

На полугодишту нас је напустила наставница физике, Тиана Јовановић. Директор је брзо 

пронашао стручну замену. Новом наставнику директор је посветио доста времена, јер није имао 

радног искуства у школи. Одређен му је ментор, наставник Мишић Средоје. 

Током месеца покушали смо да организујемо седницу Савета родитеља електронским путем, 

али се одазвао мали број родитеља, њих свега 7, па смо седницу одложили због недостатка 

кворума. Са Активом за ШРП извршили смо анализу реализације активности предвиђених 

развојним планом. Констатовано је да смо уградили видео надзор у школи у Бечмену и 

фоимирали још један информатички кабинет. Очекује се грађевинска дозвола за реновирање 

зграде у улици 11.октобра 37 у Бечмену и тендер за избор извођача радова на гасификацији 

котларнице у Бечмену. Остале активности су реализоване колико је омогућавала новонастала 

ситуација. 

Директор је учествовао на семинару за директоре „Школа за 21. век“ у организацији Британског 

савета у Србији и Министарства просвете. Одређен је тим од пет наставника који су веома 

успешно завршили обуку за рад у Програмерској секцији и за коришћење микробит рачунара 

у свакодневној настави, а наставници информатике и технике и технологхије су завршили курс 

програмирања. 

У марту смо били предмет надзора Инспекције за заштиту животне средине. Пошто је школа 

предвиђена за промену енергента, закјључак је да се  надзор обави од јесени, како би се избегло 

непотребно трошење материјалних средстава за мерење емисије штетних гасова. Домар је 

поправио оштећену ограду у школком дворишту. Приликом прегледа документације за тендер 

у секретаријату за Заштиту животне средине, уочени су недостаци у пројектној документацији 

и директор ј епредузео мере да се ти недостаци отклоне у што краћем року како би тендер био 

што пре расписан, а радови били завршени пре почетка грејне сезоне. Извршена је поправка 

система видео надзора у фискултурној сали у Бечмену.  

Током месеца директор је са сарадницима радио на уношењу података у ЈИСП (Јединствени 

информациони систем просвете). У четвртак, 11.марта 2021.године, успешно смо организовали 

такмичење „Мислиша“ уз потпуно поштовање антипандемијских норми.  Због повећања броја 

оболелих од КОВИД19, ученици другог циклуса свих основних школа у Србији прешли су на 

онлајн наставу. Директор је обезбедио услове за рад наставном особљу и вршио контролу 



реализације наставе. Пријављени су наставници за обуку вебинаре: Дигитална учионица  и 

Реализација нових програма наставе и учења, коју су пријављени наставници са успехом 

завршили. Директор је радио са тимом за самовредновање. Урадили смо акционо истраживање 

о настави на даљину. Током марта спровели смо припреме за организацију пробног завршног 

испита. Током месеца редовно су контролисане антипандемиске мере и набављане довољне 

количине средстава за дезинфекцију, контролисан рада запослених. 

Током марта одржане су седнице Тима за обезбвеђивање квалитета и развој установе, 

Педагошког колегијума, стручних већа, Наставничког већа, Савета родитеља,... 

У априлу смо успешно организовали и извели пробни завршни испит за наших 46 ученика. 

Ученици су веома неозбиљно пришли решавању пробног теста, те су и резултати били веом 

лоши. Директор је контролисаочасове онлајн наставе. У понедељак 19. априла 2021.године 

настава је нормализована за ученике другог циклуса. На седници Тима за обезбеђивање 

квалитета и равој установе и Педагошког колегијума, урађен је оперативни план рада школе за 

наредни период до краја школске године. Одређени су наставници за прегледаче на 

предстојећем завршном испиту. Током месеца директор је у име школе учествовао у 

обележавању годишњице страдања војника 250-те бригаде у НАТО агресији 1999.године. 

Градски секретаријат одобрио је средства за куповину 5 десктоп рачунара за администрацију и 

10 лаптоп рачунара за потребе опремања информатичког кабинета у Петровчићу. Директор је 

учествовао у раду Школског одбора, Наставничког већа, стручних органа. Савет родитеља је 

путем мејла обавештен о изабраним уџбеницима за наредну школску годину, јер нисмо могли 

омогућити одржавање састанка у школи због зуаузетости родитеља. Директор је присуствовао 

родитељским састанцима у оба одељења осмог разреда и том приликом детаљно упознао 

родитеље ученика са значајем и процедурама завршног испита. Такође су родитељи упознати 

са начином уписа у средње школе, њиховим обавезама и правима, најчешћим грешкама које се 

праве приликом избора занимања и попуњавања листа жеља. 

У мају примећено је цурење на грејним инсталацијама у Бечмену. Директор је о свему 

обавестио Хитне интервенције Београдских електрана које су задужене за одржавање система. 

Њихова екипа је изашла на терен и утврдила да су  пењалице до експанзионог суда иструлиле 

и да није безбедно да се њихови радници пењу до експанзионог суда. Директор је предузео 

мере да се проблем реши. Том приликом смо догооврили замену разводног система грејања у 

Петровчићу. На републичком такмичењу из Технике и технологије наша ученица МШ је 

освојила прво место. Школа је сносила трошкове путовања и боравка у Нишу. Директор је 

27.маја 2021.године учествовао у обележавању погибије Радета Јотића у НАТО агресији 

1999.године. Директор је учествовао на састанку актива директора Земуна и Сурчина ради 

припрема за обављање и организацију завршног испита. 

Директор је радио са сарадницима на уношењу података у ЈИСП, припремама за завршни 

испит, решавању свакодневних проблема, пружао помоћ приправнику Саши Шарићу. 

Почетком јуна, израђен је распоред за припремну наставу за ученике осмог разреда. Директор 

је посебну пажњу обратио на праћење реализације часова, инсистирао на озбиљности ученика 

и наставника. У оквиру припрема за организацију завршног испита донета је одлука да се у 



складу са Смерницама за спровођење завршног испита и Стручним упутством за спровођење 

завршног испита, испит организује у фискултурној сали, јер имамо мање од 50 осмака и 

простор омогућава више од 10м2 по особи која ће бити на испиту. Одређени су наставници који 

ће дежурати на завршном испиту и који ће морарти да прођу онлајн обуку на сајту ЗУОВ. У 

склопу припрема за завршни испит инсталирани су програми за преглед тестова на раучнарима 

у новом кабинету за информатику, извршена обука наставника за њихово коришћење и систем 

је испробан, утврђено је да ради. Наручен је довољан број олковака за ученике, вода,... Завршни 

испит спроведен је без пропуста у регуларним условима од 23 до 25. јуна. Сви ученици су 

изашли на испит и завршили основну школу. Активности после завршног испита спроведене 

су такође без пропуста. Захваљујући доброј припреми ученика и родитеља, сви ученици су 

уписани у средње школе у првом уписном кругу. Обављено је и тестирање ученика четвртог 

разреда из предмета српски језик, математика и природа и друштво. Са резултатима ових 

тестова моженмо бити веома задовољни. Према званиичном календару 28.јуна извршена је 

свечана подела ђачких књижица и сведочанстава ученицма. Том приликом ученицима су 

уручене награде и похвачнице које им је доделило Наставничко веће. На сецници школског 

одвбора правовремено судонети анекси на школски програм 2019-2023. године. 

Директор је присуствовао на пријему вуковаца код председника општине. Учесвовао је у раду 

актива директора Сурчина и на промоцији бесплатни електронских уџбеника за ученике од 3 

до 6. разеда. На састанку код председника супштине општине Сурчин, покренуо је иницијативу 

да се део улице Хероја Пинкија између парцела  785( Котларница и парк) и 1930 ( школска 

зграда и фискултурна сала), претвори у пешачку зону и забрани пролаз бициклима и 

мотоциклима, као и да се тражи од Секретаријата за имовину Града Београда да се  део парцеле 

1221 додели школи за проширење школског дворишта. Директор ће послати дописе Градском 

секретаријату за саобраћај и тражиће после годишњих одмора састанак са градским секретаром 

за образовањем Славком Гаком у вези проширења школског дворишта. 

Током месеца, директор је учествовао у раду Одељењских већа, Наставничког већа, стручних 

органа у школи. 

 

У овом периоду директор је обавио разговор са десет родитеља ученика на њихов захтев и са 

пет родитеља по позиву директора. Обављено је и једанаест  и разговора са ученицима  који су 

имали дисциплинских прекршаја.  

Свакодневно је вршена контрола примене антипандемијских мера у школи у Бечмену и 

Петровчићу. Месечно је подношен извештај о реализацији активности у  оквиру пројекта 

„Учеимо безбедно користиећи нове технологије“.  

О дешавањима у школи ТВ МАГ из Обреновца је извештавао више пута. Родитељи су 

информисани о дешавањима у школи путем ВИБЕР група, мејловима, преко школског сајта. 

 

 



 

 

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕЋЕНИМ ЧАСОВИМА 

НАСТАВНИК предмет ДАТУМ РАЗР

ЕД 

НАСТАВНА 

ЈЕДИНИЦА 

РАЗЛОГ 

Милица 

Љубинковић 
Српски језик 15.10.2020. 13 

Јоца вози 

тролејбус – 

драматизација 

(утв) 

редовно 

Тајана Буљан Математика 19.10.2020. 11 Бројимо (утв) редовно 

Младенка 

Петровић 
Српски језик 19.10.2020. 12 

Глас и штампано 

слово Ш (обр) 
редовно 

Драгана 

Костић 
Српски језик 19.10.2020. 21 

Љ Ршумовић- 

домаћа лектира 

(обр) 

Редовно 

Катарина 

Јаношевић 
Историја 21.10.2020. 72 

Први српски 

устанак 
Редовно 

Јелена Стајчић Математика 22.10.2020. 43 

Писмено 

сабирање преко 

хиљаду(утв) 

Редовно 

Ана Цвикић Српски језик 23.10.2020. 22 Скраћенице Редовно 

Мирјана 

Покрајац 
Биологија 23.10.2020. 62 

Исхрана и 

варење 
Редовно 

Јелена 

Љубинковић 
Српски језик 27.10.2020. 33 

Избор поезије за 

децу Душко 

Радовића -

д.лектира 

Редовно 

Слободанка 

Продановић 
Српски језик 27.10.2020. 23 Игром до знања Редовно 

Жаклина 

Симић 
Српски језик 28.10.2020. 71 

„Крвава бајка“ 

Д.Максимовић(о

бр) 

Редовно 

Даница 

Утјешиновић 
Математика 29.10.2020. 81 

Исправак 

писменог задатка 
Редовно 

Тиана 

Јовановић 
Физика 05.11.2020. 81 

Узајамо 

деловање тела 
Редовно 

Љиљана 

Воденичаревић 
Географија 06.11.2020. 62 Миграције Редовно 

Тиана 

Јовановић 
Физика 06.11.2020. 81 Сферна огледала Ванредно 

Бојан Лекић Математика 06.11.2020. 52 
Јединице за 

мерење 
Редовно 

Теодора 

Короман 

Енглески 

језик 
09.11.2020. 72 The storiy of (ут) Редовно 

Бојана Чернош Математика 19.11.2020. 31 
Дељење са 10 и 

100 
Редовно 



Гордана 

Вукасвоић 
Математика 19.11.2020. 31 

Дељење са 10 и 

100 
Редовно 

Драгица 

Стаменковић 

Српски 

језики 
20.11.2020. 41 

„Подела улога“        

Г. Тартаља 
Редовно 

Мирислав 

Стаменковић 
Математика 20.11.2020. 42 

Обим 

правоугаоника и 

квадрата 

Редовно 

Игор 

Михајловић 
ОФА 20.11.2020. 61 

Табата вежбе у 

две серије 
Редовно 

Ева Гравара 

Белоица 

Ликовна 

култура 
25.11.2020. 61 Боја у керамици Редовно 

Ивана Василић 
Техника и 

технологија 
25.11.2020. 52 

Размера – типови 

и дебљина линја 
редовно 

Ева Гравара 

Белојица 

Ликовна 

култура 
25.11.2020. 61 Боја у керамици Редовно 

Саша Шарић Физика 09.03.2021. 62 Мерење Онлајн час 

Јадранка 

Иванишевић 
Српски језик 23.03.2021 52 

Горан Петровић-

Месец над 

тепсијом 

Онлајн час 

Мирјана 

Покрајац 
Биологија 25.03.2021. 52 

Утицај фактора 

средине на 

животиње 

Онлајн час 

Данијела 

Рајшић 

Енглески 

језик 
26.03.2021. 51 

The Past Simple 

tense… 
Онлајн час 

Љиљана 

Воденичаревић 
Географија 02.04.2021. 71 

Природне одлике 

Африке 
Онлај час 

Јелена 

Тодоровић 

Енглески 

језик 
05.04.2021. 32 

Prepositions of 

place, asking and 

giring information 

Редовно 

Катарина 

јаношевић 
Историја 07.04.2021. 72 

Црна Гора и 

Србија под 

отоманском 

влашћу друга 

половина 19 века 

Онмлајн час 

Весна 

Чобановић 
Руски језик 08.04.2021. 81 

Наречия образа 

действия (Как?) 
Онлајн час 

Саша Шарић Физика 08.04.2021. 62 Густина Онлајн час 

Тајана Буљан Српски језик 27.04.2021. 11 
„Китова беба“-

Гвидо Тартања 
Редовно 

Слађана Јоргић Хемија 10.05.2021. 71 Коисеоник Редовно 

Милица 

Љубинковић 
Српски језик 13.05.2021. 13 

Голуб и пчела-

народна прича 
редовно 

Челебић 
Музичка 

култура 
17.05.2021. 61 

Певање и 

свирање(ф-дур) 
Редовно 

Ивана Василић 

Информатик

а и 

рачунарство 

28.05.2021. 82 
Пројектни 

задатак 
Редовно 



Младенка 

Петровић 
Математика 31.05.2021. 12 

Сабирање 

двоцифрених 

бројева 

Редовно 

Даница 

Утјешиновић 
Математика 14.06.2021. 8 

Графичко 

представљање 

података-

припремна 

настава 

Редовно 

Јадранка 

Иванишевић 
Српски језик 17.06.2021. 8 

Зависне 

реченицие 
редовно 

 

 

 

Финансијски извештај за буџетску 2020.годину: 

 

Укупни приходи за 2020.годину су износили: 

УКУПНИ   ПРИХОДИ:57.423.989,33   

Расходи у 2020.години 

                                             ТЕКУЋИ РАСХОД   

1 Плате по основу цене рада 38.685.212,66 

2 Допринос за ПИО 4.459.655,23 

3 Допринос за здравствено осигурање 1.997.149,87 

4 Превоз на посао 1.637.390,19 

5 Солидарна помоћ 0,00 

6 Отпремнина приликом одласка у пензи 0,00 

7 Јубиларне награде 812.436,44 

8 Троскови платног промета/банкар.услуге 73.258,15 

9 Услуге за електричну енергију 581.372,76 

10 Природни гас 206.438,73 

11 Лож - уље 644.607,85 

12 Услуге водов и канализација 36.721,06 

13 Комуналне услуге 255.688,96 

14 Услуге комуникације 189.901,10 



15 Закуп сале 475.440,00 

16 Елекронска И фотографска опрема 80.104,69 

17 Услуге за одржавање софтвера 36.700,00 

18 Компјутерске услуге 21.348,00 

19 Услуге образовања и усавршавања за 191.480,00 

20 Цвеће И зеленило 5.000,00 

21 Остале опште услуге 761.167,26 

22 Остале специјализоване услуге  28.055,00 

23 Централно грејање 404.511,93 

24 Текуће поправке и одржавање зграда 64.800,00 

25 Текуће поправке и одржавање опреме 262.096,80 

26 Канцеларијски материјал 13.292,40 

27 Расход за радну униформу 107.510,00 

28 Стручна литература за редовне потребе 149.143,26 

29 Издаци за гориво-бензин  30.186,00 

30 Материјал за образовање 324.933,00 

31 материјал за одржавање хигијене и угости 351.538,41 

32 храна+пиће 35.629,00 

33 материјал за посебне намене 145.818,27 

34 Ученичке награде 89.637,35 

35 Градске+Републичке таксе 168.370,00 

36 капитално одржавање објеката 5.497.288,20 

37 Опрема за образовање   

38 Опрема за спорт   

39 Књиге у библиотеци 9.958,80 

  УКУПНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ 1-39 58.833.841,37 

 

                                                                                                     Душко Недељковић 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Извештај о раду Школског одбора 
 

Једанаеста редовна седница Школског одбора одржана је 15.09.2020.г: 

 

1.Усвајање записника са 10. седнице школског одбора; 

2. Потврђивање Одлука школског одбора бр.708 донете дана 28.07.2020. 

Године; 

3. Усвајање Извештаја о остваривању Годишњег плана рада школе за 

школску 2019/2020 годину; 

4. Усвајање Извештаја директора о његовом раду за школску 2019/2020 

годину; 

5. Усвајање Извештаја о самовредновању рада школе за 2019/2020 годину; 

6. Имановање чланова Стручног актива за развојно планирање; 

7. Доношење Годишњег плана рада за школску 2020/2021 годину; 

8. Доношење Плана набавки; 

9. Усвајање Плана стручног усавршавања; 

10. Давање сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова за 2020/2021 

школску годину; 

11. Безбедност ученика; 

12. Инвестиционо и текуће одржавање, 

13. Текућа питања 

 

Дванаесета редовна седница Школског одбора одржана је 25.01.2021.  

 

1. Усвајање записника са 11. седнице школског одбора, 

2. Потврђивање Одлуке школског одбора бр. 1252, донете на телефонској седници дана 

31.11.2020.године, којом се даје сагласност на другу измену Финансијског плана за 

2020. годину; 

3. Потврђивање Одлуке школског одбора бр. 1249, донете на телефонској седници дана 

30.11.2020.године, о попису и образовању комисије за попис имовне и обавеза са 

стањем на дан 31.12.2020. године, 

4. Потврђивање Одлуке школског одбора бр. 1251, донете на телефонској седници дана 

30.11.2020.године, којом се даје сагласност за реновирање старе фискултурне сале, 

5. Потврђивање да је школски одбор упознат на телефонској седници са Извештајем директора 

о: 

- успеху и дисциплини на крају првог тромесечја, 

- безбедности ученика, 

- инвестиционим и текућим одржавањем, 

- новим пројектом 

6. Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта; 

7. Доношење Анекса I Годишњег плана рада школе за школе за школску 2020/2021. годину 

(промена календара образовно-васпитног рада школе) 

8. Давање сагласности на трећу измену финансијског плана за 2020. годину, 

9. Усвајање Извештаја о извршеном попису финансијске имовине за 2020.годину,  

10. Усвајање Извештаја о извршеном попису нефинансијске имовине за 2020. години, 



11. Усвајање Финансијског извештаја о извршењу буџета за 2020. годину; 

12. Доношење Финансијског плана за 2021. годину; 

13.Доношење Пословника о раду школског одбора (пречишћен текст); 

14.Доношење Пословника о раду наставничког већа (пречишћен текст); 

15.Доношење Пословника о раду савета родитеља (пречишћен текст); 

16.Школски пројекти, 

17.Безбедност ученика, 

18. Инвестиционо и текуће одржавање, 

19. Текућа питања 

 

Тринаеста редовна седница одржана је 11.03.2021.године: 

 

1.Усвајање записника са 12. седнице школског одбора, 

2. Доношење одлуке за расписивање конкурса за избор директора школе (са 

текстом конкурса), 

3. Доношење одлуке о образовању комисије за спровођење поступка за избор директора школе, 

директора о његовом раду, 

4. Усвајање полугодишњег извештаја директора о његовом раду, 

5. Усвајање извештаја Тима за заштиту од дискриминације, насиља, занемаривања и 

злостављања, 

6. Школски пројекти, 

7. Безбедност ученика, 

8. Инвестиционо и текуће одржавање, 

9. Текућа питања 

 

Четрнаеста редовна седница одржана је 28.04.2021.године 

 

1. Усвајање записника са 13.седнице; 

2. Потврђивање решења школксог одбора бр 272 донетог на електронсој седници дана 

29.03.2021.године о обгразовању радне групе зауспостављање система финансијког 

управљања и контроле у ОШ „Душан Вукасвоић Дигоен“ Бечмен 

3. Потврђивање одлуке школског одбора бр.354/1 донете на телефонској седници дана 

20.04.2021 године о  измени финансијског плана за 2021.годину; 

4. Давање мишљења о кандидату за директора школе и давање образложеног предлога 

министру о кандидату за избор директорашколе; 

5. Успех и дисциплина ученика на крају трећег тромесечја; 

6. Школски пројекти; 

7. Безбедност ученика; 

8. Инвестицвионо и текуће одржавање; 

9. Текауће активнсоти 

 

Петнаеста седница Школског одбора одржана је 30.06.2021.године: 

 

      1.  Усвајање записника са 14. седнице школског одбора; 

      2. Успех и дисциплина ученика на крају другог полугодишта; 

      3.  Доношење АНЕКСА II Школског програма 2019-2023 за IV и VIII разред; 

      4.  Усвајање извештаја Тима за заштиту од дискриминације, насиља, занемаривања и 

злостављања; 

      5.  Безбедност ученика; 



      6.  Инвестиционо и текуће одржавање; 

      7. Текућа питања 

                                                                                                         Предсеник Школког одбора 

                                                                                                                Иван Воденичаревић 

2.3. Извештај о раду Наставничког већа 
                  

У Школској 2020/2021.години одржаноје укупно једанаест седница наставничког већа.  

Прва седница одржана је 15.09.2020. године. На њој ре разматран Извештај о реализацији 

годишњег плана рада за претходну школску годину, Извештај о раду директораљ, Извештај о 

самовредновању, Извештај о стручном усавршавању за шкоку 2019/2020.год. Усвојен је план 

екскурзија за 2020/2021.годину. Разматран је план стручног усавршавања за школску 

2020/2021.годину, као и Годишњи план рада школе за 2020/2021. школску годину. Разговарали 

смо и о прослави дана школе. Због епидемије КОВИД 19 предложено је и усвојено да се Дан 

школе обележи радно. 

Друга седница одржана је 20.11.2020.године. На другој седници направили смо анализу успеха 

и дисциплине на крају првог класификационог периода. Анализирали смо и реализацију 

оперативног плана рада школе и предлагали мере за побољшање успеха у наредном периоду. 

Разматрана је потреба за инклузивним образовањем за поједине ученике. Колегинице Драгана 

Костић и Јелена Љубинковић су одржале предавање н атему : „Позитивно родитрељство-

реците НЕ телесном кажњавању“, након чега је уследила кратка дискусија. 

Трећа седница одржана је 22.12.2020.године. На њој је извршена анализа успеха и дисциплине 

на крају првог полугодишта, разматране мере за побољшање успеха и дисциплине. Разматрана 

је реализација Годишњег плана рада и констатовано да се план реализује у складу са 

могућностима које диктира пандемија КОВИД 19. Договорено је и да се прослава Дана Светог 

Саве спроведе по групама по којима се и настава одвија. На крају је колегиница Даница 

Утјешиновић представила неколико успешних онлајн часова урађених у сарадњи са 

колегиницом Воденичаревић. 

Четврта седница одржана је  15.03.2021.године. Након усвајања записника разматран је 

полугодишњи извештај директора о свом раду, разматран је и усвојен и извештај Тима за 

заштиту деце од дискриминације, насиља занемаривања и злостављања. Присутни су упознати 

са пројектом „Школа за 21. век“ који у з подршку нашег министарства спроводи Британски 

савет у Србији. Присутни су упознати и са почетком рада портала „Чувам те“. Разговарали смо 

о одржаним такмичењима и постигнутим резултратзима о којима можемо бити задовољни. 

Директор је јавно похвалио учитеље и наставнике чији су ученици добијали награде на 

такмичењима. 

Пета седница одржана је 07.04.2021. године. На седници смо направили анализу успеха и 

дисциплина на трећем класификационом периоду и усвојили мере за побољшање успеха и 

дисциплине. Договорили смо се око организационих питања поводом организације пробног 

завршног испита, поделили задужења. На овој седници усвојен је списак уџбеника који ће се 

користити наредне школске године.Гледало се да се наруче само најнеоопходнији уџбеници, а 

да се уџбеници од претходне године не мењају како би се могли наслеђивати.Разговорали смо 

и о сарадњи са родитељима, а педагог је представила истраживање „Настава на даљину“. 

Шеста седница одржана је 22.04.2021.године. На овој посебно организованој седници 

запослени су се изјашњавали о кандидату за избор директора. Досадашњи директор добио је 

стопроцентву подршку свих запослених. 

Седма седница одржанаје 25.05.2021.године. На овој седници подељена су задужења за израду 

анекса на Школски програм. Извршена је анализа пробног завршног испита и расправљали смо 

о мерама кој есу наставници предузели напобољшању успеха. Поделили смо задатке за 



самовредновање, обавестили наствбнике да попуне онлајн анкете које су добили од тима за 

самовредновање, у шпто скоријем року. 

Осма седница одржанаје 11.06.2021.године. На овој седници усвојили смо успех и дисциплину 

ученика осмих разреда, донета је одлука о додели посебних диплома, одлука о додели 

диплчома ВУк Караџић, и звања Ђак генерације. Договорили смо се од дежурству на завршном 

испиту, анкетирању ученика за СНА за наредну школску годину.  Колегинице које су завршиле 

обуку у  оквиру пројекта „Школе за 21. век“ поднеле су изувештај, а директор је пренео похвале 

едукатора за изузетно залагање нашег шпколског тима. 

Девета седница одржана је 28.06.2021.године. На њој је наставничко веће усвојило упех и 

дисциплину на крају школске 2020/2021.године. Веће је днелоодлуку да се сви одлични 

ученици похвале, а ученици који су остварили пламан на такмичењима и награде књигом. 

Разматрали смо и прихватили АНЕКС2 на школски порграм и предложили Школком одбору 

да га усвоји. Наставничко веће није дало подршку да се предшколско одељење Предшколске 

установе Сурчин припоји школи. 

Десета седница одржана је 23.08.2021.године. Разматране су припреме за почетакнове школске 

године. Донета је одлука о структуирању одељења ( 12 у првом и 8 у другом циклусу), и подели 

предмета и одељења на наставнике. Одређене су разредне старешине за наредну школску 

годину. Усвојен је календар рада за наредну школску годину.  Преисутни су обавешетени о 

учешћу школе у пројекту који води  Завод за унапређење квалитета образовања и васпитања, 

под називом : Подршка школама у функцији развоја инклузивног образовања и унапређења 

културе вредновања“ 

Једанаеста седница одржана је 30.08.2021.године.  Наконузсвајањаа записника са претходне 

седнице, извршена је поделал задужења за четрдесеточасовну радну недељу. Усвојен је 

распоред часова редиовне и изборне наставе и осталих облика образовбно васпитног рада. Сви 

присутни су упозунати са начином организације образовноваспитног рада у наредној школској 

години, са сва три модела.  Продискутовали смо правила која ј енеопходно примењивати ради 

спрећчавања заразе вирусом КОВИД 19.  Разматран је и усвојен Оперативни план рада школе 

за наредну школску годину који ће бити прослеђен Школској управи Београд на сагласност. 

Договорено је да пријем првака и петака и ове године буде организован 31.августа у 

поподневним часвовима. 

  

 

                                                                                               Директор 

                                                                                       Душко Недељковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.4. Извештај о раду Одељењског већа 

2.4.1. Извештај о раду Одељењског већа I – IV   

 

 У школској 2020/2021. години одржано је пет редовних и две ванредне седнице 

Одељењског већа млађих разреда због ванредне ситуације услед повећања епидемије COVID 

19 и измене планираног школског календара за ову школску годину. 

РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ: 

 10.9.2020.  седница на почетку 

школске године 

 9.11.2020. први класификациони 

период 

 18.12.2020. прво полугодиште 

 31.3.2021. трећи класификациони 

период 

 22.6.2021. друго полугодиште 

 

На овим седницама се дискутовалао о следећим садржајима; 

- Опремљеност уџбеницима и прибором за школску 2020/21 годину. 

- Усвајање годишњих планова по предметима и распореда писмених и контролних 

задатака. 

- Доношење одлуке о извођењу додатне наставе, слободних активности, 

идентификација и избор уџбеника. 

- Доношење одлуке о извођењу једнодневних излета – одређивање маршрута. 

- Наше активности за ову  школску годину (Информације и договор). 

- Анализа успеха и дисциплине на крају првог тромесечија. 

- Идентификација ученика којима је потребна помоћпедагога школе и рад са њима; 

ученици који раде по ИОП-у. 

- Мере за побољшање успеха и дисциплине ученика. 

- Учешће ученика на конкурсима и рад у оквиру пројеката. 

- Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта 

- Реализација плана и програма у првом полугодишту. 

- Анализа ИОП-а. 

- Анализа успеха и дисциплине на крају трећег тромесечија. 

- Договор око излета и екскурзија. 

- Извештај о садржајима сусрета ученика. 

- Извештај о зимским сусретима. 

- Анализа одржаних такмичења. 

- Анализа успеха и дисциплине на крају школске године. 

- Предлог за похвале и награде ученика. 

- Анализа плана и програма за протеклу школску годину. 

- Настава у природи, излети – предлози за наредну школску годину. 

- Извештај са одржаних такмичења од другог до четвртог разреда. 

- Доношење плана и програма за наредну школску годину. 

 

ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ: 



 30.11.2020.  Измена распореда писмених и контролних задатака и Оперативног плана 

рада – због промене школског календара 

 15.1.2021.  Дневни ред. 

 1.Разматрање оперативног плана рада школе за друго полугодиште 

2. Усвајање плана контролних и писмених задатака 

3. Припреме за почетак другог полугодишта 

4. Разно 

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

Дечје недеље, прославе Нове године за ученике млађих разреда, прославе школске славе 

Свети Сава, обележавање Дана жена, приказивању угледних часова преко активности и 

продуката ученика. 

 

    Руководилац Одељењског већа: 

                 Бојана  Чернош
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2.4.2. Извештај о раду Одељењског већа V – VIII  

 

План и програм рада Одељењског већа за школску 2020/2021. годину у потпуности је 

реализован. Због измене школског календара, узроковане актуелном епидемијском ситуацијом, 

активности предвиђене за јануар реализоване су у децембру и то онлајн, путем Гугл мит 

платформе.  

Током ове школске године одражано је седам редовних седница Одељењског већа, док 

ванредних седница није било. Наставници су углавном редовно присуствовали седницама. 

Колеге које раде у две школе због распореда нису били у могућности да присуствују свим 

седницама. 

На првој седници Одељењског већа извршене су детаљне припреме за почетак школске 

године и сва потребна планирања (израда писмених задатака, распоред допунске и додатне 

наставе, слободних активности). Посебна пажња посвећена је комбинованом методу наставе 

којем се приступило ове школске године у циљу спречавања ширења пандемије. Кроз даљи рад 

већа на сваком класификационом периоду детаљно се приступало анализи успеха и дисциплине 

ученика, као и доношењу мера за побољшање истих. Такође је анализирана и сарадња са 

родитељима, а разматрано је и како би она могла бити унапређена. Било је доста дискусије о 

комбинованом моделу наставе, као и о онлајн настави, о њиховим предностима и недостацима 

и мотивацији ученика у новонасталој ситуацији. Редовно је истицано да се ученицима скрене 

пажња на то како да препознају вршњачко насиље и како да на њега реагују, а у периоду када 

је настава реализована онлајн акценат је стављен на правила понашања на интернету. 

На крају школске године, осим анализе успеха, дисциплине и реализације планираног, 

посебна пажња посвећена је похваљивању и награђивању ученика. Предложено је да сви 

одлични ученици буду похваљени, а они који су остварили известан успех на такмичењима 

презентујући нашу школу и награђени пригодном књигом. Када су у питању ученици осмог 

разреда, Одељењско веће је предложило ученике носиоце посебних диплома и дипломе Вук 

Караџић, као и кандидате за ученика генерације. 

Кроз анализу рада Одељењског већа закључено је да можемо бити у потпуности 

задовољни радом већа, а предлога о евентуалним изменама и допунама Плана и програма рада 

Одељењског већа није било. 

 

Руководилац већа 

Утјешиновић Даница   
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2.5. Извештај о раду Педагошког колегијума 
 

 

Педагошки колегијум у овој школској години чинили су : Душко Недељковић, директор, Јлена 

Дурмић, пефдагог, Даница Утјешиновић, Бојана чернош. Данијела Рајшић, Ева гравара 

Белојица, средоје МИшић, Јелена Стајчић и Мирјана Покрајац 

 

Прва седница одржана је 14.09.2021.године. Н аседници смо разматрали план рада у наредној 

школкој говини и упознали се са задацима који нас очекују. Размотрили смо Годишњи извештај 

о реализацији годипшђњег плана рада школе, извештај о раду директорра, извештај о 

самовредновању и стручном усавршавању. Разматран је и предложени распоред контролних и 

писмених задатака, план стручног усавршавања за школску 2020/2021.гдоину. Утврђени су 

термини за класификационе периоде. Представници стручних већа представили су извештаје о 

иницијалном тестирању. 

Друга седница одржана је 20.11.2020.године. Наконусвајања записника направљена је анализа 

упеха и дисциплине накрају првог томесечја. Констатовано је да је успех слабији него 

претходне шкоке године. Као разлог означено је то што ученици другог циклуса у школу долазе 

саваког другог дана, а дан када нису у школи третирају као слободан дан и сматрају да то што 

је рађено тог дана у школи нису у обавези да науче.  Анализирано је реализација активности 

изу ШРП-а и констатовано да се највећим делом реализују активности које су везане за школу, 

а активности које су везане за помоћ са стране касне са реализацијом.(реконструкција зграде у 

11.октобра 36, ограда око школе...)   Евидентирани су ученици којима је потреба ИОП, Тим за 

подршку ученицима ради на изради Индивидуалних образовних планова. Разматрали смо и 

начине и процедуре за што бољу комуникацију са родитељима. Разредне старешине треба да 

оформе вибер групе са родитељеима из одељења и да их редовно информишу о догађајима у 

школи. 

Трећа седница одржана је 30.11.2020. годне, НБ ањој је усвојен  предлог оперативног плана 

рада школе због преласка ученика другог циклуса на онлајн наставу и скраћења првог 

полугодишта. Коригован је и план контролиних вежи о и писмених задатака. 

Четврти састанак одржан ј е15.01.2021. године. Разматран је успех и дисциплина на крају првог 

полугодишта. Разматран је и Опетаривни план рада школе з адруго полугодиште. Настава се 

одвијати по комбинованом ммоделу. УЧнеици првог циклуса у преподневној смени поделом 

на групе А и Б које сваки дан долазе нанаставу и Групе а и Б у старијој смени које долазе на 

наставу наизменично сваки други дан. Ученици који нису у школи треба да наставу прате 

онлајн користећи Гугл мит. Колегијум је обавештено реализацији пројекта Заједници заједно 

који спроводи школа уз партнерство са НИС –ом. Опремљен је још један кабинет за 

информатику и уведен је видео надзор у школској згради у Бечмену. Представници стручних 

већа изнели су извештаје о свом раду након чега је уследила дискусија. Разфговоарали смо и о 

припремама за друго полугодиште. 

Пета седница одржана је 15.03.2021. године. На овој седници разговоарали смо о избору 

уџбеника за наредну школску годину. Бирају се уџбеници за 4 и 8. разерд. Утврдили смо 

критеријуме за избор уџбеника и договорили да се бирају само неопходни уџбеници који ће се 

стварно и крористити. Колегијум је уппозунат с чињеницом да ће се ове године вредносвати 

свих шест области и замољени да узнму учешћа у истраживању. Разговарали смо и о изменама 

школксог календара. 

Шести састанак одржан је 19.04.2021.гдоине. Разматран је Оперативни план рада због преласка 

ученика другог циклуса на комбиновани модел наставе од 15.04.2021. Направили смо анализу 

пробног завршног испита и констатовали д ане моженмо бити задовољни неозбиљношћу 
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нмаших ученика који су све олако схватили. Предложене су мере за побољшање успеха на 

правом завршном испиту. 

Седма седница педагошког колегијума одржана је јуна 2021.године.  Распревљали смо о 

задужењима наставника за наредну школску годину, као и о постигнућим на завршном испиту.  

На осмој седници одржаној заједно са Тимом за унапређење квалитета и развој школе, 

разматран је предлог Оперативног рада школе за наредну школку годину и упућен 

Наставничком већу за усвајање. 

 

                                                                                                    Душко Недељковић, директор 

 

 

 

 

2.6. Извештај о раду стручних већа за област предмета 
 

2.6.1. Извештај о раду Стручног већа за разредну наставу 

ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ВЕЋА 

 Буљан Тајана 

 Петровић Младенка 

 Љубинковић Милица 

 Продановић Слободанка 

 Костић Драгана  

 Цвикић Ана 

 Љубинковић Јелена 

 Чернош Бојана  

  

 Вукасовић Гордана 

 Стаменковић Драгица 

 Стаменковић Мирослав 

 Стајчић Јелена 

 Катић Ненад 

 Тодоровић Јелена 

 

 

РУКОВОДИЛАЦ СТРУЧНОГ ВЕЋА 

                                                                     Стајчић Јелена 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

- РАЗРЕДНА  НАСТАВА 
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ОРГАНИЗАЦИОНО ТЕХНИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

Одржани састанци: 

 

Члан већа 

                                   Датуми одржавања седнице 

10.9. 2020. 9.11. 2020. 15.1.2021.  22.3. 2021. Датум 

Буљан Тајана * * * *  

Петровић Младенка * * * *  

Љубинковић Милица * * * *  

Продановић 

Слободанка 

* * * *  

Костић Драгана  * * * *  

Цвикић Ана * * * *  

Љубинковић Јелена * * * *  

Чернош Бојана  * * * *  

Вукасовић Гордана * * * *  

Стаменковић Драгица * * * *  

Стаменковић Мирослав * * * *  

Стајчић Јелена * * * *  

Катић Ненад * * * *  

Тодоровић Јелена * * * *  

 

Током школске 2020/21. године одржано је пет седнице на којима су били редовни сви 

чланови.  
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МЕРЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСПЕХА 

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

 

Разреди: I, II, III, IV; сви наставни предмети: 

   Од 1. до 4. разреда, наставници разредне наставе константно предлажу мере за 

побољшање успеха: редовно долажење на наставу, рад у пару, рад у групи, 

индивидуализована настава... 

          

 

ОПРЕМЉЕНОСТ КАБИНЕТА  

 Процена опремљености кабинета је извршена на основу одговарајућих норматива и 

минималних захтева наставног програма.  

 

САРАДЊА СА ДРУГИМ СТРУЧНОМ ВЕЋИМА 

Стручно веће разредне наставе сарађује са Одељенским већем старијих разреда.  

 

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА 

На првој седници је усвојен Програм рада Стручног већа разредне наставе, као и 

Школски програм рада од 1. до 4. разреда. Предложени су и донети распореди часова, 

дежурстава, контролних вежби и писмених задатака. Предложене су дестинације за излете; 

изабран је часопис за предлог ученицима. Говорено је о мерама заштите здравља ученика и 

запослених, у време трајања пандемије вируса Ковид 19. На наредним седницама вршена је 

анализа васпитно – образовног рада; говори се о стручном усавршавању наставника, примени 

ефикаснијих метода, облика и средстава у раду; анализира се рад одељенских заједница и 

слободних активности ученика. Разматрана је примена очигледности у настави и израда 

дидактичког материјала. Извршен је избор уџбеника за наредну школску годину и дат 

предлог Наставничком већу да одобри њихову употребу. 

 

      Руководилац Стручног већа: 

                            Стајчић Јелена 
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2.6.2. Извештај о раду Разредног већа за први разред 

 

Разредно веће 1.  разреда чине: I1, I2, I3  

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 укупно М Ж укупно М Ж укупно 

I1 8 8 16 / / / 8 8 16 

I2 8 8 16 / / / 8 8 16 

I3 6 11 17 / / / 6 11 17 

УКУПНО 22 27 49 / / / 22 27 49 

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 

неодрж

аних 

часова 

Тајана Буљан Српски језик 

Енглески језик  

Матемаика 

I1 

I1 

I1 

179 

71 

179 

179 

71 

179 

/ 

/ 

/ 
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Свет око нас 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Дигитални свет 

Грађанско васпитање 

Верска настава 

I1 

I1 

I1 

I1 

I1 

I1 

I1 

I1 

I1 

71 

36 

36 

 

 

107 

36 

36 

36 

71 

36 

36 

 

 

107 

36 

36 

36 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

Младенка 

Петровић 

Српски језик 

Енглески језик  

Матемаика 

Свет око нас 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Дигитални свет 

Грађанско васпитање 

Верска настава 

I2 

I2 

I2 

I2 

I2 

I2 

I2 

I2 

I2 

I2 

I2 

I2 

179 

71 

179 

71 

36 

36 

 

 

107 

36 

36 

36 

179 

71 

179 

71 

36 

36 

 

 

107 

36 

36 

36 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

Милица 

Љубинковић 

Српски језик 

Енглески језик  

Матемаика 

Свет око нас 

Ликовна култура 

I3 

I3 

I3 

I3 

I3 

179 

71 

179 

71 

36 

179 

71 

179 

71 

36 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 
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Музичка култура 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Дигитални свет 

Грађанско васпитање 

Верска настава 

I3 

I3 

I3 

I3 

I3 

I3 

I3 

36 

 

 

107 

36 

36 

36 

36 

 

 

107 

36 

36 

36 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

Табела 2а: Реализовани часови по предметима и одељењима 

 

ДОПУНСКА И ДОДАТНА НАСТАВА 

 

одељење Наставни предмет Допунска настава Додатна настава 

I1 Српски језик 

Математика 

17/17 

18/18 

/ 

/ 

I2 Српски језик 

Математика 

18/17 

18/18 

/ 

/ 

I3 Српски језик 

Математика 

16/17 / 

Табела 2б: реализација часова по предметима  

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ПЛАНИРАНИ /ОДРЖАНИ ЧАСОВИ ОДЕЉЕНСКОГ 

СТАРЕШИНЕ 

I1   36/36 

I2   36/36 

I3   36/35 

Укупно 108/107 

Табела 2в: Одржани часови одељенског старешине 

 

3. УСПЕХ УЧЕНИКА 
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Ученици првог разреда оцењивани су описно. Сви ученици завршили су разред. 

 

3.1. УСПЕХ УЧЕНИКА из обавезних изборних предмета 

 

 

Одеље

ње 

Верска настава  Грађанско васпитање Пројектна натава 

истиче се добар Задово-

љава 

истиче се добар Задово

-љава 

Истиче 

се 

добар Задово-

љава 

I1 1 / / 15 / / / / / 

I2 9 / /  7 / / / / / 

I3 17 / / / / / / / / 

Укупно 27 / / 22 / / / / / 

Табела 3а: Успеха ученика у обавезним изборним предметима који се описно оцењују 

 

4. ПРЕГЛЕД ИЗОСТАНКА УЧЕНИКА 

 

 

Одељење Број ученика Оправдани 

изостанци 

Неоправдани 

изостанци 

Укупно 

I1   3     61 /     61 

I2 15   385 /   385 

I3 16   690 /   690 

Укупно: 34 1136 / 1136 

Табела 4: Преглед изостанака ученика 

 

 

5. ТАКМИЧЕЊА 

 

Одељење Предмет 

(област) 

НИВО ТАКМИЧЕЊА 

Школ. Опш. Регион. Републ. Међунар. укупно 
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I1 Математика  

„Мислиша“ 

 

6 

     

6 

Ликовна 

култура „Свети 

Сава“ 

„Мали Пјер“ 

„Ускршње јаје“ 

„Мали чувари 

природе“ 

„Крв живот 

значи“ 

„Шта у мом 

срцу лежи...“ 

„Будимо 

безбедни у 

саобраћају“ 

 

4 

2 

6 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

4 

     

4 

2 

6 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

4 

       

I2  Математика – 

„Мислиша“ 

2     2 

Ликовна 

култура „Свети 

Сава“ 

„Мали Пјер“ 

„Ускршње јаје“ 

„Мали чувари 

природе“ 

„Крв живот 

значи“ 

7 

 

3 

3 

 

1 

5 

 

 

 

1 

 

1 

1 

    

 

3 

3 

 

1 

5 

I3 Математика- 5     5 
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„Мислиша“ 

Табела 5: Успех ученика на такмичењима 

 

6. ИОП И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА 

 

Одељење Број ученика ИОП Индивидуализација 

наставе 

/ / / / 

/ / / / 

/ / / / 

Укупно / / / 

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

 

7. ПОСЕТЕ 

 

I1, I2, I3 – У току школске 2020/2021. године планиране посете и једнодневни излет нису 

реализовани. Разлог је обустављање свих активности тог типа због епидемиолошке ситуације 

изазване вирусом  Ковид – 19  и придржавања прописаних мера заштите. 

 

       8. МЕРЕ ЗА  ПОБОЉШАЊЕ УСПЕХА И ДИСЦИПЛИНЕ У НАРЕДНОМ           

ПЕРИОДУ 

I1, I2, I3 – У наредном периоду треба наставити са одржавањем часова допунске наставе; 

организовати индивидуализовани рад са ученицима код којих се за то укаже потреба; 

примењивати различите облике рада на часу, колико услови буду дозвољавали, рад у пару ради 

развијања вербалног изражавања; задавати задатке на више нивоа који су примерени 

могућностима ученика; редовно пратити и извештавати родитеље о напретку ученика. 
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2.6.3. Извештај о раду разредног већа за други разред 

 

Разредно веће другог разреда чине II 1, II 2,  II3 

Одељенске старешине у већу су: Драгана Костић, Ана Цвикић, Слободанка Продановић 

 

 

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 укупно М Ж укупно М Ж укупно 

II1 14 11 25 1 / 1 13 11 24 

II2 15 9 24 / / / 15 9 24 

II3 9 9 18 / / / 9 9 18 

УКУПНО 38 29 67 1 / 1 37 29 66 
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 

Драгана 

Костић  

Српски језик  II1 

 

179 179 / 

Математика  II1 

 

179 179 / 

Свет око нас II1 

 

72 72 / 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

II1 

 

108 108 / 

Ликовна 

култура  

II1 

 

72 72 / 

Музичка 

култура  

II1 

 

36 36 / 

Грађанско 

васпитање / 

Верска настава 

II1 

 

36 36 / 

Пројектна 

настава  

II1 

 

36 36 / 

Јелена 

Тодоровић 

Енглески језик  II1 

 

72 71 / 
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Име и презиме 

наставника 

Наставни предмет Одељење Број 

планираних 

часова 

Број 

одржаних 

часова 

Број 

неодржаних 

часова 

Ана Цвикић Српски језик  II2 

 

179 179 / 

Математика  II2 

 

179 179 / 

Свет око нас II2 

 

72 72 / 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

II2 

 

107 107 / 

Ликовна 

култура  

II2 

 

72 72 / 

Музичка 

култура  

II2 

 

36 36 / 

Ана 

Цвикић/Нен

ад Катић 

Грађанско 

васпитање / 

Верска настава 

II2 

 

36 36 / 

 Пројектна 

настава  

II2 

 

36 36 / 

Јелена 

Тодоровић 

Енглески језик  II2 

 

72 71 / 

Слободанка 

Продановић 

Српски језик  II3 

 

179 179 / 

Математика  II3 179 179 / 

Свет око нас II3 72 71 1 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

II3 107 107 / 

Ликовна 

култура  

II3 72 72 / 

Музичка 

култура  

II3 36 35 1 

Слободанка 

Продановић/

Ненад Катић 

Грађанско 

васпитање / 

Верска настава 

II3 36 36 / 

Слободанка 

Продановић 

Пројектна 

настава  

II3 36 35 1 

Јелена 

Тодоровић 

Енглчески језк II3 72 72 / 

 

Табела 2а: Реализовани часови по предметима и одељењима 

 

 

 
 

ДОПУНСКА И ДОДАТНА НАСТАВА 
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одељење Наставни предмет Допунска настава Додатна настава 

II1 Српски језик 17 / 

 Математика 18 / 

II2 Српски језик 18 / 

 Математика 17 / 

II3 Српски језик 18 / 

 Математика 18 / 
Табела 2б: реализација часова по предметима  

 

II 2 : Математика допунска настава планирано 18 часова, због промене у школском календару 

одржано 17 часова. 

 

 
 

ОДЕЉЕЊЕ ПЛАНИРАНИ /ОДРЖАНИ ЧАСОВИ ОДЕЉЕНСКОГ 

СТАРЕШИНЕ 

II1 Планирано 36 – Одржано 36 

II2 Планирано 36 – Одржано 36 

II3 Планирано 36 – Одржано 36 

Табела 2в: Одржани часови одељенског старешине 

 

3. УСПЕХ УЧЕНИКА 

 

Одељење Одлични Врло 

добри 

Добри Довољних  Средња 

оцена 

Ученици 

који се 

преводе 

II1 20 4 / 0 4,81 / 

II2 19 4 1 0 4,72 / 

II3 12 5 1 0 4,54 / 

УКУПНО 51 13 2 0 4,69 / 
Табела 3а: Преглед успеха ученика 

 

 

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

 

 

 
Одељење Верска настава Грађанско васпитање Пројектна настава 

II1 8 16 24 

II2 9 15 24 

II3 4 14 18 

Укупно 21 45 66 

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

ученика 

Одељење СЈ ЕЈ МА СОН ПД ЛК МУ ФИ Укупно 

II1 4,71 4,88 4,50 4,62 / 4,96 5,00 5,00 4,81 

II2 4,50 4,88 4,13 4,62 / 4,96 5,00 5,00 4,72 

II3 4,07 3,70 4,36 4,76 / 4,93 4,97 5,00 4,54 
Укупно 4,43 4,49 4,33 4,67 / 4,95 4,99 5,00 4,69 
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Одеље

ње 

Верска настава  Грађанско васпитање Пројектна натава 

истиче се добар Задово-

љава 

истиче се добар Задово

-љава 

Истиче 

се 

добар Задово-

љава 

II1 8 / / 16 / / 24 / / 

II2 9 / / 15 / / 24 / / 

II3 14 / / 4 / / 18 / / 

Укупно 31 / / 35 / / 66 / / 

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

 

4. ПРЕГЛЕД ИЗОСТАНКА УЧЕНИКА 

 

 

Одељење Број ученика Оправдани 

изостанци 

Неоправдани 

изостанци 

Укупно 

II1 23 1249 / 1249 

II2 22 1069 / 1069 

II3 18 1543 / 1543 

Укупно: 63 3861 / 3681 
Табела 4: Преглед изостанака ученика 

 

 

5. ТАКМИЧЕЊА 

 

Одељење Предмет 

(област) 

НИВО ТАКМИЧЕЊА 

Школ. Опш. Регион. Републ. Међунар. укупно 

II 2 Ликовни 

конкурс Мали 

Пјер – 

Јовановић Јана 

Општинско 

такмичење 3 

место 

* *     

Табела 5: Успех ученика на такмичењима 
 

 

6. ИОП И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА 

 

Нема таквих ученика 

 

 

7. ПОСЕТЕ 

 

Због епидемилошке ситуације ове школске године није реализован излет. 
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8. МЕРЕ ЗА  ПОБОЉШАЊЕ УСПЕХА И ДИСЦИПЛИНЕ У НАРЕДНОМ 

ПЕРИОДУ 

 

 

За следећу школску годину планирано је извођење часова допунске наставе из српског језика 

и математике , додатна настава из српског језика и математике, израда задатака на више нивоа 

сложености, примена различитих облика и метода учења као и примена савремених 

технологија у настави. Неопходна је интезивнија сарадња на релацији учитељ- родитељ. 

 

 

2.6.4. Извештај о раду разредног већа за трећи разред 

 

 

Разредно веће трећег разреда чине одељења III1,2,3 разреда  

Одељенске старешине у већу су: Бојана Чернош, Гордана Вукасовић, Јелена Љубинковић 

 

 

8. КРЕТАЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА У ТОКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

Уписано на почетку 

школске године 

Отишли у току 

школске године 

 

На крају школске 

године 

М Ж укупно М Ж укупно М Ж укупно 

III 1 11 11 22 / / / 11 11 22 

III 2 13 10 23 / 1 1 14 9 23 

III 3   9    8 17 / / /   9 8 17 

УКУПНО 33 29 62 / / / 33 29 62 
Табела 1: број ученика у току школске године  

 

 

9. НАСТАВА 

 

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

и Годишњим планом рада школе. Постојећа одступања су приказана у табели. 

План и програм су реализовани у складу са измењеним Школским календаром. 

 

 
Име и презиме 

наставника 

Наставни предмет Одељење Број 

планирани

х часова 

Број 

одржаних 

часова 

Број 

неодржани

х часова 

Бојана Чернош Српски језик 

Енглески јез. 

Математика 

Прир. и друш. 

Лик. култура 

Музичка култ. 

Физ. и здр.васп. 

Пројектна наст. 

III 1 179 

  72 

179 

  71 

72 

  36 

107 

  36 

179 

  72 

179 

  71 

72 

  36 

107 

  36 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 
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Грађ.васпитање 

Верска настава 

18 

  18 

18 

18 

/ 

/ 

Гордана 

Вукасовић 

Српски језик 

Енглески јез. 

Математика 

Прир. и друш. 

Лик. култура 

Музичка култ. 

Физ. и здр.васп. 

Пројектна наст. 

Грађ.васпитање 

Верска настава 

III 2 179 

  72 

179 

  71 

72 

  36 

107 

  36 

18 

  18 

179 

  72 

179 

  71 

72 

  36 

107 

  36 

18 

18 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

 

 

Јелена 

Љубинковић 

Српски језик 

Енглески јез. 

Математика 

Прир. и друш. 

Лик. култура 

Музичка култ. 

Физ. и здр.васп. 

Пројектна наст. 

Верска настава 

III 3 179 

72 

179 

71 

70   

35 

108 

36 

36 

179 

72 

179 

71 

70   

35 

108 

36 

36 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

 
Табела 2а: Реализовани часови по предметима и одељењима 

 

 

ДОПУНСКА И ДОДАТНА НАСТАВА 

 

одељење Наставни предмет Допунска настава Додатна 

настава 

III 1 Српски језик 

Математика 

17/18 

18/18 

/ 

III 2 Српски језик 

Математика 

18/18 

17/18 

/ 

III 3 Српски језик 

Математика 

18/18 

18/18 

/ 

Табела 2б: реализација часова по предметима  

 
 

ОДЕЉЕЊЕ ПЛАНИРАНИ /ОДРЖАНИ ЧАСОВИ ОДЕЉЕНСКОГ 

СТАРЕШИНЕ 

III 1 36 / 36 

III 2 36 / 36 

III 3 36/36 

Укупно 36/36 

Табела 2в: Одржани часови одељенског старешине 

 

 

 

 



 47 

10. УСПЕХ УЧЕНИКА 

 

Одељење Одлични Врло 

добри 

Добри Средња 

оцена 

Ученици 

који се 

преводе 

III 1 15 6 1 4,58 / 

III 2 17 4 2 4,66 / 

III 3 11 5 1 4,47 / 

УКУПНО 43 15 4  / 
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 

III 1 / / / / / 

III 2 / / / / / 

III 3 / / / / / 

Укупно / / / / / 

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

ученика 

 

 

Одеље

ње 

Верска настава  Грађанско васпитање Пројектна натава 

истиче се добар Задово-

љава 

истиче се добар Задово

-љава 

Истиче 

се 

добар Задово-

љава 

III 1 7 / / 15 / / 22 / / 

III 2 12 / / 11 / / 23 / / 

III 3 17 / / / / / 17 / / 
Укупно 36 / / 26 / / 62 / / 

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

11. ПРЕГЛЕД ИЗОСТАНКА УЧЕНИКА 

 

Одељење Број ученика Оправдани 

изостанци 

Неоправдани 

изостанци 

Укупно 

III 1 22 1078 / 1078 

III 2 23 1048 / 1048 

III 3 17 1126 / 1126 

Укупно: 62 3.252 / 3252 
Табела 4: Преглед изостанака ученика 

12. ТАКМИЧЕЊА 

Одељење СЈ ЕЈ МА СОН ПД ЛК МУ ФИ Уку 

пно 

III 1 4,50 4,55 4,05 / 4,23 4,91 4,86 5,00 4,58 

III 2 4,52 4,74 4,35 / 4,52 4,87 4,65 5,00 4,66 

III 3 4,00 4,59 3,82 / 4,06 4,94 4,94 5,00 4,47 
Укупно    /      
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Одељење Предмет 

(област) 

НИВО ТАКМИЧЕЊА 

Школ. Опш. Регион. Републ. Међун Укупн

о 

III 1 Математика  1.,2.,3. 

Место 

   3 

Мислиша    похвала  1 

Ликовна 

култура (Мали 

Пјер) 

 2.место 2.место   2 

Ликовна 

култура 

(Црвени крст)  

 награђено    4 

III 2 Ликовна култ. 

(Васкршњи 

лик.конкурс)                            

 3.место    1  

Ликовна култ.и 

Српски језик 

(Црвени крст) 

 награђени    3 

       
Табела 5: Успех ученика на такмичењима 
- Пет ученика III1 одељења је учествовало на школском такмичењу из математике: Михајло 

Шапољић, Душан Добрић, Игор Миљановић, Вељко Ашћерић, Немања Ђукић.  

- Три ученика III1 одељења је учествовало на општинском такмичењу из математике и 

освојило следећа места: 1. место - Михајло Шапољић; 2. место - Душан Добрић   3. место - 

Игор Миљановић. 

- ,,Мислиша'' III1 одељења на школском такмичењу учествовало је пет ученика: Михајло 

Шапољић, Душан Добрић, Игор Миљановић, Немања Ђукић, Александра Радовић.  

- ,,Мислиша'' - Посебну похвалу за освојени број поена добио је Душан Добрић. 

- Шест ученика III1 одељења је учествовало на школском такмичењу ,,Мали Пјер'': Михајло 

Шапоњић, Кристијан Белош, Мара Познанић, Александра Радовић, Вељко Ашћерић, 

Немања Ђукић. 

- На општинском такмичењу ,,Мали Пјер'' Михајло Шапоњић је освојио 2. место. 

- И  на градском (регионалном) такмичењу ,,Мали Пјер'' Михајло Шапоњић ке освојио 2. 

место. 

- Ликовно такмичење Црвеног крста ,,У игри се некад повредимо ми, шта је прва помоћ 

покажи ти'' једанаест ученика III1 одељења је учествовало: Михајло Ашћерић, Вељко 

Ашћерић, Михајло Шапољић, Александра Радовић, Кристијан Белош, Немања Ђукић, Игор 

Миљановић, Константин Клисура, Стефан Стеванић, Нина Точи, Тара Митровић. 

На општинском нивоу похваљени су радови: Немање Ђукић, Кристијана Белоша, Игора 

Миљановића. 

- Ликовно такмичење Црвеног крста III1 одељења је учествовало на општинском такмичењу 

са једним радом – Игора Миљановића и тај рад је похваљен. 

- Литерарно такмичење Црвеног крста III1 одељења је учествовало на општинском 

такмичењу са једним радом – Михајла Шапољића и тај рад је похваљен. 
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13. ИОП И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА 

 

Одељење Број ученика ИОП Индивидуализација 

наставе 

III 1 / / / 

III 2 1 ИОП 1 / 

III 3 / / / 

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

14. ПОСЕТЕ  

Одељење Назив дестинације Време реализације Број ученика 

III 1 / / / 

III 2 / / / 

III 3 / / / 

 

Због лоше епидемиолошке ситуације са Ковидом, ништа од планираних посета, излета 

није реализовано. 

 

15. МЕРЕ ЗА  ПОБОЉШАЊЕ УСПЕХА И ДИСЦИПЛИНЕ У НАРЕДНОМ 

ПЕРИОДУ 

 

Током наредне школске године, радити на мотивацији ученика како би постигли још бољи 

успех. На часовима допунске наставе, радити са ученицима који постижу слабије резултате, 

подстицати их и пратити. На часовима додатне наставе, мотивисати ученике који постижу 

одличне резултате како би још више проширили своја знања, спремили се за актуелна 

такмичења и постигли још боље резултате. 

 

 

2.6.5. Извештај о раду разредног већа за четврти разред 

 

Разредно веће четвртог 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 11 10 / / 11 10 

2.Друго 12 8 / / 12 8 

3.Треће  6 3 / /   6 3                       

УКУПНО  2 9 21 / /    2 9 21 
Табела 1: број ученика у току школске године  
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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 

Мирослав 

Стаменковић 

Спортска 

секција 

прво 33 32 1 

Младенка 

Петровић 

Црвени 

крст(секција) 

прво 35 33 2 

Мирослав 

Стаменковић 

Спортска 

секција 

друго 33 29 4 

Младенка 

Петровић 

Црвени крст 

(секција) 

друго 35 33 2 

Јелена Стајчић Рецитаторска 

секција 

треће 36 35 1 

Милица 

Љубинковић 

Еколошка 

секција 

треће 36 35 1 

Јелена Стајчић Физичко 

васпитање 

треће 108 107 1 

Јелена 

Љубинковић 

Спортска 

секција 

треће 36 35 1 

Јелена Стајчић Математика 

– додатни рад 

треће 18 17 1 

Табела 2а: Неодржани часови по предметима и одељењима 

  Разлози одступања од планираног броја часова је увођење ванредног стања због пандемије 

корона вируса. 
 

 

ОДЕЉЕЊЕ ПЛАНИРАНИ /ОДРЖАНИ ЧАСОВИ ОДЕЉЕНСКОГ 

СТАРЕШИНЕ 

1.Прво 36/36 

2.Друго 36/36 

3.Треће 36/36 

Табела 2б: Одржани часови одељенског старешине 

 

3. УСПЕХ УЧЕНИКА 

 

Одељење Одлични Врло 

добри 

Добри   Довољни Средња 

оцена 

Ученици 

који се 

преводе 

Прво 18  3 / 4,76 / 

Друго 15 4 1 / 4,67 / 

Треће  5 2 2 /  4,30 / 
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УКУПНО 38 6 6 / 4,58 / 
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 2 Изборни 3 Изборни 4 Укупно 

прво Од играчке до 

рачунара (21) 

   4,76 

друго Од играчке до 

рачунара (20) 

   4,85 

треће Народна 

традиција (9) 

   4,67 

Укупно     4,76 

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

ученика 

 

 

Одељење Верска настава  Грађанско васпитање 

истиче се добар Задово-

љава 

истиче се добар Задово-

љава 

прво 7   12 2  

друго 11   9 0  

треће 9   0 0  

Укупно 27 0 0 21 2 0 

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

 

 

4. ПРЕГЛЕД ИЗОСТАНКА УЧЕНИКА 

 

 

Одељење Број ученика Оправдани 

изостанци 

Неоправдани 

изостанци 

Укупно 

1.Прво             21                            375               /       375 

2.Друго             20        457              /       457 

3.Треће              9        745              /        745 

Укупно:             50       1577 /                   1577 
Табела 4: Преглед изостанака ученика 

 

 

5. ТАКМИЧЕЊА 

 

Одељење СЈ ЕЈ МА СОН ПД ЛК МУ ФИ Укупно 

Прво 4,52 4,33 4,62  4,52 4,71 4,62 4,86 4,76 

Друго 4,65 4,70 4,60  4,40 4,85 4,55 4,95 4,67 

Треће 4,00 4,44 3,67  3,89 4,78 4,33 5,00 4,30 
Укупно 4,39 4,49 4,30  4,27 4,78 4,5 4,94 4,58 
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Одељење Предмет 

(област) 

НИВО ТАКМИЧЕЊА 

Школ. Опш. Регион. Републ. Међунар. укупно 

IV- 1 Maтематика +  

+ 

   11 школско 

1 

општинско 

Математика- 

„Мислиша“ 

+   +  6 

републичко 

Српски 

језик-

Рецитатори 

+     8 школско 

1 

општинско 

 Ликовна 

култура 

+ +    16 

3 награде 

IV- 2 Maтематика + +     9 школско 
2 општинско 

Математика- 

„Мислиша“ 

 

   +  6 

републичко 

 

Ликовна 

култура 

+ +    20 ученика 

6 награда 

Српски 

језик-

Рецитатори 

+ +    7 школско 

1 

општинско 

IV -3 Maтематика + +     3 школско 

1 

општинско 

Математика- 

„Мислиша“ 

 

   +  2 

републичко 

Српски 

језик-

Рецитатори 

+     1 школско 

Табела 5: Успех ученика на такмичењима 
Jeданаест ученика IV-1 разреда су учествовала на школском такмичењу из математике 5.2.2021. 

Милица Башић, Дамњановић Дејан, Лука Дабижљевић, Маловић Новак, Митић Маја, Мила 

Радивојевић, Клисура Филип, Стевовић Андреј, Милановић Анђела, Колџић Калина и 

Вланиколин Доротеа. На општинском такмичењу—28.2.2021. у ОШ,,Вожд Карађорђе“ у 

Јакову, је учествовао Дабижљевић Лука, и освојио другу награду. 

На математичком такмичењу ,,МИСЛИША“- 5.3.2021. Шест ученика IV-1 је учествовало на 

наведеном такмичењу: : Дамјановић Дејан, Јовановић Златко, Маловић Новак, Манчић 

Филип, Стевовић Андреј и Томан Давид. 

 

Осам ученика је узело учешће на школском такмичењу рецитатора: Дабижљевић Лука, 

Јовановић Николина, Јовановић Златко, Дунђер Дамљан, Дамјановић Дејан, Милановић 

Анђела, Колџић Калина и Радивојевић Мила.  

Дабижљевић Лука је освојио другу награду на општинском такмичењу рецитатора. 

 

17.11.2020.Ликовни конкурс у организацији општине Сурчин:"Будимо безбедни у саобраћају" 



 53 

Ученица Милица Башић освојила прву награду на овом ликовном конкурсу. Награђени 

ученици:Лука Дабижљевић, Николина Јовановић и Мила Радивојевић 

 

Девет ученика је IV 2 разреда је учествовало на школском такмичењу из математике: 

Болић Никола, Бурсаћ Милан, Ђорић Дуња, Малић Елена, Марјановић Лазар, Продановић 

Неда, Радић Вук, Симовић Душан и Стојковић Милица. 

На општинском такмичењу—28.2.2021. у ОШ,,Вожд Карађорђе“-Јаково,  су учествовала 2 

ученика: Болић Никола и Продановић Неда. Болић Никола је освојио трећу награду на 

општинском такмичењу из математике. 

Осам ученика IV-2 је учествовало на математичком такмичењу „МИСЛИША“: Рашета 

Душан, Марјановић Лазар, Недељковић Немања, Болић Никола, Продановић Неда, Петровић 

Петар, Радић Вук и Ђорић Дуња. 

23.2.2021.На школском такмичењу рецитатора учествовало је седам ученика: Будишин Елена, 

Војиновић Невена, Ђорић Дуња, Лазаревић Михаела, Малић Елена, Продановић Неда и 

Стојковић Милица. За општинско такмичење пласирала се Продановић Неда. 

20 ученика су са задовољством узели учешће на ликовним конкурсима. Шест ученика су 

освојила дипломе и награде: Болић Никола, Војиновић Невена, Продановић Неда (3 награде) 

Будишин Елена и Петровић Петар. 

 

Три ученика IV-3 разреда је учествовало на школском такмичењу из математике. То су: 

Михаило Лазић, Марко Стевановић и Ђорђе Љубинковић. Михаило Лазић је освојио треће 

место на општинском такмичењу. 

Два ученика IV-3 је учествовало на математичком такмичењу „МИСЛИША“: Михаило Лазић 

и Марко Стевановић. Ученици су похваљени. 

Ученик Филип Ђурђевић учествовао је на школском такмичењу рецитатора. 

 

 

6. ИОП И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА 

 

Одељење Број ученика ИОП Индивидуализација 

наставе 

прво 21 / 2 

друго 20 / / 

треће 9 / 3 

Укупно  50 / 5 
Табела 6: Преглед броја ученика са којима се ради ИОП и индивидуализација наставе по одељењима 

 

 

7. ПОСЕТЕ, ИЗЛЕТИ, ЕКСКУРЗИЈА 

      Ове школске 2020/21.године. није реализован планирани једнодневни излет због 

пандемије. 

 

 
8. МЕРЕ ЗА  ПОБОЉШАЊЕ УСПЕХА УЧЕНИКА У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ 

 

Meре за побољшање успеха у наредном периоду су следеће: редовно присуствовање и рад на 

часовима допунске наставе, индивидуални рад са ученицима, рад у пару, групни рад, 

припремљени различити дидактички материјали за лакше разумевање и усвајање градива, 



 54 

видео-презентације, извођење наставе ван учионице. Константно подстицати радозналост и 

мотивацију ученика.  

 

 

 

1.6.6. Извештај Стручног већа српског и страних језика 

 

ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ВЕЋА 

-Весна Чобановић 

 

-Јелена Тодоровић

            - Јадранка Иванишевић                                   - Јелица Пешић Ждерић 

            - Жаклина Симић 

РУКОВОДИЛАЦ СТРУЧНОГ ВЕЋА 

Данијела Рајшић 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 Српски језик 

 Енглески језик 

 Руски језик 

 

ОРГАНИЗАЦИОНО ТЕХНИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

Одржани састанци: Током првог полугодишта одржавале смо редовно састанке, док 

смо у другом полугодишту одржале један састанак и два онлајн преко вибер групе.   

 

Члан већа 

Присутност 

Дату

м 

Дату

м 

Дату

м 

Дату

м 

Дату

м 

Дату

м 

Дату

м 

Дату

м 

Дату

м 

Дату

м 

Весна 

Чобанови

ћ 

27.11 

2020.. 

17.12. 

2020. 

29.01. 

2021. 

22.02. 

2021. 

29.03. 

2021. 

29.04. 

2021. 

28.05. 

2021. 

18.06. 

2021. 

  

Јелена 

Тодорови

ћ 

27.11. 

2020. 

17.12. 

2020.. 

29.01. 

2021. 

22.02. 

2021. 

29.03. 

2021. 

29.04. 

2021. 

28.05. 

2021. 

18.06. 

2021. 

  

Данијела 

Рајшић 

27.11. 

2020. 

17.12. 

2020. 

29.01. 

2021. 

22.02. 

2021. 

29.03. 

2021. 

29.04. 

2021. 

28.05. 

2021. 

18.06. 

2021. 

  

Јелица 

Пешић 

Ждерић 

27.11. 

2020. 

17.12. 

2020. 

29.01. 

2021.. 

22.02. 

2021. 

29.03. 

2021. 

29.04. 

2021. 

28.05. 

2021. 

18.06. 

2021. 

  

Стручно веће је ову школску годину почело у септембру  када смо провериле глобалне и 

оперативне планове, допуне и измене у програму за трећи и седми разред. Договор о 
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могућости реализације пројектне наставе,  увођења  презентација, дигиталних часова и 

иновацијама које можемо спровести у редовној настави.   

 

Испланирале смо стручно усавршавање  ван и у установи. 
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УСПЕХ  И  РЕАЛИЗАЦИЈА  НАСТАВЕ  СТРУЧНОГ  ВЕЋА  

 

Предмет Наставник Одељење Просечна 

оцена 

Број 

слабих 

оцена 

Реализација наставе (п/о) 

Редовне Допунске Додатне Припремне 

Српски језик Јадранка Иванишевић 5/1     3,79 /    179 19 16 / 

5/2     3,81 /    180 18 / / 

8/1     3,58 /    135 7 8 31 

8/2     3,55 /    135 12 / 29 

Жаклина Симић 6/1 3,70 / 143 1 / / 

6/2 4,03 / 143 1 

 

/ / 

7/1 3,33 / 144 11 / / 

7/2 3,70 / 144 11 / / 

Енглески језик Данијела Рајшић 4/1      4,33 / 72 / / / 

4/2      4,70 /       71 / / / 

5/1      3,79 /       71       13 / / 

5/2      4,22 / 71       13 / / 

6/1       3,96 / 70 13 / / 

6/2 4,00 / 72 13 / / 

7/1 3,70 / 71 / / / 
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7/2 4,22 / 72 / / / 

8/1 3,88 /       68 / 11 / 

8/2 4,18 /       67 / 10 / 

       

Јелена Тодоровић 1/1 Описно  / 71 / / / 

1/2 Описно / 71 / / / 

1/3 Описно / 72 / / / 

2/1 4,87 / 71 / / / 

2/2 4,87 / 71 / / / 

2/3 4,83 / 72 / / / 

3/1 4,54 / 72 / / / 

3/2 4,73 / 72 / / / 

3/3 4,58 / 72 / / / 

4/3 4,44 / 72 / / / 



 58 

Руски језик 

Весна Чобановић       5/1 4.14 / 72 / / / 

      5/2 4.48 / 71 / / / 

6/2 4.17 / 71 / / / 

7/1 3.88 / 71 / / / 

7/2 4.26 / 72 1 / / 

8/1 3.70 / 68 / / / 

8/2 3.86 / 68 / / / 

Јелица Пешић Ждерић       6/1 3,67 / 72 / / / 
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МЕРЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСПЕХАУЧЕНИКА 

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

Разреди: 1-4, Енглески језик:Планиране активности су остварене на завидном нивоу, с 

обзиром на околности у којима се одржавала настава. Мере за унапређење су следеће: 

први разред - још више мотивисати децу да боље раде у паровима, ради увежбавања дијалога. 

други разред - деца би требало да још више раде на усменом одговарању, да проширују 

реченице и да исте редовно записују у свеске. 

трећи разред - граматичка вежбања, поред учења нових речи и израза, треба још више 

обновити кроз игре глуме и дијалошке вежбе. 

четврти разред - граматичка вежбања, поред учења нових речи и израза, треба још више 

обновити кроз игре глуме и дијалошке вежбе. 

Разреди:5-8, Енглески језик:Остварене су све планиране активности, али  од марта су 

активности реализоване у специфичним условима, јер се настава одвијала на даљину и 

недостајао је живи говор и контакт, што је за страни језик јако битно.  

Разреди: 5-8, Руски језик:Остварене су све планиране активности, уз напомену да су почев од 

марта активности реализоване у специфичним условима, јер се настава одвијала на даљину и 

недостајао је живи говор и контакт, што је за страни језик јако битно. 

Разреди: 5,6,7,8, Српски језик:Планиране активности су реализоване, али недостатак живе 

речи не гарантује усвојеност наставних јединица за које је потребно и додатно објашњење и 

потреба за допунским радом. У случају поновне потребе за онлајн наставом биће потребно 

формирати учионицу за допунски рад.  

 

 

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 38 Компјутер, пројектор, 

пројектно платно, бела 

табла 

/ 

Српски језик 45 Компјутер, лап-топ, 

пројектор, пројектно 

платно, бела табла 

/ 

Енглески језик 46 Компјутер, пројектор, 

пројектно платно, бела 

табла 

/ 

Руски језик 50 Компјутер, пројектор, 

пројектно платно, бела 

табла 

/ 

 

 

САРАДЊА СА ДРУГИМ СТРУЧНИМ ВЕЋИМА 
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Стручно веће језика је остварило успешну сарадњу са другим стручним већима, 

градиво из предмета историја, математика,страни језици, матерњи језик, ликовна 

култура,међусобно су усклађивани наставним јединицама и међупредметном корелацијом.  

 

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА 

Стручно веће је успело дасе прилагоди новонасталој ситуацији и успешно приведе крају ову 

школску годину. 

Потребна је додатна едукација за остваривање бољих компетенција при коришћењу 

дигиталних учионица. 

 

            

1.6.7. Извештај Стручног већа природних наука и историје 

 

ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ВЕЋА 

-     Мирјана Покрајац   

- Љиљана Воденичаревић 

- Катарина Јаношевић 

РУКОВОДИЛАЦ СТРУЧНОГ ВЕЋА 

                              Мирјана Покрајац 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
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 Биологија 

 Географија 

 Историја 

 

ОРГАНИЗАЦИОНО ТЕХНИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

Одржани састанци: 

 

Члан већа 

Присутност 

11.9.2020. 16.11.2020. 22.1.2021. 20.4.2021. 22.6.2021. 

Мирјана 

Покрајац 

+ + + + + 

ЉИЉАНА В. + + + + + 

КАТАРИНА Ј. + + + + + 

 

 

 

     Рад Стручног већа природних наука и историје у току 2020/2021. године одвијао се по 

утврђеном  Програму рада Стручног већа. 

     Због епидемиолошке ситуације настава се одвијала по комбинованом моделу- на даљину      ( 

путем Гугл учионице) и непосредни рад. Рад Стручног већа је био прилагођен 

ситуацији.Часови редовне наставе реализовани су према ЗУОВ-ом Плану реализације наставе 

у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних 

ситуација и околности за основну школу. Часови додатне, допунске наставе и слободних 

активности су се реализовали преко Гугл учионице- на даљину. 

      Ове школске године није било кабинетске наставе што је додатно отежало рад због 

прилагођених наставних средстава у кабинетима. На седницама Стручног већа детаљно је 

извршена анализа предности и недостатака онлајн наставе. 

     На почетку школске године предметни наставници су доставили план стручног 

усавршавања у установи и ван установе. Део плана је реализован у складу са могућностима. 

Чланови Стручног већа су учествовали у реализацији пројекта Школа за 21. век. Захваљујући 

томе боље смо савладали технике критичког мишљења и решавања проблема које ће нам 

помоћи  да постигнућа и мотивација ученика буду бољи. Заједно са члановима других 

Стручних већа остварено је међупредметно повезивање и приликом извођења часова редовне 

наставе као и током реализације пројекта.  
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   Изабрани су и образложени уџбеници за 8. разред за наредну школску годину ( нови програм). 

Изабрани уџбеници: Биологија- Бигз школство, Географија- Логос, Историја- Вулкан 

издаваштво. Узети су обзир и бесплатни уџбеници ( из географије и историје нису били у 

понуди). Образложено је због чега се уџбеник из биологије не препоручује. 

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

је извршена анализа пробног завршног испита и израђен је План припремне наставе са 

акцентом на области из којих су ученици показали слабије резултате. Припремна настава је 

реализована већим делом преко Гугл мит-а, а на крају школске године за ученике 8. разреда, 

непосредним радом у школи. Резултати комбинованог теста на завршном испиту су били у 

складу са оценама. 

    Извршена је анализа постигнућа ученика који раде по ИОП-у 2. 

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

Постигнућа ученика су добра и поред потешкоћа због комбинованог модела наставе. Ученици 

су успели да према могућностима и интересовањима испуне задатке предвиђене планом и 

програмом и у складу са тим остваре успех. Чланови већа си имали одличну сарадњу. 

 

УСПЕХ И РЕЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ СТРУЧНОГ ВЕЋА  

 

Предмет Наставник Одељење Просечна 

оцена 

Број 

слабих 

оцена 

Реализација наставе (п/о) 

Редовне Допунске Додатне Припремне 

Биологија                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Мирјана Покрајац 5/1 3,86 0 72/72 0 9/10 0 

5/2 4,19 0 72/72 0  0 

6/1 3,67 0 72/71 0 9/9 0 

6/2 3,97 0 72/73 0  0 

7/1 3,41 0 72/71 0 9/9 0 

7/2 4,04 0 72/70 0  0 

8/1 3,75 0 68/66 0  11 

8/2 3,82 0 68/68 0 9/8 12 
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Географија  

Љиљана 

Воденичаревић 

5/1 3,57 0 36/36  

0 

 

4/4 

 

0 

5/2 4,11 0 36/35    

6/1 3,93 0 72/71 0 4/4 0 

6/2 4,24 0 72/72    

 

 

 

 

 7/1 3,89 0 72/72    

7/2 4,15 0 72/71 0 15/15 0 

8/1 3,62 0 68/68    

8/2 3,77 0 68/67 0 11/11 14 

Историја Катарина 

Јаношевић 

5/1 3.43 0 37/36 19 16  

5/2 4.19 0 36/36 17 16  

6/1 4.15 0 71/72 20 17  

6/2 4.28 0 72/72 / /  

7/1 3.70 0 72/72 21 17  

7/2 4.19 0 71/72 13 14  

8/1 3.67 0 68/68 20 11 16 

8/2 3.64 0 68/68 20 17 16 

 

МЕРЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСПЕХА 

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

Разреди:  5-8.  : редовно учење, похађање допунске наставе, подстицање ваннаставних 

активности у циљу развијања мотивације, међупредметно повезивање, дисциплина, позитивна 

радна атмосфера, пројектна настава, 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  
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ПОСТОЈЕЋА ОПРЕМА  
ОПРЕМА КОЈА ЈЕ ПОТРЕБНА ЗА 

УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ 

Биолошки кабинет Компјутер,  пројекторско 

платно, телевизор, 

микроскоп, микроскопски 

препарати, скелет човека, 

модели органа, зидне 

слике 

 

Пројектор, модели 

органа човека 

Географски кабинет Компјутер, лаптоп, 

пројектор, пројекторско 

платно, штампач и 

фотокопир апарат, 

географске карте, глобус. 

 

Историјски кабинет Компјутер, телевизор, 

историјске карте 

Пројектор, зидне слике 

 

САРАДЊА СА ДРУГИМ СТРУЧНИМ ВЕЋИМА 

САРАДЊА СА ДРУГИМ СТРУЧНИМ ВЕЋИМА ОДВИЈАЛА СЕ У КОНТИНУИТЕТУ ТОКОМ ЦЕЛЕ ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ. КРОЗ МЕЂУПРЕДМЕТНО ПОВЕЗИВАЊЕ РАЗМЕЊИВАЛА СУ СЕ ИСКУСТВА.  

РЕАЛИЗАЦИЈОМ ПРОЈЕКТА ШКОЛА ЗА 21. ВЕК ДАТ ЈЕ ЈОШ ВЕЋИ ДОПРИНОС КВАЛИТЕТНОМ ИЗВОЂЕЊУ 

НАСТАВЕ И ВЕЋОЈ МОТИВАЦИЈИ УЧЕНИКА. 

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА 

ЗАХВАЉУЈУЋИ КОРЕКТНОЈ САРАДЊИ ИСПУЊЕН ЈЕ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА. ЗБОГ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ, 

ТАКМИЧЕЊА НИСУ ОДРЖАНА ПА СУ ОПРАВДАНО РЕЗУЛТАТИ ИЗОСТАЛИ. ТРУДИЛИ СМО СЕ ДА КРОЗ СТРУЧНА 

УСАВРШАВАЊА У УСТАНОВИ И ВАН УСТАНОВЕ УНАПРЕДИМО СВОЈ РАД И ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА. 

 

     Руководилац Стручног већа: 

        Покрајац Мирјана 

 

 

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

образовања 

 

 

 Лекић Бојан  

 Утјешиновић Даница  
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 Шарић Саша 

 Јоргић Слађана  

 Василић Ивана  

 Мишић Средоје  

  

 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

 Математика 

 Физика 

 Хемија 

 Техника и технологија 

 Информатика и рачунарство

РУКОВОДИЛАЦ СТРУЧНОГ ВЕЋА 

                                                                      

Мишић Средоје                                                               
 

                            ОРГАНИЗАЦИОНО ТЕХНИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
Одржани састанци: 

 

Члан већа 

Присутност 

Дату

м  

28.08. 

Дату

м 

21.10. 

Дату

м 

21.12. 

Дату

м 

3.02. 

Дату

м 

5.04. 

Дату

м 

28.06. 

Дату

м 

Дату

м 

Дату

м 

Дату

м 

Лекић Бојан + + + + + +     

Утјешинови

ћ Даница 

 

+ + + + + +     

Јовановић 

Тијана 

 

Шарић 

Саша 

 

 

+ + +  

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

    

Јоргић 

Слађана 

 

+ + - + + +     

Василић 

Ивана 

+ + + + + +     

МИШИЋ 

СРЕДОЈЕ 

+ + + + + +     
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УСПЕХ И РЕЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ СТРУЧНОГ ВЕЋА  

 

Предмет Наставник Одељење Просечна 

оцена 

Број 

недово-

љних оцена 

Реализација наставе (п/о) 

 

Редовне Допунске Додатне Припремне 

Математика 

Лекић Бојан 

5/1 3.21 / 144/144 
36/36 18/18 

 

5/2 3.74 / 144/144  

6/1 3.41 / 144/144 
36/36 18/18 

 

     

Утјешиновић Даница 

6-2 3,55 0 144/144 17/15 

36/27 

0/0 

17/13 

0/0 

7-1 3,07 0 144/143 0/0 

7-2 3,48 0 144/143 

 

17/13 

 

17/13 

 

8-1 3,38 0 136/136 10/35 

8-2 3,23 0 136/135 10/35 

Физика 

Шарић Саша 

6-1 3.70 0 
1.и 2. 

група 

73/72 

  

 

6-2 4.24 0 
1.и 2. група 

73/72 
 

7-1 3.81 0 

1.и 2. 

група 

72/72 

 

7-2 4.07 0 
1.и 2. група 

72/72 
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8-1 3.62 0 
1.и 2. група  

71/72 
 

8-2 3.77 0 
1.и 2. група 

71/72 

  

     

Домаћинст 

7-1    
1.и 2. група 

34/36 

        7-2    
1.и 2. група 

34/36 

Хемија Јоргић Слађана 

7-1 2,93 / 71/72 
8/9 8/9 

 

7-2 3,19 / 71/72  

8-1 2,96 / 68/68 

8/8 8/8 

5/5 

8-2 2,82 / 68/68 5/5 

     

Техника и 

технологија 

Мишић Средоје 

    
Моделарска 

секција  Шах 

6-1 4,30 0 

1. и 2. 

Група 

72/70 
36/27 36/27 

 

6-2 4,38 0 

1. и2. 

Група 

72/72 

 

 

Василић Ивана 

Мишић Средоје 

5-1 3,82 0 
1. и 2. група 

72/70 
36/31 

Саобраћај

на 5- 

7.разреда 

36/27 

 

5-2 4,22 0 
1. и 2. група 

72/70 

6-1   1.  
  

36/36 

6-2   1.  36/35 
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7-1 3,70 0 
1. и 2. група 

72/72 
36/31   

7-2 4,23 0 
1. и 2. група 

72/72 

8-1 3,88 0 
1. и 2. група 

68/68 
34/27 

Саобраћај

на 8. 

Разред 

34/25 

 

8-2 3,95 0 
1. и 2. група 

68/68 

Информатика и 

рачунарство 

Лекић Бојан 6-1 5,00 0 
1.група 36/36  

 
  

2.група 36/35 

Василић Ивана 6-2 4,21 0 
1.група 36/36 

   
2.група 36/35 

Василић Ивана 

Лекић Бојан 

5-1 5,00 0 1.група 36/36 
   

 4,29 0 2.група 36/36 

5-2 5,00 0 1.група 36/36 
   

 4,59 0 2.група 36/36 

7-1 5.00 0 1.група 36/36 
   

7-1 4,30 0 2.група 36/36 

7-2 4,52 0 
1.група 36/35 

   
2.група 36/35 

8-1 4,50 0 1.група 34/34 
   

   2.група 34/34 

8-2 4,59 0 1.група 34/34 
   

   2.група 34/34 
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МЕРЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСПЕХА 

  

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

Разреди:51, 52, 61,62, 71, 72 81, 82 Математика 

 -  Чешће провере; 

 - оцењивање свих аспеката ученичког рада; 

 - редовно обавештавање родитеља о раду ученика; 

 - ангажовање ученика кроз истраживачке и пројектне задатке; 

- индивидуализација; 

- рад у паровима и групама; 

- стављање акцента на примену градива у свакодневном животу и другим предметима; 

- израда математичких модела и наставних средстава; 

- допунска настава 

 

 

Разреди: 6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 8-1, 8-2;  Физиka 

-позитивна афирмација науке и њене веома важне улоге у данашњем свету 

-интегрисање знања кроз интердисцплинарно повезивање и повезивање до сада 

обрађеног градива из претходних година 

-рад са ученицима у складу са њиховим интересовањима и могућностима 

-вредновање активног учешћа ђака на часу и праћење њиховог практичног учинка на 

часу 

-пружање прилике ученицима који су заитересовани да остваре мини пројекте везане 

за градиво 

-слабије заинтерсованим ученицима пружити прилику да кроз једноставније 

активности буду квалитетнији учесници наставе 

 

 

Разреди: 7. и 8.-Хемија 

  Чешће и краће провере знања 

            -Посећивање часова додатне и допунске наставе 

            -Рад кроз истраживачки задатак 

            -Тражење помоћи у раду 

            -Сараднички однос у настави 

 

Разреди:  51, 52, 61, 62,  71, 72,  81, 82  - Техника и технологија 

- Строжи критеријуми оцењивања. 

- Организовање креативних квизова и тестирања 

- Пружање непосредне помоћи 

- Стављање акцента на важност ношења прибора за рад 

- Читање лекција и извлачење теза, нових и непознатих речи 

- Што чешћа провера знања из претходних разреда 

- Указивање на сарадњу и помоћ у настави 

- Више пажње посветити области цртања и правилне употребе прибора 
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   Разреди:  5 – 8. , Информатика и рачунарство: 

- Строжи критеријуми оцењивања. 

- Организовање креативних квизова и тестирања 

- Пружање непосредне помоћи 

- Указивање на сарадњу и помоћ у настави 

 

                                           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 

 

 

1. Математички 

прибор 

2. Модели 

геометријских 

тела 

 

 

 

1. модел 

координатног 

система 

Физика 

 

      1. теразије, прецизна        

           вага 

      2. динамометри 

      3. апаратура за                           

          извођење               

          експеримената из                                 

          електростатике 

 

 

 

 

1.  Опрема за огледе из 

магнетизма  

2. Опрема за торичелијев 

оглед 

3.Бољи амперметри и 

волтметри као и конектори 

за огледе из стујног кола 

Хемија 

 

 

Посуде за извођење 

експеримената 

рачунар 

 

 

 

Епрувете , чаше , раствори 

киселина база и соли, 

индикатори 
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Техника и технологија 

1. унимери, 

конструкторски 

комплети 

2. помична мерила 

3. микрометри 

1. ормар за чување 

реализованих вежби за 

демонстрацију 

2. комплет алат за 

реализацију вежби из 

Технике и технологије 

3. пројектор 

Информатика и рачунарство 
1. дигитална 

учионица 
2. штампач, скенер 

 

 

 

САРАДЊА СА ДРУГИМ СТРУЧНОМ ВЕЋИМА 

- Сарадња са Стручним већем четвртих разреда у вези такмичења и корелације наставе 

математике у 4. И 5. разреду 

- Сарадња са Стручним већем природних наука и историје на пројектној настави „Школа за 

21. век“ 

 

                                             АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА 

Стручно веће је радило по плану и програму који је усвојен у августу 2020. године. План и 

програм су реализовани у условима епидемије корона вируса. Састанци су се одржавали на 

даљину и у школи. 

 

      Руководилац Стручног већа: 

        Мишић Средоје 

 

 

 

2.6.9. Извештај Стручног већа наставника физичког васпитања, 

ликовне културе и музичке културе 

 

ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ВЕЋА 
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 Десимир Гаић – Физичко васпитање 

 Челебић Младен –Музичка култура 

 Ева Гравара Белојица – Ликовна 

култура

 

РУКОВОДИЛАЦ СТРУЧНОГ ВЕЋА 

Ева Гравара Белојица 

ОРГАНИЗАЦИОНО ТЕХНИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

Одржани састанци: 

 

Члан већа 

Присутност 

09.09. 

2020 

22.1

0.20

20. 

16.12. 

2020. 

21.01. 

2021. 

25.02. 

2021. 

18.03. 

2021. 

08.04. 

2021. 

29.04. 

2021. 

13.05. 

2021. 

10.06

.2021

. 

Десимир Гаић + + + + + + + + + + 

Челебић 

Младен 
+ + + + + + + + + + 

Ева Гравара 

Белојица 
+ + + + + + + + + + 

Јелена 

Николић 
+ + + + + + + + + + 

Јулијана 

Бубуљ 
+ + + + + + + + + + 

Унесите текст 
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УСПЕХ И РЕЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ВЕШТИНА 

 

Предмет Наставник Одељење Просечна 

оцена 

Број 

слабих 

оцена 

Реализација наставе (п/о) 

Редовне Секција 

СНА 

Додатне Припремне 

Физичко и здравствено 

васпитање 

 

Десимир Гаић 

51 4,64 / 72/72 
36/27 

/ / 

52 4,81 / 72/72 / / 

61 4,89 / 72/72 
36/28 

/ / 

62 4,93 / 72/71 / / 

71 4,81 / 108/107 
36/28 

/ / 

72 4,74 / 108/107 / / 

81 4,79 / 102/101 
/ 36/24 

/ 

82 4,68 / 102/101 / 

Обавезне физичке 

активности 
Игор Михајловић 

 

51  /    / 

52  /    / 

61  /    / 

62  /    / 

Ликовна култура 

Ева Гравара Белојица 

51 4,79 / 70/72 / / / 

52 4,89 / 72/72 / / / 

61 4,89 / 35/36 / / / 

62 4,90 / 35/36 / / / 

71 4,70 / 36/36 / / / 

72 4,78 / 36/36 / / / 

81 4,62 / 33/34 33/34 / / 
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82 4,77 / 33/34 32/34   

Музичка култура 

Челебић Младен 

51 3,79 / 72/70 36-36   

52 4,00 / 72/70 36-36   

61 3,78 / 36/36    

62 3,93 / 36/36    

71 3,63 / 36/36 36-36   

72 4,30 / 36/36 36-36   

81 3,88 / 34/34 34-34   

82 4,14 / 34/34 34-34   
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МЕРЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСПЕХА 

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

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

 

- 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:     , Унесите назив предмета: 

   Унесите текст 

 

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 и здравствено васпитање 1. лопте, 

2. кугла, 

3. чуњеви 

1. летва, сталци и 

струњаче за скок у вис, 

2. вијаче, 

3. сет за моторику 

 

 

ПОСТИГНУЋА НА ТАКМИЧЕЊИМА 

 

ПРЕДМЕТ 
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 

УЧЕНИКА 
ПОСТИГНУЋЕ 

Физичко и здравствено васпитање 

Соња Костић (скок у 

вис) 
1. место на општини 

Ћирић Јована (100 м) 1. место на општини 

Секулић Мина (бацање 

кугле) 
1. место на општини 

Анђелија Симић (600 м) 1. место на општини 

одбојка девојчице  3. место на општини 

кошарка девојчице 1. место на општини 

кошарка дечаци 4. место на општини 

шумарски вишебој 
2. Бечмен 

3. Петровчић 

шумарски вишебој 5. Бечмен 
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3. Петровчић 

                  -  

Ликовна култура 

Награђена ученица Даница 

Прокопљевић VIII1 – 

изложен рад на групној 

изложби 

Ликовни и фото конкурс 

„Мој Београд“ 

општинско такмичење 

Даница Момчиловић  

Градска општина Сурчин 

„Мали чувари природе“ 

Ликовни конкурс 

1. место на општини 

Марија Шумоња VII1 

Општинско такмичење 

„Мали Пјер“ дечија 

карикатура  

1.место на општини 

Ања Петровић  VII2 

Општинско такмичење 

„Мали Пјер“ дечија 

карикатура 

1.место на општини 

Анђелија Симић  VIII2 

Општинско такмичење 

„Мали Пјер“ дечија 

карикатура 

2.место на општини 

и похвала на градском 

такмичењу 

Љубиша Станисављевић 

VIII1 

Општинско такмичење 

„Мали Пјер“ дечија 

карикатура 

2.место на општини 

Петра Рашић VI1 

Општинско такмичење 

„Мали Пјер“ дечија 

карикатура 

3..место на општини 

Кристина Љубенова VI1 

Ликовни конкурс „Вук 

Караџић“ Лозница  

50-ти ђачки Вуков Сабор 

Награђен ликовни рад 

 

 

САРАДЊА СА ДРУГИМ СТРУЧНОМ ВЕЋИМА 

Физичко васпитање (Тим за спорт) 

 

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА 

План и програм редовне наставе у потпуности је реализован. Поред редовне наставе рад са 

ученицима је проширен кроз секције и изборне предмете : Цртање сликање и вајање, Физичко 

васпитање и Хор.Ученици су показали креативност, мотивисаност за рад нарочито где треба 

самостално да се изражавају. Све похвале за изузетне резултате и ангажованост ученика. 
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      Руководилац Стручног већа: 

        Ева Гравара Белојица 

 

2.9. Извештај о раду стручних сарадника 
 

2.9.1. Извештај о раду педагога 

 

         У школској 2020/21.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. Ове школске године, посебно је рађено са ученицима који нередовно похађају онлајн 

наставу. Контакт је остварен и са родитељима тих ученика и то континуирано целе године. 

Педагог је активно учествовао у Тиму за насиље. 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 пројеката, едукативних предавања и радионица за ученике:  
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1. Технике ефикасног учења у 5.разреду 

2. Конструктивно решавање сукоба – од 3. до 8. разреда  

3. Безбедна комуникација на интернету – 7.разред 

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

- аутор пројекта ''Будимо безбедни у саобраћају'' 

- реализација истраживачког рада на тему онлајн наставе 

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

- тестирање будућих првака 

 

2.9.2. Извештај о раду библиотекара 

       

    У раду библиотекара  биле су заступљене активности на свим подручјима рада предвиђеним 

Планом и програмом рада библиотекара, и то у мери у којој су услови дозвољавали (подела 

одељења на групе, онлајн настава). 

 

Треба истаћи да су ученици ове школске године слабије посећивали библиотеку, што се може, 

у извесној мери, објаснити чињеницом да нису ишли у школу 5 дана у току недеље, већ 2, 

односно 3 дана, а библиотекар је средом и петком имао часове  у другој школи. Пошто многи 

ученици не враћају књиге на време, а неки нису измирили своје обавезе према библиотеци ни 

после завршеног осмог разреда  (  15 ученика који су прошле године завршили осми разред,  

нису вратили књиге ни до данас!), овим проблемом би се требало озбиљније позабавити, а онда 

и донети одговарајуће мере, како се библиотечки фонд, који  није богат, не би стално смањивао. 

У библиотеци je реализовано неколико часова у одељењима нижих  разреда. Ученици првог 

разреда детаљно су упознати са тим,  како се треба понашати у библиотеци, како могу узети 

књигу, како треба да се односе према њој. Библиотекар је редовно  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 другом полугодишту (у марту и мају) реализовао два квиза у свим одељењима 

(и у Петровчићу),   под називом „Општа информисаност“ и „Језик и књижевност“ (31 час). На 

основу коментара након одржаних квизова, може се закључити да је ученицима било веома 

занимљиво. Осим тога, кроз такмичење поновили су велики део градива које су прешли у току 

године, посебно из матерњег језика. 

 

Библиотекар је неколико дана   вршио и замену услед оправданог одсуствовања учитеља  са 

наставе. 

 

У  току школске године oстварио је  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. 
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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 2020/2021. године књижни фонд наше библиотеке богатији је за 60 књига  ( 

19 књига - поклон  Министарства просвете, 36 – поклон Црвеног крста и 5 -  купљено од стране   

школе). 

 

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

повремено је посећивао угледне часове који су одржавани у школи. Због промене термина за 

одражавање састанака  Актива библиотекара ( у Земуну),  није могао да присуствује истим. 

 

Библиотекар  

      Јелица Пешић-Ждерић 

 

 

 

2.10. Извештај о раду Савета родитеља 
 

У току школске 2020/2021. године, одржане су три седнице Савета родитеља. Окукпљање 

родитеља у школеи било је забрањено одлуком кризног штаба за превенцију ширења КОВИД 

19.  У случајевима када је могло бити организовано окупљање имали смо проблема са 

кворумом, јер се мали број родитеља одазивоа позивима иако се претходно изјаснио да ће 

присуствовати седници телефоном на позив секретара школе.. На седнице путем видео 

конферернција такђе нисмо имали довољан број присутних за кворум. 

Прва седница САавета родтиеља одржана је тек 02.100.2020. године јер претходно нисмо 

успели да сакупимо кворум за нормалан рад. Н апрвој седници формиран је Савет родитеља з 

аову школску годину. Размотрени су  Извештај о реализацији гиодишњег плана рада школе за 

претходну  2019/2020. годину, Извештај о раду директора школе и Годишњи план рада школе 

за 2020/2021.годиеу. Разматран је и извештај о самовредновању рада школе зу а школску 

2019/2020.годину. Донета је одлука о сагласности на програм екскурзија за школску 

2020/2021.годину. Реализација екскурзија обавиће се само у случају да се прекине епидемија 

КОВИД 19. Донета је одлка о осигурању ученика и изабран понуђач за осигурање, 

Осигуравајуће друштво „Миленијум“, дсонета је и одлука да ученици уплате чланарину 

Црвеном крсту у висини 50 динара и 100 динара за Дечији савез. Изабран је и члан Савета 

родитеља општине Сурчин,, тој епредседник Савета родитеља школе. Извршен је избор за 

упражњено место у Школском одбору из редова Савета родитеља. Директор је родитеље 

упознао са дешавањима у школи и о безбедоносној ситуацији поводом КОВИД 19. 

Друга седница одржана је  27.11.2020.године. Након усвајања записника размотрили смо 

успех и дисциплину на крају првог класификационог периода. Успех је сличан успехуз  од 
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претходних година, али је изречено знатно мање дисциплинских мнера. Разматрали смо и 

предлоге родитеља како да побољшамо успех. Закључено је да би требало обавестити 

родитеље ученика о нераду њихове деце, да родтиељи редовнихје прате њихов рад и да деца 

када нису на настави прате наставу преко ТВ-а, На часовима ученицима треба давати 

подстицајне задатке, чешће их оцењивати. Директор је обавестио Савет родитеља о 

спровођењу превентивних мера у борби за спречавање КОВИД инфекције. 

Трећа седница одржана је 26.03.2021.године, телефонски у складу са изменама послвника о 

раду које је усвојио школски одбор. Сви родитељи су се сагласили да онлајн настава за 

ученике другог циклуса почиње од 8:00. Родитерљи су дали сагласност на одабране уџбенике 

које су предложила стручна већа, за наредну школску годину. Стручан већа водила су рачуна 

да се узимају само неопходни уџбеници и да се раније одабрани уџбеници не мењају како би 

се омогућило да исте уџбенике користи више генерација ученика и да се смање трошкови 

родитеља за набавку уџбеника. Родитељи су предложили да се и ове године омогући 

куповина уџбеника у претплати. Договорили сусе да овај посао буде поверен Дубрава доо и 

ТМН доо, који су посао претходних година коректно обавили. 

Након ове седнице нисмо могли сакупити довољан број родитеља за киворум те остале 

седнице нису из тог разлог а одржане. 

 

                                                                                           Председник Савета родтиеља 

                                                                                                   Никола Бурсаћ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

 

2.11.Извештај о раду Тима за професионални развој  
ЧЛАНОВИ ТИМА   за професионални развој и стручно усавршавање : 

 

  Вукасовић Гордана 

 Стаменковић Драгица 

 Стаменковић Мирослав 

 Мишић Средоје 

 Тодоровић Јелена 

 Дурмић Јелена педагог 

 Недељковић Душко директор 

 

РУКОВОДИЛАЦ ТИМА  за професионални развој и стручно усавршавање : 

 
-   Буљан  Тајана 

 

ОРГАНИЗАЦИОНО ТЕХНИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

Тим за професионални развој и стручно усавршавање је у оквиру свог рада имао 

следеће активности: 

- Израда плана стручног усавршавања 

- Осмишљавање активности за унапређење међуљудских односа у колективу 

- Присуствовање презентацијама, активностима и праћење истих 

- Учешће на одабраним семинарима  

- Редовно информисање колектива о приспелим понудама за СУ и реализација 

- Издавање потврда о СУ 

- Праћење усавршавања свих запослених 

- Извештај о  раду тима 
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ЗАДАТАК АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТ

И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

ИНДИКАТОРИ 

(ПОКАЗАТЕЉИ

) 

Доношење 

Плана рада 

тима за 

професионални 

развој 

Чланови тима 

су на седници 

дискусијом 

предложили и 

усвојили план 

рада тима за 

професионалн

и развој 

Сви чланови 

тима 

31. 8. 2020. Записник са 

седнице 

     

Израда Плана 

стручног 

усавршавања  

директора, 

стручних 

сарадника и 

запослених 

Чланови тима 

су на седници 

дискусијом 

предложили и 

усвојили план 

стручног 

усавршавања 

Сви чланови 

тима 

4. 9. 2020. Записник са 

седнице 

Осмишљавање 

активности за 

унапређење 

међуљудских 

односа у 

колективу ( 

излети, стручна 

путовања, 

културне 

активности и 

сл. ) 

  Због ванредне 

ситуације 

изазване 

пандемијом 

Корона вирусом, 

организација и 

извођење 

предвиђених 

активности није 

спроведена 

 

Присуствовање  

презентацијама

, активностима 

и праћење 

истих које се 

организују у 

школи 

Због ванредне 

ситуације 

изазване 

пандемијом 

Корона 

вирусом, 

присуство 

активностима 

је било 

ограничено са 

изложеним 

продуктима 

рада 

Чланови 

колектива 

Током године Материјал са 

презентованих 

активности 
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Учешће на 

одабраним 

семинарима 

 Чланови 

колектива су 

путем 

вебинара 

пратили и 

учествовали на 

одабраним  

семинарима 

Чланови 

колектива 

Током године Потврде о 

стручном 

усавршавању 

Редовно 

информисање 

колектива о 

понудама и 

реализацији за 

СУ 

Чланови 

колектива су 

благовремено 

добијали од 

школе 

информације 

Директор, 

секретар, 

педагог 

Током године Записник са 

седнице 

Издавање 

потврда о СУ 

по 

реализованој 

активности  и 

евалуацијама 

Потврде, 

евалуације 

Сви чланови 

тима 

Током године Потврде 

Праћење 

усавршавања 

свих 

запослених и 

утврђивање 

потребе за 

стручним 

усавршавањем 

Табеларни 

преглед 

Сви чланови 

тима, директор 

29. 6. 2021. Записник са 

седнице 

Подношење 

извештаја о 

раду 

Упознавањем 

Наставничког 

већа 

Тим, сви 

чланови 

колектива 

 Записник са 

седнице 

 

Тим за професионални развој и стручно усавршавање наше школе је у свом раду остварио све  

планиране активности за школску 2020/2021. годину, осим једне која због ванредне ситуацје 

изазване пандемијом вируса Корона, није могла да се спроведе . На првој седници смо донели 

план рада тима. На следећој  смо израдили план стручног усавршавања директора, стручних 

сарадника и запослених . У току школске године, чланови колектива су учествовали на великом 

броју одабраних семинара – вебинари  који су реализовани  онлајн. Чланове колектива директор 

и педагог су редовно  информисани о приспелим понудама  за стручна усавршавања  и начину 

реализације истих. На крају школске године биће издате  потврде о стручном усавршавању у 

установи на основу увида у листе реализатора и потписе присутних колега . Током целе 

школске године тим је пратио динамику усавршавања запослених и пружао потребну помоћ и 

смернице за даљи рад. Утврђено је да  су се запослени редовно уавршавали и  потигли одређен 

број бодова   стручног усавршавања у оквиру установе, као и  ван установе на акредитованим 
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семинарима; Сабор учитељ, Трибине ДУБ-а, Завод за унапређивање образовања и васпитања... 

Договорено је да за наредну школску годину планирамо семинаре који се односе на развој 

предузетништва и подстицање деце на предузетништво.Такође, на Наставничким већима треба 

презентовати примере добре праксе  оних колега који су се бавили овом тематиком. 

 

2.12. 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: 

Зорана Џуловић VII1, Марија Шумоња VII1, Јовановић Владимир VII1, Љубинковић Анђела 

VII2, Марија Ковачевић VII2, Огњен Рацковић VIII1, Ива Гвозден VIII1, Марко Јухас VIII2, 

Анђелина Митровић VIII2.  На првој седници изабран је председник Зорана Џуловић, заменик 

председника Марија Шумоња и записничар Марко Јухас и два члана представника за Школски 

одбор и то Огњен Рацковић и Владимир Јовановић. За представнике УП на састанцима Тима 

за заштиту ученика од насиља, изабрана је Марија Ковачевић, а Тима за избор квалитета и 

развој установе Анђелина Митровић, и стручног актива за развојно планирање Ива Гвозден. 

Разматрана су следећа питања: 

 

 упознавање ученика са програмом рада УП, њиховим садржајем и начином реализације 

 упознавање ученика са Правилником о раду УП и њиховим надлежностима 

 упознавање ученика са Правилником о правима, обавезама и одговорностима ученика 

основне школе 

 разматран је Годишњи извештај о раду школе за 2019/20.годину. Посебна пажња била 

је усмерена на реализацију екскурзија, такмичења, организацију спортских активности, 

манифестација, превенцију насиља, уређењу школе... 

Предлози унапређења рада школе од стране УП су: 

 Надзорне камере у холу школе 

 Више спортских активности 

 Формирање ученичких клубова 

 Друштвено-користан рад као мера вршења насиља, уништавања школске 

имовине... 

 израда поноа на тему ''Шта је насиље?'' 

 организована је ''Замена улога'' – где су заинтересовани ученици 7. и 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 

 упознавање ученика са постигнутим успехом и дисциплином ученика на крају 

тромесечја, полугодишта и на крају школске године 

      Једне од мера за побољшање успеха ученика на предлог чланова УП су: 
 Више самосталног и истраживачког рада 

 Организовање креативних тестирања 

 Редовно похађање допунске наставе ученика са слабијим успехом 

 Осавремењивање наставе применом електронских уџбеника, филмова, интернета... 

 похваљени су ученици који су остварили успешне резултате на такмичењима 
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 упознавање ученика са анализом истраживачког рада на тему онлајн наставе, којим су 

били обухваћени ученици од 4-8 разреда, родитељи ученика и наставници 

 ученици су обавештени о питањима од посебног значаја за њихово школовање 

 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 одржане су три седнице Ученичког парламента. 
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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  34 

 

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

са фондом часова:  

 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

II 1 36( недељно 1 час) 34 

III 2 36( недељно 1 час) 34 

IV 1 36( недељно 1 час) 34 

IV 2 36( недељно 1 час) 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 драмска секција утврђен је на 

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

године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

II 1 12 

III 2 2 

IV 1 4 

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

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИ 

Због актуелне ситуације са корона вирусом и пандемије, рад драмске секције је био отежан . 

Радили смо у мањимм групанма , обрађивали одговарајуће драмске текстове .  

Планирано је 36 часова секције, реализовано 34, јер током болести наставника часови секције 

нису одржани. 
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РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

Ове школске године, због актуелне епидемиолошке ситуације, ниједно такмичење драмских 

секција није ни планирано, нити одржано, као ни приредбе, прославе. 

Учествовали смо у пројекту Пријатеља деце општине Сурчин „ Глумићемо за све вас“. За 

ученике од 1.до 4.разреда извели смо драмски приказ актуелне епидемиолошке ситуације, 

који говори о значају ношења маске, прања руку, држања дистанце. 

                                   

3.1.2. Извештај о раду Драмске секције старијих разреда у Бечмену 

 

Назив секције:  Драмска 

Наставник који води секцију: Жаклина Симић 

 

БРОЈ ЧАСОВА 

 

Наставу из  Драмске секције реализује Жаклина Симић у следећим разредима и одељењима 

са фондом часова:  

 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

6 1 36  

 2  9 
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 почетку школске 

године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

6 1 7 

2 20 
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

Драмска секција почела је са радом 8.9.2020. године, а последња активност је била 1.12.2020. 

Ученици су имали часове онлајн, преко гугл учионице, а планиране су и пробе у школи. Због 

епидемиолошких мера  нисмо успели да реализујемо наше активности. Остаје нам да се надамо 

повратку у редовне школске токове, а то би нам омогућило реализовање неколико ауторских 

драмских приказа.  Текстови које смо планирали да реализујемо су: Библиотека, Панонски 

морнар, Језичке несугласице, Деда Мраз у доба короне, Дечаци Павлове улице, Географија 

(драматизација из  Аутобиографије Бранислава Нушића) 
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РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

 

Нисмо били у могућности да реализујемо припремане сценске наступе услед пандемије 

КОВИД 19.. 

 

 

3.2. Извештај о раду Рецитаторске секције 

3.2.1 Извештај о раду Рецитаторске секције млађих разреда 

 

Назив секције: Рецитаторска секција  

Наставник који води секцију: Гордана Вукасовић 

 

БРОЈ ЧАСОВА: 36 

 

Наставу из Рецитаторска секције реализује Гордана Вукасовић у следећим разредима и 

одељењима са фондом часова:  

 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

трећи прво 36/1 35 

трећи друго 36/1 35 
Табела 1: Годишњи, недељни фонд часова, као и одржани часови  по разредима и одељењима  

Због измене Школског календара, реализовано је 35 часова. 

 

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 

Трећи прво 6 

друго 5 
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

 

План и програм секције су реализовани са 35  часова и једним часом мање, због измене 

Школског календара.Ученици су активно учествовали у раду секције у складу са 

препорученим мерама заштите услед пандемије проузроковане Корона вирусом. У том 

смислу организоване су различите активности у којима су учествовали ученици, чланови 

секције. 
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РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

 

Ученици су активно учествовали у раду секције у складу са препорученим мерама заштите 

услед пандемије проузроковане Корона вирусом. У том смислу организоване су различите 

активности, попут :“Деца - деци” , у част Дана школе, 25.9.2020. чланови рецитаторске 

секције, ученици III1 И III2 р. прошли су кроз сва одељења I - IV р. и одрецитовали стихове 

песама наших познатих песника о школи, месецу септембру и поласку у школу. На тај начин, 

свима су пожелели срећан почетак и много успеха у новој школској години. Душан Радовић - 

песник “златна” срца је активност чланова Рецитаторске и Драмске секције који су 

представили песме Д. Радовића на један сасвим другачији начин. За Савиндан, 27.1.2021. 

ученици једног и другог одељења, у својим групама, рецитовали су стихове посвећене Св. 

Сави. На школској смотри рецитатора, 5. марта 2021. учествовали су: Марија Бурсаћ и 

Александра Радовић, без пласмана на општинско такмичење. 

 

 

3.2.2. Извештај о раду Рецитаторске секције у Петровчићу 

 

Назив секције: Рецитаторска секција 

Наставник који води секцију: Јелена Стајчић 

 

БРОЈ ЧАСОВА  

 

Наставу из  рецитаторске секције реализује Јелена Стајчић у следећим разредима и 

одељењима са фондом часова:  

 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

IV 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 рецитаторска секција утврђен 

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

школске године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

IV 3 3 
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 

изражајног казивања, артикулације и дикције, али су имали и следеће вежбе: акценатске, 

интонације и интензитета (јачине) гласа, темпа и ритма, визуелног контакта, мимике и 
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гестикулације. Усавршавали су паузе у рецитовању и понављања. Радили смо на вежбама 

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

припремани за школско такмичење рецитатора. Готово све активности дате су ученицима као 

задаци за рад код куће због ситуације са пандемијом.  

 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

 

Ученик Филип Ђурђевић учествовао је на школском такмичењу рецитатора које је одржано 

онлајн (сви ученици су снимани како рецитују и комисија је прегледањем снимака одабирала 

најбоље рецитаторе).  

 

                                

 

3.2.3. Извештај о раду Рецитаторске секције старијих разреда 
Назив секције:  Рецитаторска секција 

Наставник који води секцију: Весна Чобановић 

 

БРОЈ ЧАСОВА 

 

Наставу из Рецитаторске секције реализује Весна Чобановић у следећим разредима и 

одељењима са фондом часова:  

 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

пети 1 36/1 3 

шести 1 36/1 8 
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 

пети 1 1 

шести 1 1 
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

 

Имајући у виду целокупну ситуацију и специфичност одржавања наставе током ове школске 

године, активности у оквиру рецитаторске секције сведени су на минимум. 
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На часовима су бирани стихови према сензибилитету и личном нахођењу ученика, 

увежбавано је прво изражајно читање, а затим и рецитовање стихова напамет, са посебним 

освртом на правилну интонацију и исказивање емоција и поруке коју песма носи – наставник 

је давао инструкције, савете, препоруке и коментаре, а ученици су настојали да их примене, 

увежбавали, понављали, трудили се да дају свој максимум и одговоре задатку – изражајно и 

са пуно емоција да изнесу стихове пред публику. 

 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

 

 

- 15.03.2021. одржано је школско такмичење рецитатора, на ком се за даље учешће 

пласирала  ученица Лена Ђорић (6/1). 

- 25.03.2021. одржано је општинско такмичење рецитатора слањем аудио-видео снимка 

рецитације, на ком је Лена освојила треће место, али се није пласирала на градско. 

- 27.05.2021. уприличено је свечано обележавање Дана погибије на Кошарама младог 

Ратка Јотића и његових сабораца, и том приликом са рециталом су наступили Лена 

Ђорић и Богдан Ђорић (5/1). 

 

 

3.3. Извештај о раду Литерарне секције 
Наставник који води секцију: Јадранка Иванишевић 

 

Наставу из  Литерарне секције реализује Јадранка Иванишевић у следећим разредима и 

одељењима са фондом часова:  

 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

5 1 36 19 

5 2  19 

8 1  20 

8 2  20 
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 почетку 

школске године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

5 1 3 

2 2 

8 1 2 

2 1 
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Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

 Ученици су имали часове онлајн, преко гугл учионице, а планиране су и пробе у школи. Због 

епидемиолошких мера  нисмо успели да реализујемо све наше активности.  

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

 

Ученице које су награђене за своје литерарне радове су: 

Ана Станисављевић (5/2) – Крв живот значи 

Андреа Шумоња (5/2) – Песма о Светом Сави 

 

 

 

3.4. Извештај о раду Саобраћајне секције млађих разреда 
Наставник који води секцију:  Младенка Петровић 

БРОЈ ЧАСОВА 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ 
ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

I 2 36 36 

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

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ 

Број ученика по разредима и одељењима у којима се реализује Саобраћајна секција. 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

I 2 16 

Табела 2: Број ученика  

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

У току школске 2020/ 2021. године планиране су различите активности ученика и наставника. 

Евиденција ученика и договор о раду које нас очекују у оквиру ове секције. Разговор о 

пешаку у  саобраћају, правила кретања, долазак у школу; Правила кретања пешака коловозом; 

Саобраћајни знаци, изглед и значење, ученици су цртали знакове. Саобраћајне ситуације и 

безбедност;  Кретање возила по путу;  

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

Ученици су цртали Саобраћајни буквар и  саобраћајне знаке ; Савремени концепт 

саобраћајниг васпитања и образовањау 1. разреду основног образовања и васпитања, 
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коришћени су примери са семинара.  Ученици првог разреда имали су полигон, „Ђак првак у 

саобраћају, од стране Агенције за безбедност деце у саобраћају, где су поновили важна 

правила и применила су их на полигону. Као награду су добили  дозволу. 

 

3.5. Извештај о раду Саобраћајне и Моделарске секције 
Наставу из  Моделарске секције реализују Василић Ивана и Мишић Средоје у следећим 

разредима и одељењима са фондом часова:  

Наставу из  Саобраћајне секције реализује Мишић Средоје у следећим разредима и 

одељењима са фондом часова:  

 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

1. Моделарска секција (Ивана Василић) 

пети 1,2 36/1 31 
једна група 

седми 1,2 36/1 31 

Моделарска секција (Средоје Мишић) 

шести 1,2 36/1 23 
једна група 

осми 1,2 36/1 23 

2. Саобраћајна секција (Мишић Средоје) 

пети 1,2 36/1 26 

једна група 
шести 1,2 36/1 26 

седми 1,2 36/1 26 

осми 1,2 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 Моделарска секција и 

Саобраћајна секција утврђен је на основу интересовања ученика и њиховог избора путем 

анкетирања ученика на крају школске године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

1. Моделарска секција (Ивана Василић) 

пети 
1 3 

2 4 

седми 
1 3 

2 5 

Моделарска секција (Средоје Мишић) 

шести 
1 6 

2 8 

осми 2 1 

2. Саобраћајна секција (Мишић Средоје) 

пети 1 6 
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2 2 

шести 
1 7 

2 2 

седми 
1 6 

2 3 

осми 
1 2 

2 4 
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

1. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА МОДЕЛАРСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

У циљу развијања конструкторства, стваралаштва и проналазаштва, примене постојећих и 

стицање нових знања и развијања позитивне социјалне вредности обрађене су следеће теме: 

1. Модл и макета 

2. Бродови, аутомобили и авиони као саобраћајна средства  

3. Материјали и технологије 

4. Модули 

 

Активност наставника: 

 

- Организује и усмерава рад секције 

- Реализује План и програм рада секције 

- Прати рад секције 

- Одржава моделарство 

- Организује школско такмичење „Моделари“ 

- Учествује у организацији општинског такмичења  

 

Активност ученика: 

 

- Учествује у раду секције 

- Конструише моделе 

- Проверава функционалност модела 

- Решава тестове 

- Учествује у такмичењу 

 

2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА САОБРАЋАЈНЕ 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 

 

Активност наставника: 
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- 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 

 

1. РЕЗУЛТАТИ РАДА МОДЕЛАРСКЕ СЕКЦИЈЕ   

 

На општинском такмичењу остварени су следећи резултати а због епидемиолошких ситуација 

ученици су решавали тест: 

Тест:       1. место: Невена Грбић (7. разред) 

     2. место: Марија Шумоња (7. разред) 

    2. место: Слободан Радовић (5. разред) 

Без даљег пласмана:  Василије Николић (7. разред), Тодор Вујадиновић (8. разред), Јана 

Стевановић (5. разред) 

На градском такмичењу остварени су следећи резултати: 

Тест:       2. место: Марија Шумоња (7. разред) 

Без даљег пласмана:  Невена Грбић (7. разред), Слободан Радовић (5. разред) 

На републичком такмичењу остварени су следећи резултати: 

Тест:       1. место: Марија Шумоња (7. разред) 

 

2. РЕЗУЛТАТИ РАДА САОБРАЋАЈНЕ СЕКЦИЈЕ   

 

Због епидемије корона вируса такмичења нису одржана. 

 

 
 

3.6. Извештај о раду Спортске секције 
 

 

3.6.1. Извештај о раду спортске секције-4.разред  
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Наставник који води секцију: МИРОСЛАВ СТАМЕНКОВИЋ 

 

БРОЈ ЧАСОВА 

 

Наставу Спортске секције реализује  Мирослав Стаменковић у следећим разредима и 

одељењима са фондом часова:  

 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

четврти прво 35/1 32 

четврти друго 35/1 32 
Табела 1: Годишњи, недељни фонд часова, као и одржани часови  по разредима и одељењима  

Настава спортске секције реализована је по сачињеном плану и програму рада, а који се 

налази у Годишњем плану и  Школском програму за 4.разред.   

 

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА 

 

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

четврти прво 10 

четврти друго 8 
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

Ученици четвртог разреда (прво и друго одељење) похађали су спортску секцију.   Ведра 

атмосфера је  владала  на часовима, тако да су  ученици  са задовољством  утврђивали  

научене садржаје из физичког васпитања, 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 износили своје идеје за 

реализацију одређених активности.  На часовима спортске секције често је било заступљено 

међупредметно повезивање  са наставом музичке културе( музичка гимнастика), српског 

језика( књига као разбибрига),природом и друштвом(игре оријентације у природи), што је 

допринело да ученици радо усвајају и реализују  нове садржаје.  

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

План и програм  спортске  секције  је  реализован. Од планираних 35 часова, реализовано је 

32 часа. 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

Ученици су савладали планиране наставне садржаје из спорта. 

 

3.6.2. Извештај о раду спорстске секције-3.разред 

 

Наставник који води секцију: Јелена Љубинковић 

 

БРОЈ ЧАСОВА 
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Наставу из  Спортске секције реализује Јелена Љубинковићу следећим разредима и 

одељењима са фондом часова:  

 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

III треће 36 36 

II треће 36 36 

IV треће 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 Спортска секција утврђен је на 

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

године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

II 3 3 

III 3 5 

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

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

 

У условима пандемије, секције су се одржавале у посебним услоима. Нисмо учествовали на 

такмичењима и другим манифестацијама. 

 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

 

Ученици су се и у условима рекреирали и бавили физичким активностима. Такође су водили 

рачуна о свом здрављу.  

 

 

 

3.6.3. Извештај о раду спортске секције Други циклус 

 

 

Наставник који води секцију: Гаић Десимир 

БРОЈ ЧАСОВА 

 

Наставу из  Спортске секције реализује Гаић Десимир у следећим разредима и одељењима 

са фондом часова:  
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РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

 

Спортска секција (атлетика) 

пети 1,2 36/1 27 једна група 

Спортска секција (одбојка) 

шести 1,2 36/1 28 једна група 

Спортска секција (кошарка) 

седми 1,2 36/1 28 једна група 
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 Спортска секција 

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

крају школске године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

 2 17 

Спортска секција (атлетика) 

пети 
1 3 

2 1 

Спортска секција (одбојка) 

шести 
1 3 

2 5 

Спортска секција (кошарка) 

седми 
1 3 

2 2 
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ  
 

Ова секција остварује свој рад кроз један час седмично, а план рада се предаје на почетку 

школске године. У односу на њега Стручно веће физичког васпитања школе планира и 

организује задужења унутар актива за предстојећа такмичења. Календар спортских 

такмичења сваке године буде испоштован и у зависности од интересовања ученика у великој 

мери реализован. Динамика такмичења у школској години је иузетно фрекфентна и дешава се 

да ученици буду ангажовани за по два, а некада и три такмичења на месечном нивоу, али 

услед неповољне епидемиолошке ситуације такмичења су сведена на минимум. 

Такмичења су из следећих спортова: 

 Атлетика 

 Одбојка 

 Кошарка 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ   

Због епидемије корона вируса многа такмичења  нису одржана 
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Резултати спортске секције: 

Атлетика (општинско такмичење) и пласман на град 

 Соња Костић 1. место (6. разред) скок у вис 

 Јована Ћирић 1. место (8. разред) 100 м 

 Анђелија Симић 1. место (8. разред) 600 м 

 Мина Секулић 1. место (8. разред) бацање кугле 

Одбојка (општинско талмичење)  

девојчице: 3. место (7, 8. разред) 

дечаци:      нису такмичили (7, 8. разред) 

Кошарка (општинско талмичење)  

девојчице: 1. место (7, 8. разред) 

дечаци:      4. место (7, 8. разред) 

 

 

   

 

 

3.7. Извештај о раду Подмлатка Црвеног крста 
Назив секције:  ЦРВЕНИ КРСТ 

Наставник који води секцију: Младенка Петровић 

 

БРОЈ ЧАСОВА 35 

Програм Подмлатка Црвеног крста реализује Младенка Петровић у следећим разредима и 

одељењима са фондом часовa. 

 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

IV прво 35 33 

IV друго 35 33 
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 2 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

 

 У  току школске  2020/ 2021. године  реализована су 33  часа секције. 

 Реализоване су следеће  активности  „Црвеног крста“. 

 Одржано је предавање на тему: „Деловање у несрећама“, за ученике четвртих     разреда. 

Ученици су код својих кућа одгледали видео предавање. 
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   “Црвени крст“, Општине Сурчин организовао је ликовни конкурс,  са темом:                  " У 

игри се повредимо  ми,  шта је прва помоћ, реци нам ти", за ученике трећег  и четвртог 

разреда.  

  Ликовни и литерарни  конкурс,  „Крв живот значи“ за ученике од првог до осмог разреда.  

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

Одржано је предавање на тему: „Деловање у несрећама“, за ученике четвртих разреда. Ученици 

су код својих кућа одгледали видео предавање, а потом су  применили стечено знање, 

попуњавали су квиз и слали одговоре, путем maila. Ученици су похваљени за учествовање и 

тачност израде квиза. 

      “Црвени крст“,  Општине Сурчин организовао је ликовни конкурс, " У игри се 

повредимо  ми,  шта је прва помоћ, реци нам ти" , за ученике трећег  и четвртог разреда.  

“Црвени крст“, Општине Сурчин је све ликовне радове проследио на градско такмичење  у 

Симину 19, у Београд. Награђени су следећи ученици за ликовне радове: 

1. Кристијан Белош,  2. Немања Ђукић,   3. Игор Миљановић  III - 1  учитељица, Бојана 

Чернош. 

1. Јована Николић,  2. Александар Раимовић  III - 2 учитељица, Гордана Вукасовић 

 Сви ученици су добили перницу. 

-На ликовном и литерарном  конкурсу „Крв живот значи“, у организацији „Црвеног крста“, 

ГО Сурчин 5 ученика су добила медаљу. Награђени ученици су: Дуња Вилотић I-2 ,   Игор 

Миљановић ,  Михајло Шапоњић  III - 1 ликовни рад; 

 Теодора Поповић  III - 2  награђена за ликовни и литерарни рад. Ученица Ана Станисављевић  

V-2, је награђена за литерарни рад. Сви ученици су добили медаљу за учешће и слатки 

пакет.                                            

 

3.8. Извештај о раду Математичке секције 

3.8.1. Извештај о раду Математичке секције-3.разред 

 

Наставник који води секцију: Бојана Чернош  

 

Наставу из  математичке секције реализује Бојана Чернош у следећим разредима и 

одељењима са фондом часова:  

 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

трећи прво и друго 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 математичка секција утврђен 

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

школске године.  
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РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

 

терћи 

прво 6 

друго 7 
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

 

План рада секције је у потпуности реализован. 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

Чланови секције су постигли веома запажене резултате на математичким 

такмичењима:  

 ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ: 

1. место -  Михајло Шапоњић 

2. место – Душан Добрић 

3. место – Игор Миљановић 

 Такмичење ,,Мислиша'' – похвала Душан Добрић 

 

 

3.8.2. Извештај о раду математичке секције-4.разред 

 

Наставник који води секцију: МИРОСЛАВ СТАМЕНКОВИЋ 

 

БРОЈ ЧАСОВА: 35/35 

 

Наставу МАТЕМАТИЧКЕ секције реализује  Мирослав Стаменковић у следећим разредима и 

одељењима са фондом часова:  

 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

четврти прво 35/1 35/35 

четврти друго 35/1 35/35 
Табела 1: Годишњи, недељни фонд часова, као и одржани часови  по разредима и одељењима  

Настава математичке секције реализована је по сачињеном плану и програму рада, а који се 

налази у Годишњем плану и  Школском програму за 4. разред.   

 

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА 

 

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

четврти прво 12 

  

четврти друго 8 
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Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 
 

Ученици четвртог разреда (прво и друго одељење) похађали су математичку секцију. Ученици 

су са задовољством  утврђивали  научене садржаје из математике, примењивали  их  и стицали  

нова  знања и искуства.  Редовно су присуствовали   часовима и активно  учествовали у 

реализацији свих планираних садржаја. Радили су по унапред припремљеном материјалу. 

Често смо користили и разне занимљиве задатке са интернета, учествовали у разноврсним 

математичким игрицама где су ученици показали велику спретност и брзину у извршавању 

постављених захтева, како би дошли до напреднијег нивоа. Све ово је допринело ведрој 

атмосфери на часовима и лаком усвајању начина решавања задатака „ за изоштравање ума“.Рад 

је посебно интезивиран  уочи школског такмичења- 5.2.2021, општинског такмичења—

28.2.2021. у ОШ,,Вожд Карађорђе“-Јаково. План и програм математичке секције је у 

потпуности  реализован. Oдржано је 35 часова. 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

Ученици су савладали планиране наставне садржаје из математике и успешно учествовали на 

школским и општинским такмичењима. Jeданаест ученика IV-1 разреда су учествовала на 

школском такмичењу из математике 5.2.2021. Милица Башић, Дамјановић Дејан, Лука 

Дабижљевић, Маловић Новак, Митић Маја,  

Мила Радивојевић, Клисура Филип, Стевовић Андреј, Милановић Анђела, Колџић Калина и 

Вланиколин Доротеа. Девет ученика је IV 2 разреда је учествовало на школском такмичењу из 

математике:Болић Никола, Бурсаћ Милан, Ђорић Дуња, Малић Елена, Марјановић Лазар, 

Продановић Неда, Радић Вук, Симовић Душан и Стојковић Милица. 

.На општинском такмичењу—28.2.2021. у ОШ,,Вожд Карађорђе“-Јаково,  су учествовала 3 

ученика: Дабижљевић Лука,Болић Никола и Продановић Неда. Дабижљевић Лука освојио је 

другу награду, а Болић Никола трећу награду. На математичком такмичењу 

,,МИСЛИША“- 5.3.2021. Шест ученика IV-1 је учествовало на наведеном такмичењу: : 

Дамњановић Дејан, Јовановић Златко, Маловић Новак, Манчић Филип, Стевовић Андреј и 

Томан Давид. 

 Осам ученика IV-2 је учествовало на наведеном такмичењу: Рашета Душан, Марјановић Лазар, 

Недељковић Немања, Болић Никола, Продановић Неда, Петровић Петар, Радић Вук и Ђорић 

Дуња. 

 

3.9. Извештај о раду Хора и оркестра 

3.9.1. Извештај о раду секције Хор и оркестар-3.разред у Петровчићу 

 

Наставник који води секцију: Јелена Љубинковић 

 

Наставу из Хора и оркестра реализује Јелена Љубинковић у следећим разредима и одељењима 

са фондом часова:  
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РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

III Треће 36 36 

II Треће 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 Хор и оркестар утврђен је на 

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

године.  

 
 

Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

 

У условима пандемије, секција се одржавала у посебним условима. Ученици су и у кућним 

условима учили да певају композиције. Такође су ученици трећег разреда учили да свирају 

тонове на блок флаутама код куће.  

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

 

Ученици нису учествовали на такмичењима и манифестацијама. 

 

3.9.2. Извештај о раду секције Хор-старији разреди 
 

Наставник који води секцију: Младен Челебић 

 

Због актуелних мера за заштиту од ковид индфекције, а складу са препорукама Кризног 

штаба, ученици нису певали у хору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

II 3 2 

III 3 8 
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3.10. Извештај о раду Еколошке секције 

3.10.1. Извештај о раду Еколошке секције у Бечмену 

 

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 

Први прво 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 утврђен је 

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

школске године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

Први прво 16 

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.Користили смо 

материјале који могу да се рециклирају у сврху ликовног изражавања.  

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

У холу школе био је истакнут пано са радовима  ученика којима смо обележавали важне датуме 

из Еко календара.Од рециклираног материјала  правили смо новогодишњу јелку, украсе, 

сатове, слике. Учествовали смо на ликовном конкурсу „Мали чувари природе“ и на 5. Смотри 

"Чаролија рециклаже". 
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3.10.2. Извештај о раду Еколошке секције у Петровчићу 

 

Назив секције :  Еколошка секција 

Наставник који води секцију: Милица Љубинковић 

 

БРОЈ ЧАСОВА 

 

Наставу из Еколошке секције реализује Милица Љубинковић  у следећим разредима и 

одељењима са фондом часова: 36 

 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

II II - 3 36 / 1 36 

III III - 3   

IV IV - 3   
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 

 II – 3  3 

III - 3 2 

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

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

 

Школске 2020/2021. године Еколошка секција се бавила задацима екологије : Еколошка азбука, 

Химна, значај екологије. Упознали смо екосистем наше околине (највеће загађиваче, како да се 

боримо за здраву и чисту околину). 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 

разне употребне предмете и костиме за еколошку представу. 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

 

Ученици су урадили и истакли пано поводом Дана здраве хране 16. октобра. Они су својим 

цртежима показали шта од намирница спада у здраву , а шта у нездраву исхрану. Такође паноом 

у холу школе обележили смо Дан чистог ваздуха 3. новембра и Дан заштите вода 22. 

март.Ученици су исказали своју маштовитост кроз ликовне и литералне радове. Правили смо и 

изложили кућице и хранилице за птице. Обележили смо и Дан планете Земље 22.априла. Сав 
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материјал је био изложен у холу школе да би био доступан свим ученицима и запосленима да 

их погледају. Завршили смо утисцима о раду секције, квизом и Еко порукама.  

 

  

3.11. Извештај о раду Оригами секције  

3.11.1. Извештај о раду Оригами секције у Бечмену 

 

Наставник који води секцију: Ана Цвикић 

 

БРОЈ ЧАСОВА 

 

Наставу из  Оригами секције реализује Ана Цвикић у следећим разредима и одељењима са 

фондом часова:  

 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

II 2 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 Оригами секција утврђен је на 

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

године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

II 2 9 
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

 

ТЕМА САДРЖАЈИ БРОЈ 

ЧАСОВА 

1. Геометријске фигуре -фигуре 

 

3 

2. Јесењи плодови и облици -јесењи плодови 

-папирни кишобрани 

-папирно лишће 

-јесење дрво 

 

6 

3. Новогодишњи украси -папирне капе 

-новогодишње 

честитке 

-украси од папира 

-пахуљице 

6 
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4. Животиње  -папирни миш 

-папирна жаба 

-шарене гусенице 

 

4 

5. Пролећни цветови -цветови 3 

6. Корпице -корпице за цвеће 

-корпице за јаја 

-корпице за украсе 

-ускршњи зец 

8 

7. Лето -сандале од папира 

-лепеза 

-шешири 

6 

 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

 

Током ове школске године оригами секцијом су били обухваћени ученици другог 

разреда. 

Предвиђени план и програм, за ову школску годину је у потпуности реализован. 

Обрађивали смо следеће теме: Геометријске фигуре,  Јесењи плодови и облици, 

Новогодишњи украси, Пролећни цветови., Животиње, Летњи предмети. 

 Нисмо учествовали на такмичењима. 

Ученици су радо учествовали у свим активностима. Изложба наших радова је била 

08.06.2021. године коју су посетили ученици млађих разреда. Трудили смо се да своју спретност 

пребацимо на папир и да свашта направимо од папира што нам је остало за успомену са 

оригами секције.  

 

3.12. Извештај о раду Ликовне секције 
 

3.12.1. Извештај о раду Ликовне секције млађих разреда  

 

Наставник који води секцију: ДРАГИЦА СТАМЕНКОВИЋ 

 

БРОЈ ЧАСОВА: 35/35 

 

Наставу Ликовне секције реализује   Драгица Стаменковић у следећим разредима и 

одељењима са фондом часова:  

 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

четврти друго 35/1 35 
Табела 1: Годишњи, недељни фонд часова, као и одржани часови  по разредима и одељењима  
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Настава ликовне секције реализована је по унапред утврђеном плану и програму рада, а 

који се налази у Годишњем плану и  Школском програму за 4. разред.   

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА 

 

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

Четврти друго 20 
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 природе и друштва где су стечено знање ликовно 

представили и обогатили наставне садржаје,  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. Такође смо се припремали за школско 

такмичење рецитатора и за учење песмица, користили смо асоцијативно учење, што је 

допринело да нам наши цртежи(ликовно представљање стихова) помогну да боље запамтимо 

песму.                                                
 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

 

План и програм  ликовне секције је у потпуности  реализован. Реализовано је 35 часова. 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ 

Све ликовне радове смо редовно излагали у нашој учионици и зборници и  били поносни на 

њих.  Маске и лутке користили смо за мини позоришне представе и угледне часове и  исте 

презентовали учитељима и њиховим ученицима, као и стручним сарадницима у школи.  

6.10.2020. Ликовни конкурс у организацији општине Сурчин:" Ми смо чувари 

природе".Награђени ученици: Петровић Петар, Војиновић Невена и Елена Будишин. 

17.11.2020.Ликовни конкурс у организацији општине Сурчин:"Будимо безбедни у 

саобраћају".Награђени ученици: Војиновић Невена и Продановић Неда. 

Награђени ученици на ликовном конкурсу: "Свети Сава" 

27.1.2021.Ликовни конкурс: Свети Сава  

Ученици Продановић Неда и Болић Никола освојили су прво и друго место на наведеном 

ликовном конкурсу и награђени су књигама од стране директора школе. 

26.2.2021. 

Учествовали смо на општинском такмичењу ликовног конкурса “Мали Пјер“. Продановић 

Неда је освојила другу награду. 

20.4.2021.Ускршњи ликовни конкурс 

Ученица 4.разреда, Неда Продановић је освојила прву награду на наведеном ликовном 

конкурсу. 

Захваљујући асоцијативном  учењу(корелација са наставом српског језика)  , осам ученика је 

учествовало на школском такмичењу рецитатора и Продановић Неда се пласирала за 

општинско такмичење.                                                                                                                          
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3.12.2. Извештај о раду Ликовне секције у Петровчићу 

 

Наставник који води секцију: Слободанка Продановић 

 

БРОЈ ЧАСОВА 36 

 

Наставу из  Ликовне секције реализује Слободанка Продановић у следећим разредима и 

одељењима са фондом часова:  

 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

I 3 36/1 36 

I 3 36/1 36 

II 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 локовна секција утврђен је на 

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

године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

I 3 5 

II 3 8 

III 3 3 

IV 3 1 
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

 

План рада ликовне секције у потпуности је реализован.Ученици су у току рада упознати са 

различитим техникама ликовног изражавања.План рада био је усклађен са важним датумима 

у раду школе( годишња доба,празници,такмичења исл.) 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

 

Ученици су учествовали на многим такмичењима у школи и на нивоу Општине Сурчин.Своје 

радове излагали су и у холу школе и на тај начин  обележавали важне датуме везане за рад 

школе.  
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3.13. 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 

6-7 6/2, 7/1, 7/2 36/1 32 

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 почетку 

школске године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

шести 6/2 6 

седми 7/1 6 

7/2 3 

Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

 

 Географска секција је у школској 2020/2021. години била организована у шестом и  

седмом разреду. У електронском дневнику, формирана је, од заинтересованих ученика, 

мешовита група, а часови су одржавани и евидентирани петком, као претчас. Настава се 

одвијала онлајн, због ванредне ситуације, изазване корона вирусом. 
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 У рад секције били су укључени ученици према својим интересовањима и склоностима. 

Теме за рад им је предлагао наставник, али су и самостално бирали, према својим 

интересовањима. У току школске године, када је настава била онлајн у целости, ученици 

су преко Гугл мита своје радове презентовали осталим ученицима и водили дискусију о 

њима. 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

 

Иако је редовно радила током школске године, секција „Млади географи“ није успела, због 

ванредне ситуације, да јавно представи свој рад. Материјал је сачуван, и надамо се да ће бити 

презентован  током следеће школске године. 

 

3.15. НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА 

 

3.15.1. Извештај о раду Новинарске секције у млађим разредима 

Наставник који води секцију: Јелена Стајчић 

 

Наставу из  новинарске секције реализује Јелена Стајчић у следећим разредима и 

одељењима са фондом часова:  

 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

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 новинарска секција утврђен је 

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

школске године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

III 3 2 

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

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 
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У току школске године ученици су упознати са врстама стилова којима се људи 

споразумевају писмено и усмено. Упознали су различите облике новинарског изражавања, 

при чему су учили основне карактеристике жанрова, као и начине писања (вест, извештај, 

репортажа, интервју, коментар...).  

 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

 

Ученици су били ангажовани за рад код куће, због целокупне ситуације са пандемијом.  

 

 

3.15.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НОВИНАРСКЕ  СЕКЦИЈЕ у старијим 

разредима 

 

Наставник који води секцију: РАЈШИЋ  ДАНИЈЕЛА 

 

БРОЈ ЧАСОВА:  24 

 

Наставу из  новинарске секције реализује Данијела Рајшић у следећим разредима и 

одељењима са фондом часова:  

 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

       Седми           прво        36 – 1             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 новинарска секција утврђен је 

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

школске године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

           Седми                 Прво                       2 
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

Због специфичности ситуације, пандемије вируса covid 19, нисмо могли да реализујемо 

предвиђене садржаје на најбољи могући начин. Уз комбиновани модел наставе – онлајн и 

непосредно у школи, ученице 7 – 1 разреда Грбић Невена и Шумоња  Марија су прослеђивале 

предвиђене садржаје на меил адресу библиотеке. Пошто су садржаји били прослеђивани 

искључиво  онлајн, тј. У електронској форми, ученици се нису баш нешто специјално 

мотивисали за те садржаје. Волели бисмо да се наш часопис Диоген следеће шк. Године 

реализује у штампаном облику. Надамо се да ће број ученика заинтересован за новинарску 

секцију да буде у већем броју. 
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РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

Због специфичности ситуације, пандемије вируса, нисмо били у могућности да организујемо 

такмичења, одласке у позориште и слично. 
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4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОБАВЕЗНИХ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА-у 

другом циклусу 

 

4.1.Извештај о раду Грађанског васпитања 
 

Наставу из наставног предмета Грађанско васпитање   реализују Весна Чобановић и  Јелица 

Пешић  Ждерић у следећим разредима и одељењима са фондом часова:  

 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

ГОДИШЊИ 

ФОНД 

 

НЕДЕЉНИ ФОНД 

Пети 1,2 36 1 

Шести  1,2 36 1 

седми 1 36 1 

осми 2 36 1 
Табела 1: Годишњи и недељни фонд часова по разредима и одељењима  

Напомена: Сви ученици били су у истој групи. 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

  

Наставни план је реализован. 

 

 
ОДЕЉЕЊЕ 

Група  

Број часова редовне наставе реализатор 

одржаних неодржаних наставник 

Пети   Весна Чобановић 

Шести   Јелица Пешић Ждерић 

Седдми   Весна Чобановић 

Осми   Весна Чобановић 
Табела 2: Преглед часова редовне, допунске, додатне и припремне наставе  
 

УСПЕХ УЧЕНИКА 

 
одељење бр.ученика Истиче се Добар  задвољава 

Пети 24 24 / / 

шести 14 14 / / 

Седми 8 8 / / 

Осми 19 19 / / 
 

 

Одељење Број ученика ИОП Индивидуализација 

наставе 

Пети 24 / / 

Шести 14 / / 

Седми 8 / / 

Осми  19 / / 
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Табела 4: Преглед броја ученика са којима се ради ИОП и индивидуализација наставе по разредима и 

одељењима 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 

 

Нису предвиђене планом. 

 

 

4.2.Извештај о раду Верске наставе 
 

 

Наставу из наставног предмета Верска настава   реализује јереј Ненад Катић у следећим 

разредима и одељењима са фондом часова:  

 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

ГОДИШЊИ 

ФОНД 

 

НЕДЕЉНИ ФОНД 

1 1,2,3, 36 1 

2 1,2,3 36 1 

3 1,2,3 36 1 

4 1,2,3 36 1 

5 1,2, 36 1 

6 1,2 36 1 

7 1,2 ,36 1 

8 1,2 34 1 
Табела 1: Годишњи и недељни фонд часова по разредима и одељењима  

Напомена: Сви ученици били су у истој групи. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

  

Наставни план је реализован. 

 

 
ОДЕЉЕЊЕ 

Група  

Број часова редовне наставе Број часова 

одржаних неодржаних Допунске 

наставе 

Додатног 

рада 

Припремне 

наставе 

1  две групе 36 0    

2 две групе 36 0    

3 две групе 36 0    

4 две групе 36 0    

5 две групе  36 0    

6 две групе 36 0    

7 две групе 36 0    

8 једна група 34 0    
Табела 2: Преглед часова редовне, допунске, додатне и припремне наставе  
 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 
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Нису предвиђене планом. 

 

5.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЛОБОДНИХ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

5.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЛОБОДНИХ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ-

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ  
 

Наставник који води СНА: Мирјана Покрајац 

 

Наставу из  СНА- Чувари природе реализује Мирјана Покрајац у следећим разредима и 

одељењима са фондом часова:  

 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

5. 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 СНА- Чувари природе утврђен 

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

школске године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

5. 1 17 

2 13 
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА  

Због епидемиолошке ситуације настава се одвијала путем Гугл учионице. Ученицима су 

редовно прослеђивани материјал и задаци. Већина задатака захтевала је истраживачки, 

самостални рад и презентацију у виду поруке и илустрације. План рада СНА је реализован у 

потпуности. Ученици су показали велику креативност током рада. 

 

Због епидемиолошке ситуације није било презентовање радова на приредбама, прославама... 

 

 

 

5.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ-Шах  

 

Наставу из  СНА Шах  реализује Ивана Василић у следећим разредима и одељењима са 

фондом часова:  
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РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

ГОДИШЊИ 

ФОНД 

 

НЕДЕЉНИ ФОНД 

Шести 1,2 36 1 
Табела 1: Годишњи и недељни фонд часова по разредима и одељењима  

 

БРОЈ УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА 

 

Број ученика по разредима и одељењима у којима се реализује СНА  Шах утврђен је на 

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

године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

Шести 
1 27 

2 29 
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

 

 РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ 

АКТИВНОСТИ (ШАХ) 

У циљу одрастања и развијања логичког мишљења, комбинаторике, маште и креативности, 

интуиције, упорности и истрајности, самопоуздања, емоционалне стабилности, способности 

планирања и доношења одлука шах је изузетно користан за интерактивни развој деце и 

доприноси уравнотеженом развоју и функционисању целокупне личности и у ту сврху су 

обрађене следеће теме: 

1. Основе шаха  

2. Шаховска игра и правила 

3. Примери завршетка партије 
4. Аспекти шаха 

5. Отварања 

6. Средишњице 

7. Завршнице 

 

Активност наставника: 

 

- Организује и усмерава рад ученика 

- Реализује План и програм рада  

- Прати рад ученика 

- Одржава шаховски турнир 

- Организује школско такмичење  

 

Активност ученика: 

 

- Учествује у раду  

- Решава разне шаховске ситуације 

- Усваја и примењује шаховска правила 

- Активно учествује у одигравању партија 
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- Учествује у такмичењу 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

Број часова 

планираних Одржаних неодржаних 

6/1 36 34 2 

6/2 36 36 0 
Табела 3: Преглед броја планираних, одржаних и неодржаних часова  

 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА 

 
Табела 4а: Преглед успеха ученика по разредима и одељењима који се бројчано оцењују 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

Шах 

Истиче се Добар Задовољава 

6/1 27 / / 

6/2 29 / / 
Табела 4б: Преглед успеха ученика по разредима и одељењима који се описно оцењују 
 

Одељење Број ученика ИОП Индивидуализација 

наставе 

6/1 27 0 0 

6/2 29 0 0 
Табела4в: Преглед броја ученика са којима се ради ИОП и индивидуализација наставе по разредима и 

одељењима 

 

 

ТАКМИЧЕЊА 

 

Због епидемије корона вируса такмичење из шаха није одржано 

 

САМОЕВАЛУАЦИЈА 

 

Садржај часа је прилагођен циљевима и дечијој потреби за игром. Деца добијају више 

времена за саму игру, било да решавају школске задатке, да играју против компјутера или 

једни против других. Уз помоћ „шаховских игрица“ ученици су савладали правила игре. 

Ученици су стекли спретност и сарадњу у припремању и поспремању неопходних реквизита 

на почетку и крају часа, а током часа се концентришу на решавање практичних задатака. 

 

 

5.3.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ-

ДОМАЋИНСТВО 
 

Наставу из  СНА Домаћинство реализује Шарић Саша у следећим разредима и одељењима са 

фондом часова:  
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РАЗРЕД 

 
ОДЕЉЕЊЕ 

ГОДИШЊИ ФОНД  
НЕДЕЉНИ ФОНД 

             7               1,2              34               1 
Табела 1: Годишњи и недељни фонд часова по разредима и одељењима  
 

БРОЈ УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА 
 

Број ученика по разредима и одељењима у којима се реализује СНА Домаћинство утврђен је 

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

школске године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

           

                  7 

                   1 27,     15 слуша предмет 

                   2 27,     12 слуша предмет                   

  
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА 
 

Рализација програма на задовољавајућем нивоу, постоји интересовање ученика за тематске 

целине које се обрађују. Посећеност би могла да буде боља али део разлога актуелног стања 

можемо да нађемо и у епидемиским мерама које су биле присутне током године  

 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

Број часова 

Планираних одржаних неодржаних 

                          71,2         34       34         0 

    Табела 3: Преглед броја планираних, одржаних и неодржаних часова  
 

УСПЕХ УЧЕНИКА 
 

 

Ученици су заинтересовани за актуекне теме у данашњем свету везане за градиво и програм 

који се обрађује. Тада су резултати наставе много бољи. 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

Домаћинство 

Истиче се Добар Задовољава 

                             7/1       13       2          0 

                             7/2       10       1          1 

Табела 4а: Преглед успеха ученика по разредима и одељењима који се описно оцењују 
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Одељење Број ученика ИОП Индивидуализација наставе 

            7/2             1           да    Примењена 

    

    
Табела43в: Преглед броја ученика са којима се ради ИОП и индивидуализација наставе по разредима и 

одељењима 
 

ТАКМИЧЕЊА 
 

Такмичења нису реализована због тренутне епидемиолошке ситуације. 

 

САМОЕВАЛУАЦИЈА 
 

План и програм наставе остварени. Мала техничка побољшања била би вредна за ефикаснију 

наставу и пројектовање припремљених презентација на часу 

 

 

5.4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ- 

Цртање,сликање и вајање 
БРОЈ ЧАСОВА    34 

 

Наставу из  Цртање сликање и вајање 

реализује Ева Гравара Белојица у следећим разредима и одељењима са фондом часова:  

 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

VIII1,2 1 34 33 
Табела 1: Годишњи, недељни фонд часова, као и одржани часови  по разредима и одељењима  

 

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У ИЗБОРНИ ПРЕДМЕНТ ПО РАЗРЕДИМА И 

ОДЕЉЕЊИМА 

 

Број ученика по разредима и одељењима у којима се реализује Цртање сликање и вајање 

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

ученика на крају школске године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

VIII 1,2 23 
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА  

 

Садржај програма обухвата основне карактеристике теорије форме, сликарских и цртачких 

техника као и елемената графичког дизајна прилагођена узрасту VIII разреда. Ученици су 

мотивисани за рад показују велико интересовање нарочито тамо где треба самостално да 

проналазе садржаје и ликовна решења.све похвале за њихов рад и постигнућа на ликовним 

конкурсима у току школске 2020/2021.године. 

 

ТАКМИЧЕЊА 

 

 

Награђена ученица Даница Прокопљевић VIII1 – 

изложен рад на групној изложби 
Ликовни и фото конкурс „Мој Београд“ 

општинско такмичење 

Даница Момчиловић  

Градска општина Сурчин 

„Мали чувари природе“ 

Ликовни конкурс 

1. место на општини 

Анђелија Симић  VIII2 

Општинско такмичење „Мали Пјер“ дечија 

карикатура 

2.место на општини 

и похвала на градском такмичењу 

 

Љубиша Станисављевић VIII1 

Општинско такмичење „Мали Пјер“ дечија 

карикатура 

 

2.место на општини 

 

 

 

5.5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ- Хор и 

оркестар  
Наставу из  ХОР И ОРКЕСТАР  реализује Младен Челебић  у следећим разредима и 

одељењима са фондом часова:  

 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

ГОДИШЊИ 

ФОНД 

 

НЕДЕЉНИ ФОНД 

            5             1,2             36             1 

            7             1,2             36             1 

            8             1,2             34             1 
Табела 1: Годишњи и недељни фонд часова по разредима и одељењима  

 

БРОЈ УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА 

 

Број ученика по разредима и одељењима у којима се реализује Хор и оркестар утврђен је на 

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

године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 
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                  5                  1                    11 

                 2                    14 

  

                  7                  1                    12 

                 2                    15 

  

                  8                  1                    18 

                 2                      5 

  
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

Број часова 

планираних одржаних неодржаних 

                          5-1         36         36          - 

                          5-2         36         36          - 

                          7-1         36         36          - 

                          7-2         36         36          - 

                          8-1         34         34          - 

                          8-2         34         34          - 
Табела 3: Преглед броја планираних, одржаних и неодржаних часова  

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

ХОР И ОРКЕСТАР 

Истиче се Добар Задовољава 

                             5-1        9          2        - 

                             5-2        14         -        - 

                             7-1        12         -        - 

                             7-2        15         -        - 

                             8-1        17         1        - 

                             8-2        5         -         - 
Табела 4: Преглед успеха ученика по разредима и одељењима који се описно оцењују 
 

 

 

6. ЕКСКУРЗИЈЕ 

 

Екскурзије за ученике првог и другог циклуса услед пандемије Ковид 19, нису реализоване. 
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7. ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА 

 

7.1.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ 

ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

 

ЧЛАНОВИ ТИМА 

 Воденичаревић Љиљана 

 Покрајац Мирјана 

 Василић Ивана 

 Даница Утјешиновић 

 Данијела Рајшић 

 

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 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. 

Остварена је сарадња са Центром за таленте, где су поједини ученици показали 

интересовање за тестирање својих способности у циљу даљег усавршавања. 

             Ове школске године, међународни „Дан девојчица ИКТ сектору“ обележен је онлајн, у 

дигиталној форми. Манифестација је одржана у априлу месецу, за ученице 7. и 8. разреда, које 
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су имале прилику да се путем виртуелних платформи упознају са компанијама и фирмама чије 

су власнице жене и тако се оснаже приликом одабира будуће професије. 

У мају организовали смо  „ Замену улога“ где су заинтересовани ученици 7. и 8.разреда 

на један дан могли да буду наставници и упознају се са педагошком професијом и 

функционисањем у школи. 

У мађим разредима, ученици током редовне наставе (свет око нас, природа и друштво, 

часови одељењске заједнице) и ваннаставних активности, уче о свету рада и занимања. 

 

7.2. 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 8.разреда пре 

уписа у средње школе. 

Такође су обављени систематски прегледи ученика седмих разреда код офтамолога у Дому 

здравља у Земуну није реализован због пандемије КОВИД 19. 

Стоматолошка служба Дома здравља није извршила  систематски преглед зуба ученика. 

За ученике 6 разреда одржано је онлајн предавање о репродуктивном здрављу. 

На часовима физичког и здравственог васпитања, ученицима је указивано на поступке и навике 

који утичу на одржавање здравља. 

 

7.3. 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 понашању, 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. 
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7.4. Извештај о реализацији програма заштите животне средине 
        

           

          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... 

         Школа се прикључила пројекту „Сакупи, разврстај, компостирај“, који има за циљ развој 

еколошке свести младих, а који уз подршку града Београда води „Удружење Средина“. 

          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. 

  

 

 

 

 

7.5. Извештај о реализацији Школског спорта и спортских активности 
       

ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ 

 

 Гаић Десимир 

 Василић Ивана 

 Стаменковић Мирослав 

 

РУКОВОДИЛАЦ ТИМА ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ 
 

 Гаић Десимир 
 

ОРГАНИЗАЦИОНО ТЕХНИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

 

У школској 2020/21. години план је делимично реализован због неповољне епидемиолошке 

ситуације. Биле су обухваћене разне врсте спортских активности / више спортских грана: 

атлетика, рукомет, одбојка, кошарка, мали фудбал, али само за ученике 7-8. Разреда. Радило 

се периодично, у зависности од календара школских такмичења.  

 Атлетика – У зимском периоду припрема ученика за атлетска такмичења је одржавана у 

сали у Петровчићу, док се у пролећном периоду радило на стадиону Шумадинац. 

Ученици су припремани  за атлетска такмичења у разним дисциплинама: трчање – спринт, 

штафете, трчања на средње стазе 600 и 800 метара, као и техничке дисциплине бацање 

кугле, скок у  даљ, скок у вис. 

 Одбојка –  две групе  (по 12 ученика) . Увежбавани су технички елементи и радило на 

усавршавању саме одбојкашке игре. Екипе су учествовале на општинским такмичењима. 
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 Кошарка – радило се на усавршавању технике кошаркашке игре. Екипе су учествовале на 

општинским такмичењима.  

ЦИЉ програма Тима за спорт јесте да се ученици што активније укључе у физичке 

активности кроз школска такмичења као и друге активности, која нису само везана за часове 

физичког васпитања, и да се на тај начин више пажње посвети васпитним задацима физичког 

васпитања. 

Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности 

сопственог здравља и безбедности, о потреби неговања и развоја физичких способности, као и 

превенције насиља, наркоманије, малолетничке деликвенције, школа у оквиру школског 

програма, реализује програм Тима за спорт, којим су обухваћени сви ученици. 

- 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 
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ЗАДАТАК АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦ

ИЈЕ 

ИНДИКАТОР

И 

(ПОКАЗАТЕ

ЉИ) 

развијање 

моторике, 

кординације и 

атлетских 

вештина 

општинско 

такмичење у 

атлетици 

ученице и ученици 5-

8. разреда 

наставник Гаић 

Десимир 

12. октобар пласман школе 

на општини 

развијање 

свести о 

индивидуално

м такмичењу 

градско такмичење у 

атлетици 

ученице и ученици 5-

8. разреда 

наставник Гаић 

Десимир 

19. октобар пласман школе 

на граду 

развијање 

сарадње у 

тимском 

такмичењу 

Шумарски вишебој: 

скакање у џаковима, 

закуцавање ексера, 

круњење кукуруза, 

стругање дрва 

набијање обруча на 

штап 

екипе:   

Бечмен (2 девојчице + 

2 дечака) и 

Петровчић (2 

девојчице + 2 дечака) 

наставник Гаић 

Десимир 

23. април  

Бојчинска 

шума 

пласман школе 

на општини 

2. место 

(Петровчић) 

3. место (Бечмен) 

 

развијање 

такмичарског 

духа и фер 

игре 

општинско 

такмичење у одбојци 

за девојчице 

ученице 7-8. разреда 

наставник Гаић 

Десимир 

28. април 

 ОШ „Бранко 

Радичевић“ 

Бољевци 

билтен. пласман 

7-8. разред – 3. 

место 
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развијање 

такмичарског 

духа и фер 

игре 

општинско 

такмичење у 

кошарци за 

девојчице  

ученици 7-8. разреда 

наставник Гаић 

Десимир 

14. мај 

ОШ „22. 

Октобар“ 

Сурчин  

билтен. пласман 

7-8. разред – 1. 

место 

развијање 

такмичарског 

духа и фер 

игре 

општинско 

такмичење у 

кошарци за дечаке 

ученици 7-8. разреда 

наставник Гаић 

14. мај 

ОШ „22. 

Октобар“ 

Сурчин 

билтен. пласман 

7-8. разред – 4. 

место 
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развијање 

сарадње у 

тимском 

такмичењу 

Шумарски вишебој: 

скакање у џаковима, 

закуцавање ексера, 

круњење кукуруза, 

стругање дрва 

набијање обруча на 

штап 

екипе:   

Бечмен (2 девојчице + 

2 дечака) и 

Петровчић (2 

девојчице + 2 дечака) 

наставник Гаић 

Десимир 

27. мај  

Бојчинска 

шума 

пласман школе 

на општини 

3. место 

(Петровчић) 

5. место (Бечмен) 

 

 

 

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА РАДА ТИМА 

Реализована су само поједина такмичења, за ученике 7-8. разреда, због неповољне 

епидемиолошке ситуације. 

Спорт и физичка активност имају важну улогу у свим подручјима људског живота. 

Физичка активност позитивно утиче на усвајање здравог начина живота, унапређује здравље и 

квалитет живота. Позитивни аспекти редовне физичке активности уочавају се код физичког и 

менталног здравља, као и код психосоцијалног развоја. Спорт има позитиван утицај на развој 

личности. Деца која се од малена баве неком спортском активношћу, већ у раној животној доби 

развијају радне навике и дисциплину. Спорт, са друге стране, има позитивну улогу и у 

емоционалном развоју будући да олакшава и процес њихове социјализације. Спорт је данас 

„медиј“ којим се шире поруке мира, једнакости и пријатељства међу децом и одраслим.  
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7.6. Извештај о раду Дечијег савеза 
                        У оквиру четрдесетчасовне радне недеље јенда од ставки је и праћење и 

координисање активностима које спроводе Пријатељи деце општине Сурчин. У школској 

2020/2021. години због епидемиолошке ситуације није било могуће реализовати многе 

активности. Реализоване су само оне које су могле бити остварене на даљину: 

 

 Дечја недеља: 

 Изложба ликовних радова ,Шта у мом срцу лежи''; 

 Приказују деца-деци - приказ преедставе -,,Боље спречити него лечити'' (чланови 

драмске секције) и ,,Суђење'' (ученици III-1 одељења).  У амфитеатру, у школском 

дворишту, ученици од 1-4. разреда имали су прилику да, по групама уз поштовање свих 

прописаних мера заштите, погледаеју ове занимљиве драмске приказе својих вршњака.  

 Спортски дан у оквиру Дечје недеље 

Чланови Атлетског Савеза Сурчина, заједно са својим тренерима организовали 

су спортске активноисти за ученике 3. разреда и демонстрирали неке од 

атлетских дисциплина. Ученици су имали прилику да посматрају чланове 

атлетског клуба у брзом трчању, скоку удаљ, могли су да учествују у савладавању 

полигона спретности и вежбама на тлу. 

 Ученици су учествовали на следећим такмичењима: 

 такмичење у беседништву; 

 „Мали Пјер“, такмичење у цртању карикатуре; 

 Васкршње ликовне радости деце и младих Београда; 

 „Песниче, народа мог“, такмичење рецитатора. 

  

 

7.7. 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 информисања родитеља о припреми 

деце за полазак у школу, професионалне оријентације, избора уџбеника, припрема за завршни 

испит, упис ученика. У организацији ових скупова строго су поштоване мере заштите од 

КОВИД 19. 

Највећи број индивидуалних контаката са родитељима остварен је путем позива од стране 

педагога или директора  и имали су саветодавни карктер. На тим састанцима, најчешће је 

разговарано о проблемима понашања ученика у погледу односа са другим ученицима, 
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тешкоћама у учењу и развоју ученика. Родитељи су својим присуством на Савету родитеља и 

Школском одбору укључили су се у живот школе и доношење одлука значајних за њих и 

њихову децу. Учествовали су у раду Тима за самовредновање, развојно планирање и других 

тела, као и кроз разне пројекте које школа реализује. На улазу школе постоји пано за 

родитеље који се редовно уређује, где родитељи могу да се информишу о актуелностима 

везаним за рад школе. Сајт школе се редовно ажурира и пружа родитељима, ученицима као и 

запосленима информације о свим променама и дешавањима у школи. Омогућена је 

просторија за индивидуалне разговоре одељењских старешина са родитељима и ученицима. 

        Током године имали смо добру сарадњу са локалном самоуправом. Уз помоћ ГО Сурчин 

и Града Београда завршено је опремање још једног кабинета за информатику у Бечмену. У 

сарадњи са ГО Сурчин, МЗ Бечмен и Фан парком из Бечмена у октобру смо организовали 

Олимпијаду првака, која је ове године нажалост због превентивних мера у заштити од 

КОВБИД 19 била организована само за прваке из Бечмена. У више наврата Црвени крст 

Сурчина поклањао је социјално угроженим ученицима школски прибор и прибор за хигијену. 

Добро смо сарађивали и са Војском Србије, пре свега са 250 бригадом за 

противваздухопловна дејства,  са касарном у Јакову, Удружењем риболоваца у Бечмену, ФК 

Шумадинац, АК Цревена завезда из Београда, КК Сурчин, ОК Метеор, школама са наше 

територије, предшколском установом. 

Укљученост родитеља у различите аспекте школског живота представља важну компоненту 

образовно-васпитног рада, будући да је добробит детета централни интерес, како породице 

тако и школе. 

 

 

7.8. Извештај Тима за заштиту деце од насиља  
 

 

Током првог полугодишта школске 2020/21 године, на састанцима Тима за заштиту ученика од 

насиља је разматрано о протоколу поступања у установи у случају појаве насиља. Посебна 

пажња је била усмерена на спровођење и придржавање превентивних мера заштите здравља 

ученика и запослених у школи за време трајања пандемије КОВИДА-19.  

Због актуелне епидемиолошке ситуације, доста је смањена учесталост вршњачког насиља међу 

ученицима. Највећи проблеми су се односили на нередовно похађање наставе и извршавање 

школских обавеза појединих ученика. Због великог броја изостанака, поједини ученици су 

остали неоцењени на крају првог полугодишта, и за њих је сачињен индивидуални план 

подршке. 

Ти ученици, као и њихови родитељи су упознати са обавезама и одговорностима ученика и 

последицама непохађања наставе. Они се редовно прате, прати се њихово понашање, присуство 

настави, постигнућа у раду и извршавању школских обавеза. По потреби се укључује и Центар 

за социјални рад. 
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Понашање и напредак ученика се прати и редовном посетом часова од стране педагога и 

директора школе, уз пружање сугестија и препорука наставницима за унапређење наставе. 

Са ученицима са проблемима у понашању и тешкоћама у учењу се спроводи појачан васпитни 

рад. 

О мерама превенције насиља у школи се редовно разговара и на састанцима Ученичког 

парламента. Чланови Ученичког парламента су израдили пано на тему Шта је насиље?. 

У погледу развијања позитивног понашања међу ученицима, у току шк.2020/21.године, 

ученици су били укључени у разне спортске активности, учестовали на многим ликовним и 

литерарним конкурсима, такмичењима, пројектима. 

Са циљем развијања свести о значају безбедног понашања у саобраћају, школа је организовала 

ликовни конкурс на тему  Безбедност деце у саобраћају, на коме су учествовали сви ученици 

од првог до осмог разреда и добили вредне награде. 

Обележен је Дан толеранције 16.новембра ради развијања толеранције и солидарности код 

ученика. 

Поводом Међународног дана борбе против вршњачког насиља, који се ове године обележава 

24.фебруара под називом ''Дан розих мајица'', наша школа је реализовала низ превентивних 

активности са циљем подсећања на значај емпатије, поштовања права и различитости, 

међусобног уважавања и конструктивне комуникације. Ученици млађих разреда су путем 

ликовних радова представили ненасилно понашање, док су ученици старих разреда  израдили 

пано о врстама насиља. Тог дана,  ученици од првог до четвртог разреда су у знак подршке у 

борби против вршњачког насиља носили розе мајице.  

У појединим одељењима од трећег до осмог разреда, одржана је радионица на тему 

Конструктивног решавања сукоба у циљу сузбијања вршњачког насиља. 

Школа ће и убудуће наставити да организује разне културне, едукативне и забавне активности 

и радионоце како би допринела позитивном понашању међу ученицима и сузбијању вршњачког 

насиља. 
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7.9. Извештај Тима за пружање додатне подршке ученицима 
 

 

ЧЛАНОВИ ТИМА 

- Мирјана Покрајац 

- Данијела Рајшић 

- Бојан Лекић 

- Недељковић Душко 

- Сви предметни наставници који предају ученицима који раде по ИОПу 

 

РУКОВОДИЛАЦ ТИМА 

- Јелена Дурмић 

 

Тим је за циљ имао обезбеђивање и унапређење квалитета наставе у образовању ученика 

са потешкоћама у учењу. На почетку школске 2020/21.године израђен је план и програм рада 

Тима за пружање додатне подршке ученицима. Извршена је анализа актуелне школске 

ситуације и урађена је идентификација ученика којима је потребна додатна подршка.  

Формирана је база података и са разредним старешинама се кренуло у прикупљање 

неопходних информација за израду педагошког профила, као и тимског планирања подршке 

ученицима са посебним образовним потребама. 

У току школске 2021/21. године четири ученика су похађали наставу по ИОПу – три 

ученика по ИОП2 и један ученик по ИОП1, 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.  

Натавницима је пружана додатна подршка саветодавно и упућивањем на стручну 

литературу и моделе добре инклузивне праксе. 

Ове школске године један ученик осмог разреда је полагао Завршни испит са 

прилагођеним тестовима зато што наставу похађа по ИОП-2. На Завршном испиту постигао је 

задовољавајуће резултате и уписао жељену школу. 

У наредној школској години потребно је унапредити сарадњу са другим значајним 

институцијама  на пољу инклузивног образовања. 

 

7.10. Извештај о раду Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 
 

- Чланови Тима: Душко Недељковић, Јелена Дурмић, Драгана Костић, Бојана Чернош, 

Даница Утјешиновић, Јелена Стајчић, Љиљана Воденичаревић. 

 

- Руковидилац Тима: Душко Недељковић 

 

- АКТИВНОСТИ ТИМА: 

 

          Прва седница Тима одржана је 14.09.2020.године. На овој седници извршено је 

формирање Тима, разматран је Извештај о самовредновању рада школе за школску 
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2019/2020.годину, као и предложене мере за побољшање стања. Утврђене су мере за 

праћење реализације активности које проистичу из Развоног плана , Школоског 

програма и годишњег плана рада школе. Извршена је анализа примене опереативног 

плчана рада школе за првих петнаест дана ове школске године, ускађеним са 

препорукама Републичког кризног штабва за сузбијање КОВИД 19 инфекције. Тим се 

сагласио са предлогом који је прослеђен Школској упрррааави на сагласност. 

         Друга седница одржана је 28.09.2020.године. На њој су разматран месечни 

извештај о спровођењу мера заштите од КОВИД 19. Констатовано је да се мере ревносно 

примењују, директор и дежурни наставници редовано контролишу њихову примену. 

Утврђено је да до ове седнице неије било ширења ковид инфефкције у школи. 

         Трећа седница одржана је 29.10.2020.године. На  њој је разматрана реалчизација 

оперативног плана рада школе и заштита од КОВИД 19. Утврђено је да се настава одвија 

према предвиђеном плану, да се мере заштите од инфекције доследно примењују и да 

није било заражених ни наставника, ни ученика. Разматрани су извештаји Стручних већа 

о спроведеном иницијалном тестирању на почлетку године. Констатовано да су ученици 

завршних разреда крајње неозбиљно приступили тестирању, јер се не оцењује. 

Закључено је да су резултати билли слабији него што су били претходних година. 

Подржане су мере које су наставници предложили за побољшање успеха. Договорено је 

да се спроведе акционо истраживање о припремљености школе за евентуални прелазак 

на рад на даљину, како би се уочене слабости благовремено отклониле. Тим ј еупознат 

са регистрацијом школе на G-Suit, Гуглову платформу за учење на даљину. 

         Четврта седница одржана је 01.12.2020. године. Разматран је месечни извештај о 

спорвођењу оперативног плана рада школе за време ковид инфекције. Оперативни план 

је спровођен како је и плоанирано. Током новембра месеца два наставника и два ученика 

су била зуаражена КОВИД 19 инфекцијом. Зараза се није десила у школи, већ у 

породици. ОД 30.11.2020.године ученици другог циклуса раде онлајн, на даљину због 

актуелене епидемиолошке ситуације. Школа је завршила регистрацију на G-Suit, и 

спремно дочекала рад на даљину. Инсистирамо на синхроном уечњу на даљину и 

употребу алата Гугл мит (гугл састанак). Размотрен је и прихваћен оперативни план рада 

школе од 30.11 до 19.12.2020.године, када почиње зимски рапуст. 

           Пета седница одржана је 15.01.2021.године. Урађена је алналиуза успеха и 

дисциплине у току првог олугодишта. Констатовано је да нема већих одступања у 

успеху ученика од успеха претходних година, уочљив је већи број  неоцењених 

узченика. Што се тиче дисциплине, значајно је смањен број изречених васпитних мера, 

з аполовину је мање него претходних година, што се објашњава мањим бројем ученика 

у одељењу и краћем трајању наставе. Разматран је и оперативни план рада школе за 

наредни период, јер се настава за други циклус поново нормализује. Направљена је 

анализа рада стручних већа и утвђено је да већа редовно раде и добро комуницирају и 

сарађују. Наставници који су имали неоцењених ученика, неопходно је да припреме 

план оцењивања. Одељењска већа треба да утврде распореде писмених и контролних 

задатака за друго полугодиштае. Диреткор је обавестио Тим да је кренула реализација 

пројекта „ Учимо безбедно користећи нове технологије“ у ковиру конкурса „Заједници 

заједно 2020“, који финансира НИС. Развучене суинсталације за ведео надзор и нови 

кабинет за информатику. 

         Шеста седница одржана је 01.03.2021.године. На њој је зазмотрена реализација 

Оперативног плана рада школе у јануару и  фебруару. Утврђено је да се оперативни план 

рада школе спроводи без већих потешколћа. Констатовано је да ус се ученици прилично 

опустили и не испуњавају редовно обавезе према школи. За учпенике осмих разреда 



136 

 

редовно се реализује настава на даљину, али је број заинтересованих ученика веома 

мали. О реализацији припремне наставе обавештени су родитељи као и о слабом одзиву 

ученика, али промене није било. Тим је разматрао спровођење процеса самовредновања 

рада школе и констатовао да се активности редовно спроводе уз повремене тешкоће у 

раду. Тим је упознат ј да је пројекат „Учимо безбедно користиећи нове технологије“ 

успешно реализован. Опремљен је кабинет за информатику, други у школској згради и 

инсталиран видео надзор, те је читава школска зграда по двидео надзором. Разматрано 

је да лчи су спроведене мере зка побољшање успеха у другом полугодишту. Родитељи 

ученика који недовољно и неблаговремено испуњавају своје радне обавезе су о томе 

обавештени, наставници чешће оцењују ученике на часовима, на гугл учионици су 

задаци за ученике који нису тог дана у школи, ... 

         Седма седница одржана је 30.03.2021.године. Размотрен је оперативни план рада 

школе, јер су ученици другог циклуса опет прешли нанаставу на даљину. План је 

прихваћен. Уз сагласност Савета родитеља, који је на електронскојх седници дао 

сагласност да настава за све ученике почне у 8:00 док ученици другог циклуса раде 

онлан. Оперативни план рада послат је на сагласност Укослкој управи Београд. 

          Осма седница, одржана је 19.04.2021.године. Разматран је оперативни план рада 

за период од 15.04,2021, године, од када је настава условно речено нормализована за све 

ученике. Направљена је анализа пробног завршног испита, који је више послужио 

увежбавању процедура него провери знања ученика. Резултати су били лоши, што је 

било и очекивано јер се ученици нису много трудили да провере своја знања, већ да што 

пре заврше рад. Резултати су негде на нивоу осталих школа у општини. Предложене су 

мере за побољшање успеха пре свега обавештавање родитеља о нераду њихове цеце, 

разговори на ЧОС-у о значају избора школе за даљи успех у животу, Наставници да 

обрате пажњу на области које су ученицима пшредстављале највећи проблем за 

успешно решавање. 

          Девета седница одржана је 07.06.2021.године. Разматране су припреме за 

реализацију завршног испита, Донет је предлог да се испит организује у фискултурној 

сали пошто имамо мање од 50 матураната. Разматрали смо и одабрали дежурне 

наставнике за дежурство на испиту. Разматрана су и постигнућа наших учеика на 

општинским, градским и републичким такмичењима. Са зтадоваољством смо 

закључили да смо били најуспешнија школа на општинским такмичењима, иако се 

такмичења из биологије и географије нису одржала, а на којима наши ученици редовно 

постижу добре резултате. Наша ученица, Марија Шумоња освојила је прво место на 

републичком ткмичењу из Технике и технологије. 

Десета седница одржана је 30.08.2021.године и њо јсу присуствовали и чланови 

Педагошког колегијума. На седници је расправљано о хигијенским условима у школи за 

почетак нове шклске године. Чланови су упознати са одлуком Тима зашколе да се 

настава организује према првом моделу. У складу са тим прихваћен је предлог 

оперативног плана рада школе и упућен Наставничком већу на усвајање и Школској 

управи Београд на сагласност. 

           

 

                                                                                  Руководилац Тима Душко Недељковић 

 

 

7.11.Извештај о раду Тима за развој школког програма 
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ЧЛАНОВИ ТИМА: 

-Јоргић Слађана          - -Тодоровић Јелена       -Стајчић Јелена 

-Јаношевић Катарина       -Шарић Саша 

  РУКОВОДИЛАЦ ТИМА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА: 

-Цвикић Ана 

 

ОРГАНИЗАЦИОНО ТЕХНИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

 

Према превдиђеном плану организовани су састанци стручног тима на којем су 

разматране актуелне теме. У току школске године имали смо пет седница актива за 

развој школског програма. Праћена је примена иновативних метода у образовно – 

васпитном раду, укључивање ученика и родитеља у рад школе, као и реализација 

школског програма. Ове школске године је урађен Анекс за школски програм из 

2019.године. 
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ЗАДАТАК АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗА

ЦИЈЕ 

ИНДИКАТОРИ 

(ПОКАЗАТЕЉ

И) 

Конституисање 

стручног 

актива, договор 

о актуелним 

дешавањима 

Седница 

стручног тима 

Руководиоц и 

чланови тима 

14.09.2020.  

Праћење 

реализације 

школског 

програма, 

заинтересовано

ст ученика 

Учествовање 

ученика у 

ваннаставне 

активности 

Руководиоц и 

чланови тима, 

наставници и 

учитељи, 

ученици 

12.10.2020.  

Анализа 

реализације 

предвиђених 

садржаја 

Учествовање на 

ликовним 

конкурсима 

Руководиоц и 

чланови тима, 

наставници и 

учитељи, 

ученици 

27.11.2020.  

Примена 

иновативних 

метода, 

укључивање 

ученика и 

родитеља у рад 

школе 

Примена 

иновативних 

метода у 

реализацији 

наставе, 

укључују се и 

ученици и 

родитељи у 

планирање 

часова 

Руководиоц и 

чланови тима, 

наставници и 

учитељи, 

педагог, ученици 

16.03.2020.  

Евалуација 

школског 

програма, 

припрема 

анекса 

Урађена 

анализа 

реализације 

плана и 

програма, 

припремљен 

анекс за 

школски 

програм 

Руководиоц и 

чланови тима, 

директор, 

педагог, 

наставници и 

учитељи 

28.06.2020.  
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7.12. Извештај стручног Актива за ШРП  
 

ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 Јелена Љубинковић 

 Татјана Буљан 

 Мирјана Покрајац 

 Жаклина Симић 

 Ненад Катић 

 

РУКОВОДИЛАЦ ТИМА ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

- Драгана Костић 

ОРГАНИЗАЦИОНО ТЕХНИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

Акциони план за школску 2020/2021. 

 

Према предвиђеном плану  реализоване су активности у оквиру предвиђених задатака. 

1.Мере за спречавање ширења епидемије COVID-a 19-  

Спровођењем мера бавио се директор, тим за обезбеђивае квалитета и развој установе и 

педагошки колегијум према упутствима добијеним од Министарстав просвете и кризног 

штаба. Током године није било заражавања и ширења заразе у школи. 

2.Мере унапређења образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика на 

завршном испиту 

-На седници Наставничког већа одржаној 30.6.2020.године урађена је анализа постигнућа 

наших ученика на завршном испиту за школску 2019/20.Конастатовано је да су ученици наше 

школе по успеху били 2.у општини Сурчин , а такође 2. и по резултатима на завршном 

испиту. Стручна већа за област предмета урадили су анализу и предлог мера за побољшање 

успеха и постигнућа у наредној школској години. Током септембра спроведено је иницијално 

тестирање и извршена анлиза постигнућа на стручним већима. 

 

3.Мере за унапређење доступности одговарајућих облика подршке и разумних прилагођавања 

и квалитета образовања и васпитања за децу и ученике којима је потребна додатна подршка 

-  На седници Одељенских већа евиднтирани су ученици који имају потешкоћаау ученју и за 

које је потребно организовати допунску наставу, као и ученици којима је неопходан ИОП1 и 
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ИОП 2. Евидентирани су и даровити ученици за које се организује додатна настава. Због 

актуелне епидениолошке ситуације, настав је организована  on line уз коришћење google meet. 

На крају школске године извршена је евалуација ИОП а. Ученица 8.разреда која се школује 

по ИОП у 2 успешно је положила завршни тест и упесала жељену школу. 

 

4.Мере превенције насиља и повећање сарадње међу ученицима, наставницима и родитељима 

- На почетку школске године директор је формирао тим за заштиту деце од дискриманије , 

насиља , занемаривање и злостављања. Током школске године педагог је у одељенским 

заједницама организовала превентивне радионица за спречавање насиља међеђу 

ученицима.Обележен је 16.11.- Дан толеранције и 26.2.Дан превенције вршњачког насиља. 

Током школске године било је појачано дежурство наставног особља. Насатвници су 

дежурали у одељењу  у ком предају, а директор је одређивао главног дежурног наставника, на 

месечном нивоу. Школски тим за превенцију насиља редовно је пратио све случајеве 

вршњачког и другог насиља и предлагао мере за њихово отклањање.  

 

 

            5. Мере превенције осипања ученика 

- Редовно је праћено присуство ученика у школи и у случају дужег одсустав разредне 

старешине и стручна служба контактирали су родитеље ради утврђивања разлога изостајања 

ученика са наставе. Током трајања он лине наставе у старијој смени евидентирани су ученици 

који се нису укључивали у рад. Разредне старешине су проверавале разлоге . свим ученицим 

који нису имали техничке могућности, омогућено је да у школи преузимају штампане 

материјале за рад. За наставнике који нису имали техничке могућности за рад од куће, школа 

је обезбедила лап топ. 

Сви ученици су завршили разред и није било напуштања школе пре редовног завршетка. 

 

6. Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања који превазилазе 

садржај појединих наставних предмета 

-Због актуелне епидемиолошке ситуације са COVID-om 19, били смо приморани да смањимо 

остале активности које прате редован школски живот. Тако нису одржане приредбе поводом 

Дана школе и Дана Светог Саве. Настава се одвијала у оквирима школске зграде. Изостале су 

посете , излети, екскурзије. Сардња са локалном заједницом сведена  је на минимум. 

Обављени су систематски прегледи само за ученике осмих разреда.На часовима одељенских 

старешина расправљало се о превенцијама везаних за заштиту здравља, здрави стилови 

живота, као и значај хогијенских навика и заштите животне средине. 
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       7. План припреме за завршни испит 

-Наставничко веће је са резултатима завршног испита упознато на седници 30.6.2020. Стручна 

већа предложила су мере за побољшање успеха на завршном испиту .Од октобра 

организована је припремна настава из српског језика и математике. Од другог полугодишта 

организована је и наства предмета са комбинованог теста. Припремна настав извођена је on 

line. Одазив ученика био је мали и то су углавном били одлични ученици.Почетком априла је 

одржано пробно тестирање. Наставници су извршили анализу постугнућа, кориговали своје 

планове за припремну наставу у скаладу са резултатима. Одржан је заједнички сатанак 

родитеља, директора и педагога у априлу, на ком су родитељи упознати са начином полагања 

завршног испита, начином спровођења припремне наставе, као и процедурама за упис у 

средње школе. Након завршетка наставе за ученике осмих разреда, две недеље је 

организована припремна настава у школи из свих предмета. На завршни испит изашло је свих 

46 ученика осмог разреда. Остварени резултати на тесту поклапају се са успехом ученика у 

школи. 

 

8. План укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте 

-Школа је учествовала у конкурсу НИСа са пројектом Учимо безбедно користећи нове 

технологије. У оквиру пројекта опремљен је још један информатички кабинер са 10 радних 

места и уведен је видео надзор у и око школске зграде у Бечмену. Пројекат је реализован у 

првој половини 2021.године. 

Школа је учествовала у пројекту Заштита и безбедност ученика у саобраћају. У оквиру 

пројекта орагнизован је ликовни конкурс на тему Безбедности у саобраћају. Најуспешнији 

ученици награђени су бициклом, тротинетом и опремом за безбедно учешће у саобраћају.  

Укључили смо се у пројекат Сакупи, сортирај, компостирај, чији је циљ развој еколошке 

свести код ученика. 

9. План стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора 

-Формиран је тим за професионални развој и стручно усавршавање. Анализом потреба 

наставника уочено је да постоји потреба за развој компетенција за коришћенје google učionice. 

Организован је семинар , и тим за подршку наставницима који су чинили наставници 

информатике и директор.  Израђен је план стручног усавршавања запослених  на почетку 

школске године и усвојен од стране Школског одбора.Током године тим је пратио стручно 

усавршавање запослених и вршио презентацију примера добре праксе. 

10. Мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања 

-Због могућности да због пандемије COVID-a 19, школа пређе на on line наставу, вршена је 

обука наставног кадра за извођење наставе уз коришћење електронских платформи за 

управљање  учењем. Формиран је тим за техничку подршку наставницима и ученицима. 
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Извршена је регистрације школе на G- suit( Googlle učionica). Ученицима су додељени 

кориснички налози. Наставници су обучени за коришћење алата google meet. Дриректор и 

стручни сарадник редовно су пратили реаллизацију on line наставе и предложили тиму за 

професионални развој да презентује остатку колектива примере добре праксе. 

11. План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника 

- Због актуелне ситуациаје и непостојања интересовања за напредовањем , активности нису 

реализоване. 

12. План укључивања родитеља односно старатеља у рад школе 

-На почетку школске године одржани су родитељски састанци са родитељима ученика 1. И 

5.разреда, са циљем упознавања родитеља и ученика са разредним старешинама и краћег 

увођења и упознавања са школским правилима и обавезама. У априлу је одржан и 

родитељски састанак са ученицима осмих разреда с циљем упознавања процедура везаних за 

завршни испит и упис у средње школе. Комуникација са родитељима због пандемија COVID-

a 19 и забране уласке у школске просторије незапосленим лицима, а у складу са препорукама 

кризног штаба, обављана је електронским путем(вибер групе, маил адресе) , као и путем 

телефона. Родитељи су били укључени у истраживања ставова о on line настави , као и у 

самовредновању рада школе. 

13. План сарадње и умрежавање са другим школама и установама 

- Школа је срађивала са школама из општине Сурчин, као и средњим школама из Београда са 

циљем промоције школа ученицима осмих разреда. 

14. Повећање угледа и промоција школе 

-О дешавањима у школи родитељи су обавештавани путем школског сајта и фејсбук 

налога.ТВ Маг је емитовала више прилога о дешавањима везаних за нашу школу. На крају 

школске године, одлуком Наставничког већа награђени су сви ученици који су предтављали 

школу на различитим такмичењима и оставрили пласман на прива три места, као и добитници 

Вукових диплома и ученик генерације. Наставничка екскурзија, ове године ,због епидемије 

није организована. 

15. Унапређење квалитета наставе 

-И поред пандемије , наставници су се стручно усавршавали путем организованих вебинара, а 

у складу са личним планом стручног усавршавања. На седници наставничког већа извершена 

је презентација примера добре праксе ( on line часови). 

16. Развијање материјално-техничких услова за реализацију наставе и учења 

- Због недостатка материјалних средстава није извршена замена намештаја, није урађена 

учионица у природи у Бечмену. Ове године није извршена већа набавка наставних средстава 
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из истих разлога. Кроз пројекат Учимо безбедо користећи савремене технологије, опремљен 

је кабинет за информатику и уведен видео надзор у школској згради у Бечмену( што је био 

циљ који је требао бит реализован у претходној години). За иградњу атлетске стазе општина 

Сурчин није обезбедила средства, због ковида 19, а школа је кроз донацију Атлетског савеза 

Србије , обезбедила тартанску подлогу за стазу и доскочиште за скок у даљ. 

Реконструкција зграде у 11.октобра бр.37 урађена је пројектна документација и ГО Сурчин је 

издала грађевинску дозволу. Извођење радова почеће када ГО Сурчин спроведе процедуру 

јавне набавке извођача радова. 

Гасификација- школске згарда у Петровчићу се од октобра 2020.године греје на гас. У току је 

тендер за избор извођача радова за изградњу унутрашње гасне инсталације у школској згради 

у Бечмену. 

 

7.13.Извештај о раду тима за међупредметно повезивање  

 

 

ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНО ПОВЕЗИВАЊЕ 
 

 Младен Челебић 

 Милица Љубинковић 

 Гордана Вукасовић 

 Десимир Гаић 

 Саша Шарић 

 Јелена Дурмић 

 Душко Недељковић 

 

РУКОВОДИЛАЦ ТИМА ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНО ПОВЕЗИВАЊЕ 
 

Руководилац тима: Јелена Љубинковић 

 

ОРГАНИЗАЦИОНО ТЕХНИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

 

 

У току школске 2020/21.године планиране активности Тима за  међупредметно повезивање су 

делиично реализоване због  актуелне пандемије вируса Ковид-19.  Наставници ће се трудити 

да планиране активности реалиују у будућем периоду, онда када се стекну услови.
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7.14. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ  

 

ЧЛАНОВИ ТИМА 

- Ана Цвикић 

- Марија Ивковић 

- Ева Гравара 

- Бојана Чернош 

 

РУКОВОДИЛАЦ ТИМА  
 

- Катарина Јаношевић 

 

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА РАДА ТИМА 

 

Због ситуације са корона вирусом и онлајн наставе нису реализоване све предвиђене 

активности тима.  

У активностима које су реализоване ученици су имали активно учешће уз подршку и 

координацију својих наставника и чланова тима. 

Свакако наставити са остваривањем плана, укључити све заинтересоване наставнике и 

ученике. 
 

 

 

Убудуће радити на унапређењу појединих  кључих области рада школе кроз реализацију пројеката 

односно пројектних активности. 

 

7.15. Извештај о раду Тима за културне активности 
 

Чланови тима за културне активности, састајали су се по потреби, због пандемије КОВИД 

19. 

 

ЗАДАТАК АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИНДИКАТОРИ 

(ПОКАЗАТЕЉИ) 

Пројекат: 

Безбедност деце у 

саобраћају 

Ликовни конкурс на  

тему Будимо безбедни у 

саобраћају 

Учитељи, наставник 

ликовне културе, 

ученици, запослени у 

школи 

Октобар 2020. Ликовни радови 

ученика, награде 

Извештај о 

реализацији 

пројекта 
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С обзором да је била препорука Министарства просвете, да нема окупљања ученика и 

ангажовања било каквих манифестација, тим наше школе строго се придржавао 

препоруке. Од планираних активности, одржане су следеће уз поштовање свих 

прописаних мера заштите: 

-Пријем ђака првака и добродошлица 01. септембра уприличени су приредбом ученика 

нижих разреда  

-Обележавање Дана школе (26.септембра)-обележен пригодним програмом ''Деца-деци'' од 

стране ученика рецитаторске секције  

-Дечја недеља у октобру – драмски приказ представе ученика драмске секције, разне 

креативне радионице  

-Обележен је Дан толеранција (16.новембра)-на часовима одељењског старешине 

разговарано је о значају толеранције и поштовању различитости 

-Сајам књига и сајам науке ове школске године нису били посећени 

-Обележавање школске славе, Свети Сава (27. јануар) – пригодна школска приредба.  

Изложба ученичких радова о Светом Сави. 

-Обележен је Дан државности 15. фебруара - едукативни текст је прочитан за време првог 

часа у обе смене 

-Обележавање Међународног дана борбе против вршњачког насиља под називом "Дан 

розих мајица" (24.фебруар)-ученици су у знак подршке против вршњачког насиља носили 

розе мајице и цртали ликовне радове 

-Обележавање Дана жена (8.март)- индивидуалне приредбе у нижим разредима 

-Обележавање Ускрса- изложба ученичких радова 

-Обележавање Дана погибије Јотић Радету  (27.мај) –прочитан је пригодан текст о Јотић 

Радету, изведена је рецитација ученика рецитаторске секције и положен венац код 

споменика испред школе.  

 

Остале активности предвиђене планом нису реализоване због актуелне епидемиолошке 

ситуације. 

 

Руководилац Тима 

Младен Челебић 
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8. Извештај о самовредновању рада школе 
 

Тим  за самовредновање је у току школске 2020/21. године вршио вредновање ученичких 

постигнућа на крају првог тромесечја, првог полугодишта и на крају школске године, 

анализирао резултате пробног завршног испита, постигнућа ученика на такмичењима и 

смотрама и извршио самовредновање свих 6 области стандарда квалитета рада школе.  

 

8.1.ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И 

ИЗВЕШТАВАЊЕ (оцена остварености 4) 

Вредновање области 1 је извршено на основу увида у школску документацију (Школски 

програм, Развојни план, Годишњи план рада, Годишњи извештај о раду школе, Годишњи 

извештај директора) и на основу анкете наставника (23. наставника је попунило Гугл 

упитник).  

Резултати добијени анкетирањем наставника 

Питања 

број 4 

"увек" 

број 3 

"често" 

број 2 

"понекад" 

број 1 

"никад" 

средња 

оцена 

1.3.1. Користим међупредметне и предметне 

компетенциjе и стандарде за глобално 

планирање наставе и исходе постигнућа за 

оперативно планирање наставе 

19      3      1      0      3,8 

1.3.2. Приликом оперативног планирања и у 

дневним припремама видљиве су методе и 

технике коjима jе планирано активно 

учешће ученика на часу 

16      7      0      0      3,7 

1.3.3. Допунску и додатну наставу планирам 

на основу праћења постигнућа ученика. 
17      5      0      1      3,7 

1.3.5. Прилагођавам рад на часу образовно-

васпитним потребама ученика. 
16      7      0      0      3,7 

1.3.6. У припремама за час обавезни део 

припреме је самоевалуација рада наставника 

и/или напомене о реализациjи планираних 

активности. 

11      6      6      0      3,2 
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Укупни просек         3,6 

 

1.1. Програмирање образовно-васпитног рада је у функцији квалитетног рада школе 

(оцена 4) 

Школски програм се 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, допунске и додатне наставе за одређене ученике).  

 

1.2. Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефективног и ефикасног рада 

у школи (оцена 4) 

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 циљеви из 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 (оцена 3,6) 

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, углавном, 

заступљене методе и технике којима је планирано активно учествовање ученика на часу.  

На основу праћења постигнућа ученика планиране су допунска настава и додатни рад 

ученика.  
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70% наставника увек, 30 % наставника често прилагођава рад на часу образовно-васпитним 

потребама ученика. 

Припреме за час, углавном, садрже самовредновање рада наставника и напомене о 

реализацији планираних активности. 

 

8.2.ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ (оцена остварености 3) 

Област квалитета 2 је вреднована на основу анкете наставника (26 наставника је попунило 

Гугл упитник), и извештаја директора и педагога на основу посете часовима (период 

октобар – април). 

Резултати добијени анкетирањем наставника 

Питања 

број 4 

 

"увек" 

број 3 

 

"често" 

број 2 

 

"понекад" 

број 1 

"никад" 

средња 

оцена 

2.1.1. На часовима истичем циљеве часа и 

зашто то што jе планирано ученици треба 

да науче. 

18      7      1      0      3,7 

2.1.2. Ученицима пружам јасна 

обjашњења, упутства и кључне поjмовe, 

тако да они разумеју. 

24      2      0      0      3,9 

2.1.3.  Током часа користим различите 

методе (облике рада, технике, 

поступке…). 

11      15      0      0      3,4 

2.1.4. Ученицима поступно постављам 

питања/задатке/захтеве различитог нивоа 

сложености 

16      9      1      0      3,6 

2.1.5. Током часа усмеравам интеракциjу 

међу ученицима тако да jе она у функциjи 

учења (користећи питања, идеjе, 

коментаре ученика, вршњачко учење). 

18      7      1      0      3,7 

2.1.6. Користим функционално постоjећа 

наставна средства и ученицима доступне 

изворе знања 

18      6      2      0      3,6 
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2.2.1. Прилагођавам захтеве могућностима 

сваког ученика. 
15      11      0      0      3,6 

2.2.3. Посвећуjем време и пажњу сваком 

ученику у складу са његовим образовним 

и васпитним потребама. 

18      8      0      0      3,7 

2.2.4. Примењуjем специфичне 

задатке/активности/материjале на основу 

ИОП-а и плана индивидуализациjе 

15      9      2      0      3,5 

2.2.5. Подстичем ученике коjима jе 

потребна додатна подршка да учествуjу у 

заjедничким активностима са другим 

ученицима. 

14      10      2      0      3,5 

2.2.6. Прилагођавам темпо рада 

различитим образовним и васпитним 

потребама ученика. 

15      11      0      0      3,6 

2.3.1. Ученици разумеју предмет учења на 

часу, умеjу да примене научено и 

образложе како су дошли до решења. 

9      17      0      0      3,3 

2.3.2. Ученик повезуjе предмет учења са 

претходно наученим у различитим 

областима, професионалном праксом и 

свакодневним животом. 

6      17      3      0      3,1 

2.3.3. Ученик прикупља, критички 

процењуjе и анализира идеjе, одговоре и 

решења. 

3      17      6      0      2,9 

2.3.4. Ученик излаже своjе идеjе и износи 

оригинална и креативна решења. 
8      10      8      0      3,0 

2.3.5. Ученик примењуjе повратну 

информациjу да реши задатак/унапреди 

учење. 

6      14      6      0      3,0 

2.3.6. Ученик планира, реализуjе и 

вреднуjе проjекат у настави самостално 

или уз помоћ наставника. 

2      18      6      0      2,8 

2.4.1. Оцењуjем у складу са прописима 25      1      0      0      4,0 
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2.4.2. Ученицима образлажем критериjуме 

оцењивања. 
21      5      0      0      3,8 

2.4.3. Ученицима даjем потпуну и 

разумљиву повратну информациjу о 

њиховом раду, укључуjући и jасне 

препоруке о наредним корацима. 

22      4      0      0      3,8 

2.4.4. Подстичем ученике да постављају 

циљеве у учењу. 
12      12      2      0      3,4 

2.4.5. Ученик уме критички да процени 

своj напредак и напредак осталих ученика. 
4      18      4      0      3,0 

2.5.1. Подстичем ученике на међусобно 

уважавање и поштовање правила 

понашања на часу 

25      1      0      0      4,0 

2.5.2. Користим разноврсне поступке за 

мотивисање ученика уважаваjући њихове 

различитости и претходна постигнућа. 

14      12      0      0      3,5 

2.5.3. Подстичем интелектуалну 

радозналост ученика и слободно 

изношење мишљења. 

16      10      0      0      3,6 

2.5.4. Пружам ученицима могућност 

избора у вези са начином обраде теме, 

обликом рада или материjала. 

2      17      7      0      2,8 

2.5.5. Верујем у могућности ученика и 

њихов успех. 
18      7      1      0      3,7 

Укупни просек         3,5 

    

Резултати посете часова од стране директора и педагога 

Стандард 2.1 Просечно 3,47 

2.1.1. 3,90 

2.1.2. 3,85 

2.1.3. 3,46 
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2.1.4. 3,26 

2.1.5. 3,08 

2.1.6. 3,27 

Стандард 2.2. Просечно 2,88 

2.2.1. 2,86 

2.2.3. 3,03 

2.2.4. 2,67 

2.2.5. 3,11 

2.2.6. 2,71 

Стандард 2.3. Просечно 3,28 

2.3.1. 3,62 

2.3.2. 3,73 

2.3.3. 2,82 

2.3.4. 2,94 

2.3.5. 3,55 

2.3.6. 3,00 

Стандард 2.4. Просечно 3,19 

2.4.1. 3,22 

2.4.2. 3,56 

2.4.3. 3,62 

2.4.4. 2,83 

2.4.5. 2,70 

Стандард 2.5. Просечно 3,61 

2.5.1. 3,92 
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2.5.2. 3,38 

2.5.3. 3,62 

2.5.4. 3,16 

2.5.5. 3,95 

На основу анализе анкете наставника, и извештаја директора и педагога, дошло се до 

следећих закључака: 

2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу (оцена 3,6) 

 

Наставници сматрају да јасно истичу циљеве часа, пружају јасна објашњења, упутства и 

кључне појмове. Често користе различите методе током часа. Већина наставника сматра да 

увек (61,5%), или често (34,6%) ученицима поступно поставља питања различитог нивоа 

сложености. Током часа наставници усмеравају интеракцију ученика, тако да је она у 

функцији учења. Већина наставника редовно користи постојећа наставна средства и 

ученицима доступне изворе знања. 

 

Директор сматра да су ученицима јасни циљеви часа које истичу наставници и да разумеју 

објашњења, упутства и кључне појмове. Наставници, углавном, успешно структурирају и 

повезују делове часа користећи различите методе рада. Наставници, у мањој мери, поступно 

постављају питања различитог нивоа сложености. Директор сматра да само поједини 

наставници усмеравају интеракцију међу ученицима, док постојећа наставна средства, 

углавном, функционално користе. 

 

Педагог сматра да наставници пружају конкретна упутства, дају јасна објашњења, истичу 

кључне појмове. Ученицима су, у већој мери, јасни циљеви, исходи учења. Већина 

наставника успешно структурира и повезује делове часа, користећи различите методе рада. 

Уочена је поступност у постављану задатака и захтева различитог нивоа сложености. 

Наставници, у мањој мери, усмеравају интеракцију међу ученицима, користећи идеје и 

коментаре ученика, који би могли да подстакну вршњачко учење. 

 

2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика 

(оцена 3,5) 
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Већина наставника прилагођава захтеве могућностима сваког ученика. Наставници 

сматрају да посвећују време и пажњу сваком ученику, у складу са његовим образовним и 

васпитним потребама. Наставници редовно (92%) примењују специфичне 

задатке/активности/материjале на основу ИОП-а и плана индивидуализациjе и подстичу 

ученике, који раде по ИОП-у да учествују у заједничким акцијама са другом децом. У 

већини случајева прилагођавају темпо рада различитим образовним и васпитним потребама 

ученика. 

Директор сматра да наставници не прилагођавају увек захтеве могућностима сваког 

ученика, нити посвећују довољно времена сваком ученику, у складу са његовим 

индивидуалним могућностима. Такође, сматра, да наставници треба више да примењују 

специфичне задатке на основу ИОП-а.  

Педагог је мишљења да наставници недовољно прилагођавају захтеве могућностима сваког 

ученика и не посвећују довољно пажње сваком ученику у складу са његовим образовним и 

васпитним потребама. Сматра, да темпо рада мора бити пролагођенији овим захтевима. У 

реализацији ИОП-а наставници, у мањој мери примењују специфичне задатке и активности 

и слабије укључују ученике, којима је потребна додатна подршка, у заједничке активности 

и интеракције са осталим ученицима. 

 

2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на 

часу (оцена 3,1) 

 

Наставници сматрају да ученици често (66%), или увек (34%) разумеју предмет учења на 

часу, да знају да примене научено и образложе како су дошли до решења. Такође, ученици 

често (66%) повезуjу предмет учења са претходно наученим у различитим областима, 

професионалном праксом и свакодневним животом. У већем броју случајева (89%), они 

самостално прикупљају и критички процењују одговоре и решења. У мањој мери, износе 

креативна и оригинална решења. Већина ученика (77%) решава задатке, на основу повратне 

информације наставника. Наставници укључују ученике у пројекте и уче их како да 

планирају, реализују и вреднују пројекат.  

Директор сматра да ученици, најчешће, својим активностима или радовима показују да су 

разумели предмет учења на часу и да умеју да објасне како су дошли до решења. Они, 

такође, повезују предмет учења са претходно наученим у различитим областима, или 

свакодневном животу. Ученици, у мањој мери, критички процењују одговоре и решења и 
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ређе износе оригиналне идеје. Ученици често користе повратну информацију да реше 

задатак. Учешће ученика у пројектима није увек видљиво на часовима. 

 

Педагог сматра да ученици повезују предмет учења на часу са претходно наученим у 

различитим областима и свакодневним животом. Излажу идеје и креативна решења. 

Примењују повратну информацију да унапреде учење. Умеју да примене научено и 

образложе како су дошли до решења. 

2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења (оцена 3,5) 

 

Сви наставници сматрају да оцењују у складу са прописима и да редовно образлажу 

ученицима критеријуме оцењивања. Наставници увек (85%) или често (15%) даjу 

ученицима потпуну и разумљиву повратну информациjу о њиховом раду, укључуjући и 

jасне препоруке о наредним корацима. Већина наставника подстиче ученике да постављају 

циљеве у учењу. Ученици често (70%) умеју критички да процене свој напредак, али и 

напредак других ученика. 

Директор сматра да наставници, у највећој мери, формативно и сумативно оцењују у складу 

са прописима и да су ученицима јасни критеријуми оцењивања. Наставници дају ученицима 

потпуну и разумљиву повратну информацију о њиховом раду и напретку. Директор сматра 

да ученици ретко себи постављају циљеве у учењу и да теже могу да критички процене свој 

напредак, али и напредак других ученика. 

Педагог сматра да наставници оцењују у складу са прописима. Дају ученицима јасну 

повратну информацију о њиховом раду и препоруке за даљи рад. Похваљују рад и напредак 

ученика.  

2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан (оцена 3.5) 

Наставници сматрају да редовно подстичу ученике на међусобно уважавање и поштовање 

правила понашања на часу и да користе разноврсне поступке за мотивисање ученика 

уважаваjући њихове различитости и претходна постигнућа. 54% наставника сматра да 

редовно, а 46% да често подстиче интелектуалну радозналост ученика и слободно 

изношење мишљења. Већина наставника често (65%) пружа ученицима могућност избора 

у вези са начином обраде теме, обликом рада или материjала, док 27% наставника то чини 

само понекад. Највећи број наставника (96%) верује у могућности ученика и њихов успех. 

Директор сматра да се наставници и ученици међусобно уважавају. Наставници, углавном, 

користе разноврсне поступке за мотивисање ученика и подстичу слободно изношење 

мишљења. Ученици, у мањој мери, могу да бирају начин обраде теме, облик рада или 
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материјал. Наставници показују поверење у могућности ученика и имају позитивна 

очекивања у погледу успеха. 

 

Педагог је мишљења да се наставници и ученици међусобно уважавају, уз поштовање 

правила понашања и решавање проблема на конструктиван начин. Наставници мотивишу 

ученике на даљи рад и постигнућа, уважавајући њихово поверење у различитост и 

способност. Подстичу ученике на слободно изношење мишљења, показујући могућности 

ученика и њиховог успеха. 

Мере које би требало предузети у циљу унапређења наставног процеса: 

 Коришћење наставних метода које подстичу критичко мишљење, стваралаштво и 

интеракцију кроз следеће активности: вршњачко учење, рад у групи, практични 

радови, проблемски задаци, квизови, корелација више предмета, пројети; 

 Прилагођавање начина рада специфичностима одељења и индивидуалним 

карактеристикама ученика (задаци различитог нивоа сложености); 

 Већа укљученост родитеља у живот и рад школе (радионице, предавања, 

ваннаставне активности, спортске и културне активности); 

 Учење ученика да постављају себи циљеве у животу.  

 

8.3.ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА (оцена остварености 4) 

    

Самовредновање ове области извршено је на основу Извештаја ЗУОВ-а о резултатима на 

завршном испиту школске 2019/20. године и на основу анкетирања наставника (Гугл 

упитник попунило 23. наставника). 

Резултати добијени анкетирањем наставника 

 

Питања 

број 4 

 

"увек" 

број 3 

 

"често" 

број 2 

 

"понекад" 

број 1 

"никад" 

средња 

оцена 

3.2.1. Резултати праћења образовних 

постигнућа користе се за даљи развоj 

ученика. 

17      6      0      0      3,7 
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3.2.2. Ученици коjима jе потребна 

додатна образовна подршка остваруjу 

постигнућа у складу са индивидуалним 

циљевима учења/прилагођеним 

образовним стандардима. 

13      9      1      0      3,5 

3.2.3. Ученици су укључени у допунску 

наставу у складу са своjим потребама. 
18      3      1      1      3,7 

3.2.4. Ученици коjи похађаjу допунску 

наставу показуjу напредак у учењу. 
5      14      3      1      3,0 

3.2.5. Ученици коjи похађаjу часове 

додатног рада остваруjу напредак у 

складу са програмским циљевима и 

индивидуалним потребама. 

7      15      1      0      3,3 

3.2.6. Школа реализуjе квалитетан 

програм припреме ученика за завршни 

испит. 

15      8      0      0      3,7 

3.2.7. Резултате инициjалних и 

годишњих тестова и провера знања 

користим у индивидуализациjи подршке 

у учењу. 

12      7      3      1      3,3 

3.2.8. Резултати националних и 

међународних тестирања користе се 

функционално за унапређивање наставе 

и учења. 

4      13      5      1      2,9 

Укупни просек         3,4 

 

На основу анализе Извештаја ЗУОВ-а и анкета наставника дошло се до следећих закључака: 

3.1. Резултати ученика на завршном испиту показују оствареност стандарда 

постигнућа наставних предмета, односно оствареност постављених индивидуалних 

циљева учења (оцена 3,8) 

Резултати ученика на завршном испиту из српског језика и математике су изнад 

републичког просека (републички просек је АС=500, српски језик АС=531, математика 

АС=508). Основни ниво постигнућа на тесту из српског језика постигло је 92% ученика, а 

на тесту из математике 96%, а очекивано је 80%. Више од 50% ученика (очекивано) је 

остварило средњи ниво – српски језик 81%, математика 65%. Напредни ниво из српског 
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језика је остварило 27%, а из математике 17% ученика (очекивано 20%). На комбинованом 

тесту, од 20, 16 задатака је урађено изнад републичког просека.  

3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика 

(оцена 3,4) 

Наставници користе резултате праћења образовних постигнућа за даљи развој ученика. 

Према мишљењу наставника, ученици којима је потребна додатна образовна подршка, 

најчешће остварују постигнућа у складу са индивидуалним циљевима учења, прилагођеним 

образовним стандардима. Ученици су укључени у рад допунске наставе, уколико се за то 

укаже потреба. Већина наставника сматра (82%) да ученици који похађају допунску 

наставу, показују напредак. Такође, сматрају и да приликом похађања додатне наставе, 

ученици остварују напредак у складу са програмским циљевима и индивидуалним 

потребама. Наставници су мишљења да школа реализује квалитетан програм припреме 

ученика за завршни испит. Наставници редовно, или често (83%) користе резултате 

иницијалних и годишњих тестова у индивидуализацији подршке у учењу. Резултати 

националних и међународних тестирања се, у мањој мери, користе функционално за 

унапређивање наставе и учења. 

8.4.ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА (оцена 

остварености 3) 

 

Због ванредног стања узрокованог вирусом корона испитивање мишљења ученика, 

наставника и родитеља извршено је путем Гугл упитника.  

Гугл упитник је попунило: 24 наставника, 49 ученика (5-8. разред) и 115 родитеља. 

Резултати добијени анкетирањем наставника 

Питања 

број 4 

"увек" 

број 3 

"често" 

број 2 

"понекад" 

број 1 

"никад" 

средња 

оцена 

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере 

ради пружања подршке ученицима у учењу. 
15      7      2      0      3,5 

4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за 

пружање васпитне подршке ученицима. 
15      8      1      0      3,6 

4.1.3. На основу анализе успеха и владања 

предузимају се мере подршке ученицима. 
16      8      0      0      3,7 
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4.1.4. У пружању подршке ученицима (са 

проблемима у понашању, тешкоћама у 

учењу и развоју) школа укључује породицу. 

16      7      1      0      3,6 

4.1.6.  Школа пружа подршку ученицима 

при преласку из једног у други циклус 

образовања. 

13      11      0      0      3,5 

4.2.1. У школи се организуjу активности за 

развиjање социjалних вештина ученика 

(конструктивно решавање проблема, 

ненасилна комуникациjа, толеранција…). 

7      13      4      0      3,1 

4.2.2. На основу праћења укључености 

ученика у ваннаставне активности и 

интересовања ученика, школа утврђуjе 

понуду ваннаставних активности. 

12      10      2      0      3,4 

4.2.3. У школи се промовишу здрави 

стилови живота. 
14      10      0      0      3,6 

4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне 

активности подстиче се професионални 

развоj ученика. 

12      10      2      0      3,4 

4.3.1.  Школа ствара услове за упис ученика 

из осетљивих група. 
16      7      1      0      3,6 

4.3.2.  Школа предузима мере за редовно 

похађање наставе ученика из осетљивих 

група. 

16      7      1      0      3,6 

4.3.3. У школи се примењуjе 

индивидуализовани приступ/индивидуални 

образовни планови за ученике из осетљивих 

група. 

15      6      3      0      3,5 

4.3.4. Школа сарађуjе са релевантним 

институциjама у подршци ученицима из 

осетљивих група. 

14      9      1      0      3,5 

4.3.5. Школа врши идентификациjу ученика 

са изузетним способностима и ствара 

услове за њихово напредовање. 

12      8      3      1      3,3 

Укупни просек         3,5 
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Резултати добијени анкетирањем ученика 

Питања 

број 4 

"увек" 

број 3 

 

"често" 

број 2 

"понекад" 

број 1 

"никад" 

средња 

оцена 

1. У школи постоје јасна правила која 

морамо сви да поштујемо. 
42      6      1      0      3,8 

2. У школи се осећам сигурно и безбедно. 33      13      2      1      3,6 

3. Када имам неки проблем знам коме да 

се обратим. 
44      2      2      1      3,8 

4. Сваки облик насиља у школе се 

кажњава, санкционише. 
33      12      2      2      3,6 

5. У школи нас уче да поштујемо 

наставнике, једни друге, и уче нас 

толеранцији, недискриминацији... 

38      10      1      0      3,8 

6. Школа организује различите видове 

наставе (додатна, допунска, слободне 

активности), као вид пружања подршке 

ученицима у учењу. 

30      11      7      1      3,4 

7. Школа похваљује и награђује сваки 

труд и успех ученика. 
34      13      2      0      3,7 

8. У школи могу да искажем своја 

интересовања и таленте. 
26      15      5      3      3,3 

9. У школи се организуjу различите 

активности за ученике (спортска, 

такмичења у знању, квизови) у коjима 

свако има прилику да постигне 

резултат/успех. 

28      13      8      0      3,4 

10. Школа пружа помоћ свим ученицима 

којима је потребна додатна подршка у 

учењу. 

26      16      5      2      3,3 

11. У школи се организују различите 

активности ученика, које промовишу 

ненасилну комуникацију и међусобну 

сарадњу и уважавање. 

21      15      8      5      3,1 
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12. Укључен/а сам у бар једну ваннаставну 

активности или секцију у школи. 
24      11      11      3      3,1 

13. Са ученицима коjи су укључени у 

насиље (коjи испољаваjу насилничко 

понашање, трпе га или су сведоци) воде се 

разговори (директор, педагог, одељенски 

старешина, родитељи), како би се решио 

проблем. 

39      5      1      4      3,6 

14. Школа је опремљена потребним 

наставним средствима које користимо у 

настави. 

31      13      3      2      3,5 

15. У школи нас редовно информишу о 

могућностима наставка школовања и 

запослења. 

25      14      8      2      3,3 

Укупни просек         3,5 

 

Резултати добијени анкетирањем родитеља 

Питања 

број 4 

"увек" 

број 3 

 

"често" 

број 2 

 

"понекад" 

број 1 

"никад" 

средња 

оцена 

4.1.1. У школи се организуjу различите 

активности за ученике у коjима свако има 

прилику да постигне успех. 

29      31      48      7      2,7 

4.1.2. Школа пружа подршку родитељима 

ученика са проблемима у понашању. 
42      31      32      10      2,9 

4.1.3. Школа пружа подршку родитељима 

ученика са тешкоћама у учењу и развоју. 
50      34      27      4      3,1 

4.1.3. Школа подстиче ученике на 

међусобно уважавање и толеранцију.  
62      26      20      7      3,2 

4.1.5. Школа организуjе активности за 

ученике и родитеље, коjе су директно 

усмерене на превенциjу насиља. 

21      17      39      38      2,2 

4.1.4. Знам коме да се обратим у школи у 

случају вршњачког насиља. 
71      10      21      13      3,2 
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4.1.4. Подстичем своје дете на поштовање 

и уважавање личности наставника и 

запослених. 

111      3      1      0      4,0 

4.1.4. Подстичем своје дете на поштовање 

школских правила и обавеза, и прихватање 

одговорности за своје понашање. 

114      1      0      0      4,0 

4.1.4. Подстичем своје дете да проблеме и 

сукобе решава на конструктиван начин. 
99      14      2      0      3,8 

4.2.1. Школа организуjе заjедничке 

активности ученика, родитеља и 

запослених у циљу jачања међусобне 

сарадње. 

23      18      42      32      2,3 

4.2.1. Редовно се информишем о 

понашању и успеху свог детета у школи. 
87      22      5      1      3,7 

4.2.3. Подстичем своје дете да брине о 

свом здрављу и подржавам акције по 

питању промовисања здравог живота 

младих. 

100      15      0      0      3,9 

4.2.4. У школи се могу добити јасне и 

актуелне информације о наставку 

школовања и избору будућег занимања 

ученика. 

61      23      19      12      3,2 

Укупни просек         3,2 

      

Анализом резултата анкетирања, дошло се до следећих резултата: 

 

4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима (оцена 3,44) 

Већина наставника (91,7%) сматра да школа предузима разноврсне мере ради пружања подршке 

ученицима у учењу, а 96% сматра да школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне 

подршке ученицима. Наставници редовно, на основу анализе успеха и владања, предузимају 

мере подршке ученицима. У пружању подршке ученицима (са проблемима у понашању, 

тешкоћама у учењу и развоју) школа укључује породицу. Школа редовно пружа подршку 

ученицима при преласку из једног у други циклус образовања. 
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Ученици знају да у школи постоје јасна правила која морају сви да поштују. 94% ученика 

се у школи осећа безбедно и сигурно. Преко 90% ученика зна коме треба у школи да се 

обрати, уколико постоји неки проблем. Ученици (98%) сматрају да се сваки облик насиља 

у школе се кажњава, санкционише. Такође, сматрају да их у школи уче да поштују 

наставнике, једни друге, и да их уче толеранцији, недискриминацији. 

Родитељи сматрају да се у школи у недовољној мери организују различите активности за 

ученике, у којима свако има прилику да постигне успех. 64 % родитеља сматра да школа 

пружа  подршку родитељима са проблемима у понашању, док остали сматрају да то школа 

ради само понекад (28%) или уопште не ради (8%). Већина родитеља (73%) сматра да школа 

пружа подршку родитељима ученика са тешкоћама у учењу и развоју. 

Такође, већина родитеља је мишљења да школа подстиче ученике на међусобно уважавање 

и толеранцију. Знају коме треба да се обрате у школи у случају вршњачког насиља. 

Родитељи сматрају да школа ретко организуjе активности за ученике и родитеље, коjе су 

директно усмерене на превенциjу насиља. Родитељи сматрају да редовно подстичу своју 

децу на поштовање и уважавање наставника и запослених, на поштовање школских правила 

и обавеза и на решавање проблема и сукоба на конструктиван начин.  

 

4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика (оцена 

3,35) 

Наставници сматрају да се у школи често организуjу активности за развиjање социjалних 

вештина ученика (конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникациjа, 

толеранција). На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и 

интересовања ученика, школа утврђуjе понуду ваннаставних активности. У школи се 

редовно промовишу здрави стилови живота. Наставници се труде да кроз наставни рад и 

ваннаставне активности подстичу професионални развој ученика.  

Већина ученика (84%) сматра да школа организује различите видове наставе (додатна, 

допунска, слободне активности), као вид пружања подршке ученицима у учењу. Сваки труд 

и успех ученика у школи се похваљује. Преко 80% ученика сматра да у школи може да 

искаже своја интересовања и таленте. У школи се често организују различите активности 

за ученике (спортска, такмичења у знању, квизови) у коjима свако има прилику да постигне 

резултат/успех. Ученици у школи могу добити додатну подршку у учењу, уколико се за то 

укаже потреба. Већина ученика је упозната са организовањем различитих активности 

ученика које промовишу ненасилну комуникацију и међусобну сарадњу и уважавање, али 

има и оних ученика који никада нису у томе учествовали (10%). Око 70% ученика редовно 

је укључено у бар једну ваннаставну активност или секцију у школи. Знају да се са 

ученицима који су укључени у насиље, воде разговори (директор, педагог, одељенски 
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старешина, родитељи), како би се решио проблем. У школи, најчешће, добијају 

информације о могућностима наставка школовања и запослења. 

Око 36 % родитеља сматра да школа организуjе заjедничке активности ученика, родитеља 

и запослених у циљу jачања међусобне сарадње, 37% сматра да се то ретко догађа, док 27% 

родитеља није упознато да то школа уопште организује. Већина родитеља (95%) сматра да 

се редовно информише о понашању и успеху свог детета у школи. Скоро сви родитељи 

подстичу своју децу да брину о свом здрављу и подржавају промовисање здравих стилова 

живота. 73% родитеља сматра да се у школи могу добити јасне и актуелне информације о 

наставку школовања и избору будућег занимања ученика, 17% да се то само понекад 

дешава, а 10 % родитеља су мишљења да школа уопште не даје такве информације.  

4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и 

ученцима са изузетним способностима (оцена 3,5) 

Наставници сматрају да школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група и да 

предузима мере за њихово редовно похађање. У школи се, најчешће, примењује 

индивидуализовани приступ овим ученицима. У циљу њихове подршке, школа сарађује са 

релевантним институцијама. Школа врши идентификацију ученика са изузетним 

способностима и ствара услове за њихово напредовање. 

   Мере за унапређење подршке ученицима: 

Анализирајући резултате анкета, може се закључити да су родитељи слабије информисани 

о активностима које школа предузима у циљу подршке ученицима. Стога, треба чешће 

организовати трибине и радионице  за децу, родитеље и наставнике са различитим темама 

(ненасилна комуникација, решавање проблема, професионална оријентација). Такође треба 

радити на информисању родитеља о свим релевантним догађањима у школи (школски сајт, 

огласна табла у школи, одељенске старешине путем заједничких вибер или инстаграм група 

са родитељима…). 
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8.5.ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 5: ЕТОС (оцена остварености 3) 

Због ванредног стања узрокованог вирусом корона испитивање мишљења ученика, 

наставника и родитеља извршено је путем Гугл упитника.  

Гугл упитник је попунило: 31 наставник, 74 ученика (5-8. разред) и 130 родитеља. 

Резултати добијени анкетирањем наставника 

Питања 

број 4 

"увек" 

број 3 

"често" 

број 2 

 

"понекад" 

број 1 

 

"никад" 

средња 

оцена 

5.1.1. У школи постоје јасна правила 

понашања која важе за све и поштујем их. 
28      3      0      0      3,9 

5.1.2. За непоштовање правила понашања 

школа примењује одређене мере. 
14      11      5      1      3,2 

5.1.3. Новопридошлим ученицима и 

наставницима се пружа подршка да се 

лакше прилагоде новој средини. 

24      6      1      0      3,7 

5.1.4. У школи се организују радионице, 

предавања за ученике за решавање 

проблема без употребе насиља. 

10      13      8      0      3,1 

5.2.1. Успех сваког ученика се промовише 

. 
19      9      3      0      3,5 

5.2.2. Редовно користим прилику за 

похваљивање и признање позитивних 

поступака и успеха ученика. 

29      2      0      0      3,9 

5.2.3. Школа организује различита 

такмичења на којима ученици постижу 

добре резултате. 

13      15      3      0      3,3 

5.2.4. Подстичем ученике којима је 

потребна додатна подршка да учествују у 

различитим активностима школе.  

18      10      3      0      3,5 

5.3.1. У школи се не подржава насиље. 26      0      0      5      3,5 
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5.3.2. Упознат/а сам са Протоколом о 

заштити ученика од насиља, злостављања 

и занемаривања у образовно-васпитним 

установама, и примењујем га. 

30      1      0      0      4,0 

5.3.3. Организујем разне активности са 

ученицима које су усмерене на спречавање 

насиља. 

11      15      5      0      3,2 

5.3.4. За ученике који су учествовали у 

насиљу организује се друштвено корисни 

рад. 

12      13      6      0      3,2 

5.4.1. Учествујем у раду стручних органа 

школе и раду стручних тимова. 
24      3      4      0      3,6 

5.4.2. Школа пружа подршку раду 

Ученичког парламента. 
22      6      3      0      3,6 

5.4.3. У школи се подржава иницијатива 

наставника у раду. 
17      14      0      0      3,5 

5.4.4. Родитеље редовно информишем о 

понашању и успеху сваког ученика. 
24      4      3      0      3,7 

5.4.5. Учествујем у организацији 

заједничких активности са ученицима и 

родитељима (приредбе, базар пазар, 

такмичења...) 

16      11      3      1      3,4 

5.5.1. Успех и рад школе се промовише. 17      11      3      0      3,5 

5.5.2. Вршим самоевалуацију свог рада и 

на основу тога планирам даљи рад  
17      13      1      0      3,5 

5.5.3. Сарађујем са другим колегама у 

установи и ван ње. 
20      10      1      0      3,6 

5.5.4. У школи се подстиче тимски рад 

наставника и запослених. 
16      12      3      0      3,4 

5.5.5. Школа спроводи акциона 

истраживања. 
5      16      9      1      2,8 

Укупни просек         3,5 
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Резултати добијени анкетирањем ученика 

Питања 

број 4 

 

"увек" 

број 3 

 

"често" 

број 2 

 

"понекад" 

број 1 

"никад" 

средња 

вредност 

5.1.1. Знам да у школи постоје правила 

понашања и да морам да их поштујем, ако 

их не поштујем бићу кажњен/а. 

61      7      5      1      3,7 

5.1.3. Кад дође нови ученик наставници и 

ученици се труде да му помогну да се 

навикне на школска правила. 

61      7      3      3      3,7 

5.1.4. У школи се организују радионице, 

предавања како да без насиља решимо 

проблеме. 

20      17      29      8      2,7 

5.2.1. Успех сваког ученика наше школе 

доживљавам као свој успех. 
30      20      10      14      2,9 

5.2.2. Знам да школа награђује књигом 

ученике који су остварили добре резултате 

на такмичењима, а одличне ученике 

дипломом. 

63      6      4      1      3,8 

5.2.3. Могу да учествујем на различитим 

такмичењима и постигнем добар резултат. 
35      16      20      3      3,1 

5.3.1. У школи се не подржава насиље. 47      9      3      15      3,2 

5.3.2. Знам коме да се обратим у случају 

насиља. 
64      4      6      0      3,8 

5.3.3. Учествовао сам на активностима 

које су усмерене на спречавање насиља. 
20      12      24      18      2,5 

5.3.4. За оне који су кучествоавли у 

насиљу организује се друштвено корисни 

рад. 

21      9      21      23      2,4 

5.4.2. Знам да постоји ученички парламент 

. 
32      13      15      14      2,9 
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5.4.5. Родитељи се укључују у заједничке 

активности са ученицима и наставницима 

(приредбе, базар пазар, такмичења...) 

41      12      16      5      3,2 

Укупни просек         3,1 

 

Резултати добијени анкетирањем родитеља 

Питања 

број 4 

 

"увек" 

број 3 

 

"често" 

број 2 

 

"понекад" 

број 1 

"никад" 

средња 

оцена 

5.1.1. Знам да у школи постоје правила 

понашања која важе за све и да морам да 

их поштујем. 

120      7      1      2      3,9 

5.1.2. За непоштовање правила понашања 

школа примењује одређене мере. 
68      27      32      3      3,2 

5.1.3. Новопридошлим ученицима се 

пружа подршка да се лакше прилагоде 

новој средини. 

89      26      15      0      3,6 

5.1.4. Присуствовао/ла сам на неким 

радионицама или предавањима о 

превенцији насиља међу ученицима. 

17      11      38      64      1,9 

5.2.1. Успех сваког ученика се промовише.  48      35      31      16      2,9 

5.2.2. Знам да школа награђује књигом 

ученике који су остварили добре резултате 

на такмичењима, а одличне ученике 

дипломом. 

99      15      14      2      3,6 

5.2.3. Школа организује различита 

такмичења на којима ученици постижу 

добре резултате. 

59      45      22      4      3,2 

5.3.1. У школи се не подржава насиље. 90      7      9      24      3,3 

5.3.2. Знам коме да се обратим у случају 

насиља. 
101      11      8      10      3,6 

5.3.3. Учествовао/ла сам на активностима 

које су усмерене на спречавање насиља. 
22      10      31      67      1,9 
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5.3.4. За ученике који су учествовали у 

насиљу организује се друштвено корисни 

рад. 

28      12      36      54      2,1 

5.4.4. Редовно се информишем о 

понашању и успеху свог детета у школи. 
106      17      6      1      3,8 

5.4.5. Учествујем у заједничким 

активностима са ученицима и 

наставницима (приредбе, базар пазар, 

такмичења...) 

59      21      35      15      3,0 

Укупни просек         3,1 

 

На основу резултата анкете, извршено је вредновање стандарда и показатеља. 

8.5.ЕТОС (оцена остварености 3) 

5.1. Успостављени су добри међуљудски односи (оцена 3,3) 

 

Наставници сматрају да у школи постоје јасна правила понашања која важе за све и којих 

се придржавају. За непоштовање правила понашања школа, у највећој мери (80%), 

примењује одређене мере. Новопридошлим ученицима и наставницима се пружа подршка 

да се лакше прилагоде новој средини. У школи се периодично организују радионице и 

предавања за ученике за решавање проблема, без употребе насиља. 

Ученици (92%) знају да у школи постоје правила понашања која морају да поштују, а да 

услед непоштовања истих следи казна. Такође, скоро сви ученици (92%) сматрају да се 

труде да помогну новопридошлим ученицима и наставницима, како би се што боље снашли 

у новој средини.Ученици знају да се у школи организују радионице и предавања у циљу 

решавања проблема, без насиља, али мисле да је то недовољно. 

Родитељи су, такође, упознати са правилима понашања у школи. Већина родитеља (73%) 

зна да се за непоштовање правила у школи, примењују одређене мере. Родитељи сматрају 

(88%) да се новопридошлим ученицима пружа подршка, у циљу лакшег прилагођавања 

новој средини. Већина родитеља (скоро 80%) није никада или је веома ретко присуствовала 

радионицама и предавањима о превенцији насиља међу ученицима. 
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5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу 

 (оцена 3,4) 

 

Наставници сматрају да се у школи редовно промовише успех сваког ученика (90%). Они 

редовно користе прилику за похваљивање и признање позитивних поступака и успеха 

ученика. Школа често организује такмичења на којима ученици постижу добре резултате. 

Већина наставника сматра да увек (58%) или често (33%) подстиче ученике којима је 

потребна додатна подршка да учествују у различитим активностима школе. 

 

Већи број ученика (око 70%) упознат је са успесима које постижу ученици наше школе и 

доживљава га као свој успех. Они знају да школа награђује књигом ученике који су 

остварили добре резултате на такмичењима, док одлични ученици добијају дипломе. 

Већина ученика (70%) сматра да може да учествује на различитим такмичењима и постигне 

резултат, док 27% сматра да то може да оствари само понекад.  

 

Око 63% родитеља сматра да се у школи промовише успех ученика, 24% сматра да се то 

дешава само понекад, док 12 % родитеља сматра да се у школи не промовише успех 

ученика. Родитељи су обавештени да школа пригодном књигом награђује ученике који су 

остварили добре резултате на такмичењима, а одличне ученике дипломом. Родитељи знају 

да школа организије различита такмичења, где ученици могу показати своје знање: 45% 

сматра да се такмичења организују редовно, 35 % често, а 17 % сматра да је то само понекад. 

 

5.3. У школи функционише систем заштите од насиља (оцена 3,1) 

Већина наставника (84%) сматра да се у школи не подржава насиље. Сви наставници су 

упознати са Протоколом о заштити ученика од насиља, злостављања и занемаривања у 

образовно-васпитним установама, и примењују га. Већина наставника редовно (35%) или 

често (49%) организује разне активности са ученицима, које су усмерене на спречавање 

насиља. За ученике који су учествовали у насиљу друштвено корисни рад организује 

редовно 39 % наставника, често 42%, а понекад 19% наставника. 

Ученици сматрају да се у школи у великој мери не подржава насиље (76%), док 20 % 

ученика сматра да то није увек случај. Сви ученици знају коме треба да се обрате у школи 

у случају насиља. У активностима усмереним на спречавање насиља учествовало је око 40 

% ученика, док су остали то чинили ретко или никад. Око 60% ученика сматра да се за 
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ученике који су учествовали у насиљу понекад или никад не организује друштвено корисни 

рад.  

Већина родитеља (82%) сматра да школа не подржава насиље, док 18% сматра да то није 

увек случај. 97% родитеља зна коме треба да се обрати у случају насиља. Мањи број 

родитеља сматра да је учествовао у активностима усмереним на спречавање насиља, док 

већина (75%)  сматра да је то чинила ретко или никад. Такође, велики број родитеља није 

упознат са чињеницом да се организује и примењује друштвено корисни рад за ученике који 

су учествовали у насиљу (око 70%).  

 

5.4. У школи је развијена сарадња на свим нивоима (оцена 3.4) 

 

Већина наставника редовно (90%) учествује у раду стручних органа и тимова школе. 

Такође, већина наставника сматра да школа пружа подршку раду Ученичког парламента. 

Сви наставници сматрају да се у школи увек или често подржава иницијатива наставника у 

раду. Већина наставника (90%) редовно информише родитеље о понашању и успеху сваког 

ученика. Скоро сви наставници су укључени у организацију различитих заједничких 

активности са ученицима – приредбе, базар пазар, такмичења. 

Ученици су, углавном, упознати са постојањем Ученичког парламента, али има ученика 

који и не знају за његов рад (19%). Већина ученика зна да се родитељи укључују у 

заједничке активности са ученицима и наставницима (72%). 

95% родитеља сматра да се редовно информише о понашању и успеху свог детета у школи. 

Око 62% родитеља учествује у заједничким активностима са ученицима и наставницима, 

27% то чини понекад, док се 11% родитеља не укључује у те активности.  

 

5.5. Школа је центар иновација и васпитно-образовне изузетности  

(оцена 3,4) 

Наставници сматрају да се успех школе редовно (55%) или често (36%) промовише. Већина 

наставника (95%) врши самоевалуацију свога рада, на основу које планира даљи рад. 

Такође, већина наставника сарађује са другим колегама у установи и ван ње. 90% 

наставника сматра да се у школи подстиче тимски рад наставника и запослених. Када су у 

питању акциона истраживања, 62% наставника сматра да се она спроводе у школи често 

или редовно, док 29% сматра да је то само понекад.  
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Мере за побољшање резултата: 

 чешћа организација радионица и предавања за ученике и родитеље, у циљу 

решавања проблема, без употребе насиља; 

 подстицање што већег броја ученика на учествовање у различитим такмичењима; 

 чешће организовање друштвено корисног рада за ученике који су учествовали у 

насиљу и упознавање са тим одлукама осталих ученика и родитеља; 

 чешће организовање заједничких активности ученика, наставника и родитеља. 

 

8.6.ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 6: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, 

УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

(оцена остварености 3) 

 

Због ванредног стања узрокованог вирусом корона испитивање мишљења ученика, 

наставника и родитеља извршено је путем Гугл упитника.  

Гугл упитник је попунило: 29 наставника, 74 ученика (5-8. разред) и 131 родитељ. 

 

Резултати добијени анкетирањем наставника 

 

Питања 

број 4 

"увек" 

број 3 

"често" 

број 2 

"понекад" 

број 1 

"никад" 

средња 

оцена 

6.1.1. Обавезе и задужења су јасни, 

прецизни, правовремени и доприносе 

ефективности рада школе. 

21      7      1      0      3,7 

6.1.2. Тимови се формирају на основу 

стручности, знања и способности чланова. 
18      9      2      0      3,6 

6.1.3. У школи се прати делотворност рада 

стручних тимова и доприноси квалитету 

њиховог рада. 

16      11      2      0      3,5 

6.1.4. Директор обезбеђуjе услове да 

запослени активно учествуjу у доношењу 

одлука у циљу унапређења рада школе. 

20      8      1      0      3,7 
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 6.1.5.   Директор користи различите 

механизме за мотивисање запослених. 
13      12      4      0      3,3 

6.2.1.  Директор редовно остваруjе 

инструктивни увид и надзор у образовно-

васпитни рад. 

24      5      0      0      3,8 

6.2.2.  Педагог и наставници вреднуjу 

образовно-васпитни рад и предлажу мере 

за побољшање квалитета рада. 

20      8      1      0      3,7 

6.2.3. Тим за самовредновање остваруjе 

самовредновање рада школе у функциjи 

унапређивања квалитета 

19      9      1      0      3,6 

6.2.4.  У школи функционише jединствени 

информациони систем просвете. 
20      8      1      0      3,7 

6.2.5.  Директор ствара услове за 

развијање дигиталних компетентија 

наставника и ученика. 

19      10      0      0      3,7 

6.2.6.  Директор предузима мере за 

унапређење образовно-васпитног рада на 

основу резултата праћења и вредновања. 

21      8      0      0      3,7 

6.3.1.  Директор својим радом и 

понашањем даjе пример другима 
22      7      0      0      3,8 

6.3.2.  Директор показуjе отвореност за 

промене и подстиче иновациjе. 
21      7      1      0      3,7 

6.3.3. У школи се промовишу вредности 

учења и даљег образовања. 
17      12      0      0      3,6 

6.4.1.  Директор подстиче професионални 

развоj запослених и обезбеђуjе услове за 

његово остваривање у складу са 

могућностима школе. 

23      6      0      0      3,8 

6.4.2. На основу резултата спољашњег 

вредновања и самовредновања планирам и 

унапређуjем свој рад. 

17      11      1      0      3,6 

6.4.3. Школа остварује сарадњу са другим 

школама у циљу унапређења наставе. 
12      11      5      1      3,2 
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6.4.4. Примењујем знања стечена током 

стручног усавршавања. 
17      11      1      0      3,6 

6.5.2. Користим расположива наставна 

средства у циљу побољшања квалитета 

наставе. 

19      10      0      0      3,7 

6.5.3. Школа омогућава коришћење 

материјално-техничких ресурса ван школе 

(културне и научне институциjе, 

историjски локалитети, научне 

институциjе, привредне и друге 

организациjе и сл.) у функцији учења. 

11      11      7      0      3,1 

6.6.1. Школа сарађује са другим 

установама и локалном заједницом у циљу 

развијања предузетничких компетенција 

ученика. 

14      10      5      0      3,3 

6.6.2./3 Школа подржава и реализује 

пројекте у циљу развијања предузетничког 

духа ученика. 

12      9      8      0      3,1 

6.6.4. У школи постоји Тим за 

обезбеђивање квалитета и развој установе, 

где су родитељ и ученик укључени као 

чланови тог тима. 

18      7      2      2      3,4 

6.6.5. Учествовао/ла сам на бар једном 

међународном пројекту или конкурсу у 

циљу развијања сарадње. 

5      6      7      11      2,2 

Укупни просек         3,5 

 

 

 

 

 

Резултати добијени анкетирањем ученика 
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Питања 

број 4 

 

"увек" 

број 3 

 

"често" 

број 2 

"понекад" 

број 1 

"никад" 

средња 

оцена 

            

6.1.4. Могу слободно да кажем своје 

мишљење и став о активностима које се 

остварују у школи 

43      14      15      2      3,3 

6.5.3. Заједно са школом идемо у разне 

посете (музејима, позориштима, фан 

парку, сајму књига...) како би научили 

нешто ново 

14      14      33      13      2,4 

6.6.1. Био/ла сам у посети бар једног 

предузећа и стекао нова знања и вештине 

које су ми значајне за даље образовање 

17      7      16      34      2,1 

6.6.3. Учествовао/ла сам у пројектима које 

школа спроводи како бих развио/ла своје 

способности које су ми битне за даље 

образовање 

18      25      20      11      2,7 

6.6.5. Учествовао/ла сам на бар једном 

међународном конкурсу (ликовном, 

литерарном...) 

20      11      19      24      2,4 

Укупни просек         2,6 

 

 

Резултати добијени анкетирањем родитеља 

 

 

Питања 

број 4 

"увек" 

број 3 

"често" 

број 2 

 

"понекад" 

број 1 

"никад" 

средња 

оцена 

6.1.4. Као члан Савета родитеља имам 

право да искажем своје мишљење и став 

по питању унапређења рада школе 

63      19      26      23      2,9 
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6.5.3. Школа организује за ученике разне 

посете (музејима, позориштима, фан 

парку, сајму књига...) како би научили 

нешто ново 

35      21      57      18      2,6 

6.6.1. Школа организује за ученике посете 

разним предузећима како би стекли нова 

знања и вештине које су им значајне за 

даље образовање 

15      9      48      59      1,8 

6.6.3. Школа спроводи пројекте како би 

ученици развијали своје способности које 

су им битне за даље образовање 

28      21      54      28      2,4 

6.6.5. Школа подстиче ученике да 

учествују на међународним конкурсима и 

пројектима (ликовиним, литерарним...) у 

циљу даљег учења  

61      28      32      10      3,1 

Укупни просек         2,6 

 

 

На основу резултата анкете, извршена је анализа стандарда и показатеља. 

 

 

6.1. Руковођење директора је у функцији унапређивања рада школе (оцена 3,4) 

 

Наставници (97%) сматрају да су обавезе и задужења која добијају јасни, прецизни, 

правовремени и доприносе ефективности рада школе. Такође, тимови се формирају на 

основу стручности, знања и способности. Рад ових тимова се редовно прати. Већина 

наставника (96,6%) сматра да директор обезбеђује услове да запослени активно учествују у 

доношењу одлука, у циљу унапређења рада школе. Директор често користи различите 

механизме како би мотивисао запослене. 

 

Већина ученика (око 77%) сматра да може често да слободно каже шта мисли о 

активностима које се остварују у школи, док 20 % сматра да то чини само понекад. 
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Око 63% родитеља сматра да у оквиру Савета родитеља могу да дају своје мишљење по 

питању унапређења рада школе, 20% то чини понекад, док 17% не износи своје мишљење. 

 

6.2. У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада (оцена 

3,7) 

 

Наставници сматрају да директор редовно остварује инструктивни увид и надзор у 

образовно-васпитни рад. Такође, и педагог, и наставници вреднују образовно-васпитни рад 

и предлажу мере за побољшање квалитета рада. Тим за самовредновање остварује 

самовредновање у функцији унапређивања квалитета. Директор ствара услове за развијање 

дигиталних компетенција наставника и ученика. Директор предузима мере за унапређење 

образовно васпитног рада, на основу резултата праћења и вредновања. 

 

6.3. Лидерско деловање директора омогућава развој школе (оцена 3,7) 

 

Директор своји радом и понашањем даје пример другима. Директор показује отвореност за 

промене и подстиче иновације. У школи се редовно промовишу вредности учења и даљег 

образовања.  

 

 

 

 

6.4. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе (оцена 3,55) 

 

Директор подстиче професионални развоj запослених и обезбеђуjе услове за његово 

остваривање у складу са могућностима школе. Наставници (97%) планирају и унапређују 

свој рад на основу резултата спољашњег вредновања и самовредновања. Школа често 

сарађује са другим школама, у циљу унапређења наставе. Наставници редовно примењују 

знања стечена током стручног усавршавања.  
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6.5. Материјално-технички ресурси користе се функционално (оцена 2,95) 

 

Наставници сматрају да редовно користе расположива наставна средства, како би 

побољшали квалитет наставе. 75% наставника сматра да школа често омогућава коришћење 

материјално-техничких ресурса ван школе (културне и научне институциjе, историjски 

локалитети, научне институциjе, привредне и друге организациjе и сл.) у функцији учења. 

Ученици сматрају да је школа, у највећој мери, опремљена потребним наставним 

средствима, која се користе у настави. Око 37% ученика сматра да редовно, у организацији 

школе, иду у разне посете (музеј, позориште, биоскоп…), како би научили нешто ново, 45% 

сматра да је то само понекад, док 18 % ученика никада није учествовало у томе. 

43% родитеља сматра да школа редовно организује посете музејима, биоскопима, 

позоришту, Сајму књига. Такође, 43% родитеља сматра да школа то чини само понекад, док 

14% родитеља није упозната са тим посетама.  

 

6.6. Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух (оцена 2,65) 

Наставници сматрају да школа редовно сарађује са другим установама и локалном 

заједницом у циљу развијања предузетничких компетенција ученика. Школа, када је год у 

могућности подржава и реализује пројекте у циљу развијања предузетничког духа ученика. 

Наставници су, углавном, упознати да у школи постоји Тим за обезбеђивање квалитета и 

развој установе, где су родитељ и ученик укључени као чланови тог тима. Око 63% 

наставника је учествовало на бар једном међународном конкурсу или пројекту, док 27% 

није никада. 

Већина ученика (46%) није била никада у посети неком предузећу, 22% понекад, 32% често 

и редовно. Око 60 % ученика је редовно учествовало у пројектима које школа спроводи у 

циљу развијања способности за даље образовање, док 15% ученика није никада 

учествовало. На међународним конкурсима, учешће је узело 67% ученика, док 33% није 

никада учествовало. 

Око 45% родитеља сматра да школа никада није организовала посету ученика неком 

предузећу, а 30% да се то ретко дешава. Већина родитеља је мишљења да школа ретко 

спроводи пројекте у којима би ученици развијали способности, неопходне за даље 

образовање. 68% родитеља сматра да школа често подстиче ученике да учествују у 

различитим међународним пројектима и конкурсима. 
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Мере за побољшање резултата: 

 

 већи број посета културним и научним институцијама, историјским локалитетима и 

привредним организацијама; 

 укључивање родитеља у организацију ових посета; 

 веће учешће наставника и ученика у пројектима који развијају предузетнички дух. 
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9. Извештај о стручном усавршавању запослених 

 

9.1. Стручно усавршавање на акредитованим семинарима  
 

Наставник Назив програма (семинара, 

трибине, стручног скупа, обуке..) 

Облик 

стручног 

усавршавањ

а 

Компетенциј

е 

(К1,К2,К3,К4

) 

Приоритн

е области 

(П1,П2,П3

,П4) 

Бодови/сат

и 

Душко 

Недековић 

Програмирање је лако научити га 

може свако 

вебинар К1 П1 8 

ПРограм обуке у образовању 

/дигитална учионица/дигитално 

компетентан наставник-увођење 

електронских уџ беника и 

дигиталних образовних материјала 

вебинар К1,К2  19,5 

Програм обуке за супервизоре и 

председнике школских комисија 

на завршном иситу 

Вебинар К2  8 

Школе за 21 век семинар К2  8 

Ана Цвикић „Лет кроз дигитални свет“ – Савез 

учитеља  

вебинар К2 П1 1 бод 

G Suite-Израда ефикасних тестова 

знања и упитника и 

G Suite Meet-потпуна интеракција 

свих учесника наставног процеса, 

Бигз 

 

вебинар К2 П1  

Презентација уџбеника „Клет“ вебинар К2 П1 1 бод 

„Унапређивање наставе праксе 

кроз размену професионалних 

искустава“ 

XXXIV Сабор 

- вебинар 

К2 П1 4 сата, 1 

бод 

Презентација уџбеника за 

4.р.(први), “Вулкан знање” 

вебинар К2 П1 1 сат 

Дигитални уџбеници 1.део, 

“Вулкан знање” 

вебинар К2 П1 1 сат 

Дигитални уџбеници 2.део, 

“Вулкан знање” 

вебинар К2 П1 1 сат 

Презентација уџбеника за трећи 

разред „Вулкан“ 

вебинар К2 П1 1 сат 

Конференција: Дигитално 

образовање 2021. 

вебинар К1 П1 6 бодова 

Паметне фасцикле - ДУБ семинар К2 П3 8 сати, 

бодова 

Обука за запослене - породично 

насиље 

вебинар  П1 16 бодова 
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Креативне идеје за наставу српског 

језика и књижевности – Креативни 

центар 

вебинар К2 П1 1 бод 

Српски језик у млађим разредима - 

практични примери и подршка 

реализацији 

вебинар К2 П3 2 сата, 1 

бод 

Програм обуке за дежурне 

наставнике на завршном испиту у 

основном образовању 

вебинар ЗУОВ  610-

00-

00527/2021-

07 

 8 бодова, 

сати 

Драгана 

Костић 

G Suite (Google classroom) - 

пречицама до успеха у настави на 

даљину, Бигз 

вебинар    

Лет кроз дигитални свет вебинар- 

стручни скуп 

  2 сата- 1 

бод 

Сабор учитеља-  вебинар 

стручни скуп 

- 

  4 сата, 1 

бод 

Дигитални уџбеници 1.део, 

“Вулкан знање” 

вебинар   1 сат 

Дигитални уџбеници 2.део, 

“Вулкан знање” 

вебинар   1 сат 

Вештине комуникације између 

наставника и ученика 

вебинар   1 сат 

“Бигз” - Заблуде ученика о 

природним феноменима 

вебинар   1 сат 

Савремени уџбенички комплет за - 

за ученике и наставнике 

вебинар   3 сата, 1 

бод  

 Критичко мишљење у почетној 

настави математике – од циља до 

исхода 

 

вебинар   1 сат 

Конференција: Дигитално 

образовање 2021. 

вебинар   6 бодова 

     

Обука за запослене - породично 

насиље 

вебинар   16 бодова 

Математика у млађим разредима - 

практични примери и подршка 

реализацији 

вебинар- 

стручни скуп 

  2 сата, 1 

бод 

Српски језик у млађим разредима - 

практични примери и подршка 

реализацији 

 

вебинар 

стручни скуп 

- 

  2 сата, 1 

бод 

Часови разумевања и радости семинар К4 П3 16 бодова 

Гордана 

Вукасовић 

“Унапређивање наставне праксе 

кроз размену професионалних 

искустава” 

XXXIVСабор 

учитеља, 

вебинар 

К2 П3 1 бод 

 Савремени уџбенички комплет - за 

ученике и наставнике 

Стручни 

скуп, 

К2 П1  1 бод  
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вебинар 

 Конференција: “Дигитално 

образовање 2021.” 

Стручни 

скуп, 

вебинар 

К1 П1 6 бодова 

 Учење у амбијенту је 

најпродуктивније на свету 

Стручно 

усавршавање, 

вебинар 

К2 П3 8 бодова 

 Математика у млађим разредима - 

практични примери и подршка 

реализацији 

Стручни 

скуп, 

вебинар 

К2 П3 1 бод 

 Српски језик у млађим разредима - 

практични примери и подршка 

реализацији 

Стручни 

скуп, 

вебинар 

К2 П3 1 бод 

 Програм обуке за дежурне 

наставнике на завршном испиту у 

основном образовању 

Стручно 

усавршавање, 

вебинар 

К2 П3 8 бодова 

Бојана 

Чернош 

Електронски портфолио 

наставника и ученика 

онлајн обука    

 Лет кроз дигитални свет Вебинар – 

стручно 

усавршавање 

– зелено 

уверење 

  1/2 

 XXXIV Сабор учитеља Србије – 

Унапређивање наставне праксе 

кроз размену професионалних 

искустава 

Вебинар – 

стручно 

усавршавање 

– зелено 

уверење 

  1/4 

 Метакогнитивни приступ и 

визуализација у настави 

математике, математичко 

моделовање 

Онлајн 

семинар – 

плаво 

уверење 

К2 П3 8/8 

 Српски језик у млађим разредима 

– практични примери и подршка 

реализацији 

Вебинар – 

стручно 

усавршавање 

– зелено 

уверење 

  1/2 

 Национална научна конференција 

TIMSS 2019: резултати и 

импликације 

У делу 

конференције

: 

АНАЛИЗА 

ЗАДАТАКА 

У 

ТЕСТОВИМ

А ИЗ 

МАТЕМАТ

ИКЕ И 

Презентација, 

излагање, 

праћење 
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ПРИРОДНИ

Х НАУКА У 

ИСТРАЖИВ

АЊУ TIMSS 

2019 

Јелена 

Љубинковић 

Комплексна метода у настави 

почетног читања и писања 

вебинар К1 П3 8 

 Програм обуке за дежурне 

наставнике на завршном испиту у 

основном образовању 

вебинар К1  8 

 Ауторство додатног наставног 

средства Радни листови из српског 

језика за четврти разред основне 

школе, Вулкан издаваштво, 

Вулкан знање, 2021. 

ауторство    

 Рецензија уџбеника и радне свеске 

– Српски језик, Граматика 4 и 

Радна свеска 4, Вишња Мићић и 

Владимир Вукомановић 

Растегорац, 2021. 

рецензија 

уџбеника и 

радне свеске 

   

 Пример добре праксе 

„Новогодишњи вашар“ за 

Електронски зборник 

акредитованог републичког 

стручног скупа (34. Сабор учитеља 

Србије) 

зимски 

сусрети 

учитеља 

   

 Панел „Упознај филнтропију“ 

(Фондација Ана и Владе Дивац и 

Савез учитеља Републике Србије) 

панел 

(онлајн) 

   

Мирослав 

Стаменкови

ћ 

СеминарMicrosoft Office Teams семинар   16 

 Вебинар: GSuite (Google 

classroom)-Пречицама до успеха 

у настави на даљину 

БИГЗ школство 

вебинар   1 

 34.Сабор учитеља Србије: 

Унапређивање наставне праксе 

кроз размену професионалних 

искустава 

Вебинар 

 

  4/1 
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 Вебинар: презентација 

уџбеника за 4.разред (други 

вебинар) Вулкан Знање 

вебинар   1 

 Едукативни вебинар ТЕМА: 

есДневник- корисни савети и 

практична решења 

Предавачи: Б.Тодоровић и 

Ј.Ђорђевић 

вебинар   1 

 Вебинар „Савремени уџбенички 

комплет – за ученике и 

наставнике“, у организацији 

Савеза учитеља Републике Србије 

вебинар   1 

 Онлајн презентација издавачке 

куће „Klett”,  нова штампана и 

дигитална издања за четврти 

разред 

вебинар   1 

 Онлајн презентација издавачке 

куће „Фреска”   нова штампана и 

дигитална издања за четврти 

разред 

вебинар   1 

 Онлајн презентација издавачке 

куће „Нови Логос”     нова 

штампана и дигитална издања за 

четврти разред 

вебинар   1 

 Вебинар „ Уз напредне опције е-

учионице до још боље 

комуникације са ђацима“ 

вебинар   1 

 Конференција ДИГИТАЛНО 

ОБРАЗОВАЊЕ 2021. ИКТ у  

основном и средњем образовању, 

вебинар   6 

 Едукативни Вебинар Група Клет 

Србија „Ученичка пажња и онлајн 

настава“ 

вебинар   3 

 Вебинар  ДУБ  „Учење у 

амбијенту је најпродуктивније на 

свету“ 

вебинар К2 П3 8 

 Програм обуке за запослене у 

образовању /Дигитална учионица/ 

дигитално компетентан наставник-

увођење електронских уџбеника и 

дигиталних образовних материјала 

вебинар   24 

 „Математика у млађим разредима 

– практични примери и подршка 

реализацији“. Савез учитеља 

Републике Србије 

вебинар   2/1 
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 "СРПСКИ ЈЕЗИК У МЛАЂИМ 

РАЗРЕДИМА - ПРАКТИЧНИ 

ПРИМЕРИ И ПОДРШКА 

РЕАЛИЗАЦИЈИ" Савез учитеља 

Републике Србије 

 

вебинар   2/1 

Драгица 

Стаменкови

ћ 

СеминарMicrosoft Office Teams семинар   16 

 Вебинар: GSuite (Google 

classroom)-Пречицама до успеха 

у настави на даљину 

БИГЗ школство 

вебинар   1 

 34.Сабор учитеља Србије: 

Унапређивање наставне праксе 

кроз размену професионалних 

искустава 

Вебинар 

 

  4 

 Вебинар: презентација 

уџбеника за 4.разред (други 

вебинар) Вулкан Знање 

вебинар   1 

 Едукативни вебинар ТЕМА: 

есДневник- корисни савети и 

практична решења 

Предавачи: Б.Тодоровић и 

Ј.Ђорђевић 

вебинар   1 

 Вебинар „Савремени уџбенички 

комплет – за ученике и 

наставнике“, у организацији 

Савеза учитеља Републике Србије 

вебинар   1 

 Онлајн презентација издавачке 

куће „Klett”,  нова штампана и 

дигитална издања за четврти 

разред 

вебинар   1 

 Онлајн презентација издавачке 

куће „Фреска”   нова штампана и 

дигитална издања за четврти 

разред 

вебинар   1 

 Онлајн презентација издавачке 

куће „Нови Логос”     нова 

вебинар   1 
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штампана и дигитална издања за 

четврти разред 

 Вебинар „ Уз напредне опције е-

учионице до још боље 

комуникације са ђацима“ 

вебинар   1 

 Конференција ДИГИТАЛНО 

ОБРАЗОВАЊЕ 2021. ИКТ у  

основном и средњем образовању, 

вебинар   6 

 Едукативни Вебинар Група Клет 

Србија „Ученичка пажња и онлајн 

настава“ 

вебинар   3 

 Вебинар  ДУБ  „Учење у 

амбијенту је најпродуктивније на 

свету“ 

вебинар К2 П3 8 

 Програм обуке за запослене у 

образовању /Дигитална учионица/ 

дигитално компетентан наставник-

увођење електронских уџбеника и 

дигиталних образовних материјала 

вебинар   24 

 „Математика у млађим разредима 

– практични примери и подршка 

реализацији“. Савез учитеља 

Републике Србије 

вебинар   2/1 

 "СРПСКИ ЈЕЗИК У МЛАЂИМ 

РАЗРЕДИМА - ПРАКТИЧНИ 

ПРИМЕРИ И ПОДРШКА 

РЕАЛИЗАЦИЈИ" Савез учитеља 

Републике Србије 

 

вебинар   2/1 

Јелена 

Стајчић 

Microsoft Office 365 i Microsoft 

Teams  

обука    

 Сабор учитеља Србије - 

Унапређивање наставне праксе 

кроз размену професионалних 

искустава  

Вебинар,  

Презентовање 

примера 

добре праксе 

  1 бод / 4 

сати 

 Дигитална учионица Онлајн обука    

Јадранка 

Иванишевић 

Како нам интернет може помоћи у 

настави српског језика и 

књижевности” 

вебинар К1 П6 1 

 „Презентација уџбеника за Српски 

језик и књижевност 7 и 8“ 

вебинар К1 П6 1 

 Подршка ученицима у онлајн 

учењу 

вебинар К3 П6 1 

Жаклина 

Симић 

Како ефикасно прилагодити 

наставу свим ученицима у 

одељењу у предметној настави 

вебинар К3 П4 1 
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 Типови интеракција – наставник 

као медијатор комуникације 

вебинар К1 П3 1 

 „Вештине комуникације између 

наставника и ученика“ 

вебинар К4 П5 1 

 Како нам интернет може помоћи у 

настави српског језика и 

књижевности” 

вебинар К1 П6 1 

 „Презентација уџбеника за Српски 

језик и књижевност 7 и 8“ 

вебинар К1 П6 1 

 Подршка ученицима у онлајн 

учењу 

вебинар К3 П6 1 

 Дигитално образовање 2021. вебинар К1,К2 П8 6 

  Школа за 21.век – Настава која 

подстиче критичко мишљење и 

решавање проблема 

вебинар К1, К2, К3, 

К4 

П3, П4, 

П5, П6, П8 

40 

Ивана 

Василић 
Обука наставника информатике и 

рачунарства  за примену уређаја 

Микробит у оквиру теме 

Пројектни задатак у цедмом и 

осмом разреду основног 

образовања и васпитања 

обука 

За наставну 

област, 

предмет и 

методику 

наставе, 

поучавање и 

учење 

 16 

 

Обука наставника информатике и 

рачунарства  за примену уређаја 

Микробит у оквиру наставне теме 

Рачунарство у петом разреду 

основног образовања и васпитања 

обука 

За наставну 

област, 

предмет и 

методику 

наставе, 

поучавање и 

учење 

1 19 

 
Обука наставника технике и 

технологије за управљање 

електромеханичким моделима 

помоћу микробит уређаја у осмом 

разреду основног образовања и 

васпитања 

обука 

За наставну 

област, 

предмет и 

методику 

наставе, 

поучавање и 

учење 

1 16 

 

ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА ДЕЖУРНЕ 

НАСТАВНИКЕ НА ЗАВРШНОМ 

ИСПИТУ У ОСНОВНОМ 

ОБРАЗОВАЊУ 

обука 

За наставну 

област, 

предмет и 

методику 

наставе, 

поучавање и 

учење 

 

8 

Љиљана 

Воденичарев

ић 

Примена индивидуализоване, 

проблемске, програмиране и 

егземпларне наставе у школи 

 К2 П3 8 

 Настава која подстиче критичко 

мишљење и решавање проблема 

Онлајн обука   40 

 Micro:bit basics course Онлајн обука   8 
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 Савремени уџбенички комплет – 

за ученике и наставнике 

Стручни скуп   1 бод (3 

сата) 

Мирјана 

Покрајац 

Примена индивидуализоване, 

проблемске, програмиране и 

егзепларне наставе у школи 

семинар К2  8 

 Школа за 21. век обука   40 

 Микробит обука   8 

Даница 

Утјешинови

ћ 

Настава која подстиче критичко 

мишљење и решавање проблема 

семинар   40 

 Савремени уџбенички комплет - за 

ученике и наставнике 

конференција   1 

 Дигитално образовање 2021. конференција   6 

Десимир 

Гаић 
ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА ДЕЖУРНЕ 

НАСТАВНИКЕ НА ЗАВРШНОМ 

ИСПИТУ У ОСНОВНОМ 

ОБРАЗОВАЊУ 

обука 

За наставну 

област, 

предмет и 

методику 

наставе, 

поучавање и 

учење 

 

8 

Ева Гравара Програм обуке наставника за 

реализацију наставе оријентисане 

ка исходима учења 

 за наставну 

област, 

предмет и 

методику 

наставе, 

поучавање и 

учење 

 24 

 Програм обуке за запослене у 

образовању /Дигитална 

учионица/дигитално компетентан 

наставник – увођење електронских 

уџбеника и дигиталних образовних 

материјала 

 за наставну 

област, 

предмет и 

методику 

наставе, 

поучавање и 

учење 

 19,5 

 Програм обуке за смањење стреса 

у ситуацији миграција кроз 

примену стручног упутства за 

укључивање ученика избеглица у 

систем образовања и васпитања 

 за подршку 

развоју 

личности 

ученика, 

комуникацију 

и сарадњу. 

 24 

 Програм обуке за дежурне 

наставнике на завршном испиту у 

основном образовању 

 за поучавање 

и учење 

   8 

 Обука о „Стратегији у раду са 

ученицима који показују проблеме 

у понашању“ 

 за подршку 

развоју 

личности 

ученика, 

комуникацију 

и сарадњу. 

 16 
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Игор 

Михаиловић 

Научна конференција: 

“Аксиологија физичког вежбања“ 

-излагање 

рада 

-учествовање 

у дискусији и 

анализи 

-публикован 

рад 

К1 П3 24 

 Програм обуке за дежурне 

наставике на завршном испиту у 

основном образовању 

За поучавање 

и учење 

К2 П1 8 

Јелена 

Тодоровић 

G Suite (Google classroom) - 

пречицама до успеха у настави на 

даљину, Бигз 

вебинар    

 G Suite-Израда ефикасних тестова 

знања и упитника и 

G Suite Meet-потпуна интеракција 

свих учесника наставног процеса, 

Бигз 

вебинар     

 Дигитална учионица вебинар   19,5 

Катарина 

Јаношевић 

Типви интеракције – наставник као 

медијатор комуникације; Зорица 

Томић 

Вебинар   1 

 Ванредно стање психе  - како 

сачувати себе у ванредним 

околностима, Олга Хаџић 

Вебинар   1 

 Од доброг плана , преко ефикасне 

евиденцје до најбољег резултата 

Вебинар   1 

 G. Suite, израда ефикасних тестова 

знања и упитника у Гугл миту – 

потпуна интеракција свих 

учесника наставног процеса 

Вебинар   1 

 Примена карикатуре у настави 

историје 

Вебинар К1 П1 1 

 Српске краљице у 19. и 20. веку Вебинар К1 П1 1 

 Како ефикасно прилагодити 

наставу свим ученицима у 

одељењу у предметној настави 

Вебинар   1 

 Подршка ученицима у онлајн 

учењу 

Вебинар   1 

 Добро осмишљен пројекат као пут 

ка освајању и усвајању знања 

Вебинар   1 

 Конференција Дигитално 

образовање 

Вебинар - 

конференција 

  6 

 Ученичка пажња у онлајн насави Вебинар   1 

 Умеће комуникације – вредност 

слушања са разумевањем 

Вебинар   1 

 Гугл Мит у настави Вебинар К2 П1 2 
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 "SELFIE 2020-2021, session 3" Вебинар   1 

 Формативно оцењивање и његова 

пшримена у дигиталном свету 

Семинар К2,3,4   

12 

 Програм за запослене у 

образовању/ Дигитална 

учионица/дигитално компетентан 

наставник – увођење електронски 

уџбеника и дигиталних образовних 

материјала 

Семинар   19,5 

Милица 

Љубинковић 

Програм обуке наставника за 

реализацију наставе оријентисане 

ка исходима учења 

онлајн за наставну 

област,предм

ет и методику 

наставе, 

поучавање и 

учење 

 24 

 Дигитална учионица/дигитално 

компетентан наставник 

онлајн за наставну 

област,предм

ет и методику 

наставе,поуча

вање и учење 

 19,5 

 Програм обуке наставника 

разредне наставе за предмет 

дигитални свет 

онлајн за наставну 

област,предм

ет и методику 

наставе,поуча

вање и учење 

 16 

 34. Сабор учитеља Србије -

унапређење наставне праксе кроз 

размену професионалних 

искустава  

вебинар, 

онлајн 

  1 

 Математика у млађим разредима -

практични примери и подршка 

реализацији 

вебинар, 

онлајн 

  1 

 Српски језик у млађим разредима -

практични примери и подршка 

реализацији 

вебинар, 

онлајн 

  1 

Младенка 

Петровић 

Програм обуке наставника 

разредне наставе за предмет 

Дигитални свет 

Стручно 

усавршавање 

вебинар 

К-1 П1  19,5б 

 „Лет кроз дигтални свет“ Стручни скуп 

вебинар 

К-2  П1 1б 

 Сабор учитеља XXXIV 

Унапређивање наставе кроз 

размену проф искустава 

Сабор 

учитеља 

XXXIV 

вебинар 

К-2 П3 4 сата, 1 бод 

 „Савремени уџбенички комплет- 

за ученике и наставнике“ 

Стручни скуп 

вебинар 

К-2 П1 1б 

 Моје здравље моја одлука Стручно 

усавршавање 

К-2 П3 8 бодова 
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вебинар 

 „Математика у млађим разредима- 

практични примери и подршка 

реализацији“ 

Стручни скуп 

вебинар 

К-2 П3 1б 

 „Српски језику млађим разредима- 

практични примери и подршка 

реализацији“ 

Стручни скуп 

вебинар 

К-2 П3 1б 

 Дигитално образовање 2021. Стручни скуп 

вебинар 

К-1 П1 6 бодова 

 Програм обуке за дежурне 

наставнике на завршном  испиту у 

основном образовању 

Стручно 

усавршавање 

вебинар 

  8 бодова 

Тајана 

Буљан 

 „ Лет кроз дигитални свет „ Стручни скуп 

– вебинар 

К2 П1 1 бод 

 „Програм обуке наставника 

разредне наставе за предмет  

Дигитални свет“ 

 

Стручно 

усавршавање 

- вебинар 

К1 П1 19,5 бодова 

 „Унапређивање наставе праксе 

кроз размену професионалних 

искустава“ 

XXXIV Сабор 

- вебинар 

К2 П3 1 бод 

 „Савремени уџбенички комплет – 

за ученике и наставнике“ 

Стручни скуп 

– вебинар 

К2 П1 1 бод 

 „Учење у амбијенту је 

најпродуктивније на свету“ 

Стручно 

усавршавање 

- вебинар 

К2 П3 8 бодова 

 „Математика у млађим разредима 

– практични примери и подршка 

реализацији“ 

Стручни скуп  

– вебинар 

К2 П3 1 бод 

 „Дигитално образовање  2021„ Стручни скуп  

- вебинар 

К1 П1 6 бодова 

 „Српски језик у млађим разредима 

– практични примери и подршка 

реализацији“ 

Стручни скуп  

- вебинар 

К2 П3 1 бод 

 „Програм обуке за супервизоре и 

председнике школских комисија 

на завршном испиту“ 

Стручно 

усавршавање 

- вебинар 

К2 П3 8 бодова 

Слађана 

Јоргић 

Дигитална учионица семинар Наставна 

област, 

предмет и 

методика 

наставе, 

поучавање и 

учење 

 19,5 

 Реализација наставе орјентисанр 

ка исходима 

семинар Наставна 

област, 

предмет и 

методика 

 24 
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наставе, 

поучавање и 

учење 

 Т 4 EDUKACION конференција   10 

 Офис 365 и МТ обука дигиталне Настава и 

учење 

5 

 G Suite израда ефикасних тестова 

знања 

вебинар дигиталне Настава и 

учење 

3 

 Примери најбољих СТЕАМ 

наставних пракси у Србији 

вебинар   3 

Средоје 

Мишић 

XXXIV Сабор учитеља Србије 

Унапређење наставне праксе кроз 

размену професионалних 

искустава 

вебинар   1/4 

 Ванредно стање психе- како 

сачувати себе у ванредним 

околностима 

вебинар   1/1,5 

 Од доброг плана, преко ефикасне 

евиденције до најбољих резултата 

и у време пандемије ковида 19 

вебинар   1/1,5 

 Дигитални алати и занати вебинар   1/1.5 

 Између две ватре- како 

посредовати у ученичком 

комплету 

вебинар   1/1.5 

 Како ефикасно пилагодити наставу 

свим ученицима у одељењу у 

предметној настави 

вебинар   1/1,5 

 Добро осмишљен пројекат као пут 

ка освајању и усвајању знања 

вебинар   1/1,5 

 Обука наставника технике и 

технологије за управљање 

електромеханичким уређајем 

помоћу микробит уређаја у осмом 

разреду основног образовања и 

васпитања 

Онлајн обука   16 

 Комуникација телом и гласом Вебинар   1/1,5 

 Умеће комуникације – вредност 

слушања са разумевањем 

 

Вебинар 

  1/1,5 

Весна 

Чобановић 

Дигитална учионица  Онлајн обука К1,К2,К3,К4 П1,П2,П3,

П4,П5 

24  

Јелена 

Дурмић 

Обука директора и наставника за 

пружање подршке школама у 

процесу самовредновања 

обука К2 П3 8 

 G Suite-пречицама до успеха у 

настави на даљину 

вебинар    

 Повезаност самовредновања и 

квалитетног развојног плана 

вебинар   4 
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9.2. Стручно усавршавање у оквиру установе 
 

Наставник Назив реализованих активности 
Облик стручног 

усавршавања 

Улога наставника 

у реализацији 

активности 

Тајана Буљан Гугл  учионица Обучавање учешће 

 „ Деца – деци“ Активност присуство 

 Деца – деци „Глумићемо за све вас“ Пројекат присуство 

  „Пиши лако, ево како“ угледни час присуство 

 „ Душко Радовић – песник златна срца“ Активност присуство 

  „G Suite ( Google classroom ) Вебинар присуство 

  „Презентација нових уџбеника за четврти 

разред”  Фреска 

Вебинар присуство 

 Реци не телесном кажњавању деце и да 

позитивном родитељству 

Трибина на 

Наставничком 

већу 

присуство 

  „ Биљке наше околине“ Изложба присуство 

  „Онлајн презентација уџбеника за четврти 

разред основне школе“ Логос 

Вебинар присуство 

  „Онлајн презентација уџбеника за четврти 

разред основне школе“ Klett 

Вебинар присуство 

  „Мој крај – најлепши је знај“ Изложба присуство 

  „Google  Meet у настави“ Вебинар присуство 

  „ Презентација уџбеника за 4. Разред основне 

школе“, Вулкан знања 

Вебинар присуство 

 „Сликање на камену“ Радионица присуство 

 „ У сусрет празницима“ радионица присуство 

 „ Сликање на дрвету“ радионица присуство 

 „ Животињско царство краси зидове наше 

учионице“ 

радионица присуство 

 „Да ли сте за шољу топлог чаја?“ изложба реализатор 

 „У свету бајки“ изложба присуство 

 „Квадар и коцка“ изложба присуство 

  „Презентација дигиталних уџбеника Вулкан е-

знање“     ( први део ) 

вебинар присуство 

  „Презентација дигиталних уџбеника Вулкан е-

знање“     ( други  део ) 

вебинар присуство 

 „У улози песника – пишемо стихове“ изложба присуство 

 „Заблуде ученика о природним феноменима“ вебинар учешће 

 „Годишња доба и сатови“ изложба присуство 
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 „ Рециклажа није гњаважа“ изложба реализатор 

 „Процветало је наше дрво“ изложба присуство 

 „Критичко мишљење у почетној настави 

математике – од циља до исхода“ 

вебинар присуство 

 „ Радост пролећа“ изложба присуство 

 „ Биљке и животиње“ изложба присуство 

 „ Седам светских чуда старог и новог света“ изложба присуство 

 „ Обука за запослене – породично насиље“ обука учешће 

 „ Стратегије у раду са ученицима који показују 

проблеме у понашању“ 

обука учешће 

 „Туризам и последице развоја“ пројектна 

настава 

присуство 

 „Цртачке и ликовне технике коришћене на 

часовима ликовне културе“ 

изложба присуство 

 „ Рециклажа и оригами секција“ изложба присуство 

  „ Тужибаба“ и „ Мама и четири девојчице“ драмски приказ присуство 

 „Општа информисаност“ угледни час учешће 

 „Језик и књижевност“ угледни час учешће 

Младенка Петровић Пројекат Пријатеља  деце  опшине Сурчин 

„Глумићемо за све вас“ Приказују деца деци 

Пројекат Посматрачи 

 „Пиши лако, ево како“ Деца –деци“ Угледни час Посматрачи 

 Активност  чланова Рецитаторске секције и 

Драмске секције, Душко Радовић – песник 

златна срца“ 

Угледни час Посматрачи 

 Биљке наше околине“ –Изложба продуката изложба Посматрачи 

 Изложба продукта  „Мој крај – најлепши је 

знај“ 

изложба посматрачи 

 Да ли сте за шољу топлог чаја? Изложба дечјих 

радова 

посматрачи 

 Сликање на дрвету“ Изложба присуство 

 „Животињско царство краси зидове наше 

учионице“ 

Изложба присуство 

 Наше рукотворине: Нвогодишња јелка, 

креативне играчке од рециклираног 

материјала, ликовни радови 

изложба присуство 

 „У свету бајки“ Изложба радова присуство 

 Сликање на камену Изложба  присуство 

 Квадар и коцка изложба присуство 

  Процветало је наше дрво 4-2 изложба присуство 

  Рециклажа није гњаважа, екол секција 1-2 изложба присуство 

 Радост пролећа ЧОС И Л. К. 4-2 изложба присуство 
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 У улози песника- пишемо стихове 4-1 и 4-2 угледни час присуство 

 Биљке и животиње – изложба радова изложба радова 

реализатор 
реализатор 

 Цртачке и ликовне технике коришћене на  

часовима ликовне културе 

Изложба присуство 

 Рециклажа и Оригами секција Изложба  присуство 

 Угледни час, Општа информисаност 1-4.разр Угледни час присуство 

 Угледни час „Језик и књижевност“ Јелица Угледни час присуство 

 Драматизација , драмски текстови Тужибаба, 

Мама и четири девојчице 

Угледни час реализатор 

 „Туризам и последице развоја“- пројектна 

настава 

Пројекат присуство 

 Обука за Гугл  учионицу Обука учесник 

 „Гратаж“ Изложба радова присуство 

Милица 

Љубинковић 

Microsoft Office 365 i Microsoft Teams Академија 

Филиповић доо, 

Јагодина 

Присуство 

 Критичко мишљење у почетној настави 

математике -од циља до исхора 

вебинар, Бигз  Присуство 

 Ускршња изложба Пројекат реализација 

 Цртачке и ликовне технике коришћене на 

часовима 

изложба Присуство 

 Обука на завршном испиту онлајн Присуство 

 Опште информисаности од 1. до 4. разреда угледни час Присуство 

 Језик и књижевност од 1. до 4. разреда угледни час Присуство 

 Сликање на дрвету  изложба  Присуство 

 Радост пролећа изложба Присуство 

 Моје биљке и животиње изложба Присуство 

Ана Цвикић Google учионица обучавање 

 

 

Учешће 

  

“Деца - деци” - Активност чланова 

Рецитаторске секције III1,2р 

Активност 

чланова 

Рецитаторске 

секције III1,2р. 

 

Присуство 

 “Глумићемо за све вас”, приказују деца - деци; 

Пројекат Пријатеља деце општине Сурчин 

Пројекат 

Пријатеља деце 

општине Сурчин 

Присуство 
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 Душан Радовић - песник “златна” срца; 

Активност чланова Рецитаторске и Драмске 

секције уч. 2. и 3. р. 

Активност 

чланова 

Рецитаторске и 

Драмске секције  

Присуство 

 Реците НЕ телесном кажњавању деце 
Предавање, ппт 

Присуство 

 Пројектна настава: Биљке наше околине - 

изложба продуката, III1,2р.  

Пројектна 

активност- 

изложба 

продуката; 

Присуство 

 Пројектна настава: Мој крај - најлепши је знај 

- изложба продуката 

Прој.активност-

изложба 

продуката 

Присуство 

 Сликање на дрвету, изложба радова - IV 1 ликовни радови, 

изложба 

Присуство 

 Усусрет празницима - новогодишња јелка, 

играчке од рециклираног материјала, ликовни 

радови, IV 2 

ликовни радови, 

изложба 

Присуство 

  Сликање на камену - изложба радова, IV 2 ликовни радови, 

изложба 

Присуство 

 Изложба лик.радова уч. I /1 р. “Да ли сте за 

шољу топлог чаја?” 

ликовни радови, 

изложба 

Присуство 

 У свету бајки - изложба радова, II2 Р. изложба радова Реализатор  

 Квадар и коцка IV1,2 - изложба радова изложба радова присуство 

 У улози песника- уч. IV1,2 изложба 

литерарних 

радова 

присуство 

 Сат и годишња доба - уч. II1 Р. изложба радова изложба радова присуство 

 Рециклажа није гњаважа - изложба радова, I /1 

р. 

изложба радова присуство 

 Међупредметно повезивање: Процветало је 

наше дрво, IV2 

Приказ зај.рада присуство 

 Презентација ликовних радова ученика – 

сликарксе технике „Гратаж“ (гребање) III1, III2 

изложба радова присуство 

 Општа  информисаност Угледни час присуство 

 Уређујемо нашу учионицу: Радост пролећа, 

IV2 

изложба 

зајед.рада 

присуство 

 Биљке и животиње, I /2 р. изложба радова присуство 

 Међупредметно повезивање: Седам светских 

чуда старог и новог света- IV 1 

изложба радова присуство 

 “Туризам и последице развоја”- прој. настава, 

географија, 6/2 р. 

изложба радова присуство 

 Цртачке и лик.технике на часовима ликовне 

културе - IV 1 

изложба радова присуство 

 Језик и књижевност - угледни час, библиотека Угледни час присуство 

 Драмски приказ текст. “Тужибаба”, “Мама и 

четири девојчице” 

Драмски приказ присуство 
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 Рециклажа и Оригами секција II 2 изложба радова Реализатор  

Драгана Костић Обука за google учионицу обука Учесник 

 “Деца - деци” - Активност чланова 

Рецитаторске секције III1,2р 

Активност 

чланова 

Рецитаторске 

секције III1,2р. 

присуство 

 “Глумићемо за све вас”, приказују деца - деци; 

Пројекат Пријатеља деце општине Сурчин 

Пројекат 

Пријатеља деце 

општине Сурчин 

Реализатори 

 „ Пиши лако, ево како“ Угледни час за 

ученике 

1.разреда 

реализатор  

 Душан Радовић - песник “златна” срца; 

Активност чланова Рецитаторске и Драмске 

секције уч. 2. и 3. р. 

Активност 

чланова 

Рецитаторске и 

Драмске секције  

Реализатор 

 

 G Smite(Google classroom) 
вебинар 

Присуство 

 Реците НЕ телесном кажњавању деце и ДА 

позитивном родитељству – трибина за 

родитеље и наставнике 

Трибина,предава

ње, ппт 

Реализатори 

 У свету бајки - изложба радова, II2 Р. изложба радова Присуство 

 Презентација дигиталних уџбеника е-знање ( 

први део) 

вебинар Присуство 

 Презентација дигиталних уџбеника е-знање 

(други део) 

вебинар Присуство 

 Квадар и коцка IV1,2 - изложба радова изложба радова Присуство 

 У улози песника- уч. IV1,2 изложба 

литерарних 

радова 

Присуство 

 Заблуде ученика о природним фрномрнима вебинар Присуство 

 Сат и годишња доба, временске одреднице - 

уч. II1 Р. изложба радова 

изложба радова, 

међупредметно 

повезивање 

СОН, 

Ликовно,матема

тика 

Реализатор  

 Рециклажа није гњаважа - изложба радова, I /1 

р. 

изложба радова Присуство 

 Међупредметно повезивање: Процветало је 

наше дрво, IV2 

Приказ зај.рада Присуство 

 Критичко мишљење у почетној  настави 

математке 

вебинар Присуство 

 Општа  информисаност Угледни час Присуство 

 Уређујемо нашу учионицу: Радост пролећа, 

IV2 

изложба 

зајед.рада 

Присуство 

 Биљке и животиње, I /2 р. изложба радова Присуство 
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 Међупредметно повезивање: Седам светских 

чуда старог и новог света- IV 1 

изложба радова Присуство 

 Обука за запослене – породично насиље обука Учешће 

 Стратегије у раду са ученицима који показују 

проблеме у понашањ 

обука Учешће 

 “Туризам и последице развоја”- прој. настава, 

географија, 6/2 р. 

изложба радова Присуство 

 Цртачке и лик.технике на часовима ликовне 

културе - IV 1 

изложба радова Присуство 

 Језик и књижевност угледни час Присуство 

 Језик и књижевност - угледни час, библиотека Угледни час Присуство 

 Драмски приказ текст. “Тужибаба”, “Мама и 

четири девојчице” 

Драмски приказ Присуство 

 Рециклажа и Оригами секција II 2 изложба радова Присуство 

Гордана Вукасовић Google учионица oбучавање Учешће 

 “Деца - деци” - Активност чланова 

Рецитаторске секције III1,2р 

активност 

чланова 

Рецитаторске 

секције III1,2р. 

Реализатор  

 “Глумићемо за све вас”, приказују деца - деци; 

Пројекат Пријатеља деце општине Сурчин 

Пројекат 

Пријатеља деце 

општине Сурчин 

Присуство 

 Душан Радовић - песник “златна” срца; 

Активност чланова Рецитаторске и Драмске 

секције уч. 2. и 3. р. 

активност 

чланова 

Рецитаторске и 

Драмске секције  

Реализатор 

 G Suite (Google classroom) - пречицама до 

успеха у настави на даљину, Бигз 

вебинар Присуство 

 Реците НЕ телесном кажњавању деце 
Предавање, ппт 

Присуство 

 Пројектна настава: Биљке наше околине - 

изложба продуката, III 1,2 р.  

Пројектна 

активност- 

изложба 

продуката; 

Реализатор  

 G Suite-Израда ефикасних тестова знања и 

упитника и 

G Suite Meet-потпуна интеракција свих 

учесника наставног процеса, Бигз 

вебинар Присуство 

 Пројектна настава: Мој крај - најлепши је знај 

- изложба продуката III 1,2 р.  

Прој.активност-

изложба 

продуката 

Реализатор 

 

 Презентација уџбеника за 4.р.(први), “Вулкан 

знање” 

вебинар Присуство 

 Животињско царство краси зидове наше 

учионице- IV 1 

ликовни радови, 

изложба 

Присуство 
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 Сликање на дрвету, изложба радова - IV 1 ликовни радови, 

изложба 

Присуство 

 Усусрет празницима - новогодишња јелка, 

играчке од рециклираног материјала, ликовни 

радови, IV 2 

ликовни радови, 

изложба 

Присуство 

  Сликање на камену - изложба радова, IV 2 ликовни радови, 

изложба 

Присуство 

 Изложба лик.радова уч. I /1 р. “Да ли сте за 

шољу топлог чаја?” 

ликовни радови, 

изложба 

Присуство 

 Презентација уџбеника за 4.р. “Фреска” вебинар Присуство 

 У свету бајки - изложба радова, II2 Р. изложба радова Присуство 

 Дигитални уџбеници 1.део, “Вулкан знање” вебинар Присуство 

 Дигитални уџбеници 2.део, “Вулкан знање” вебинар Присуство 

 Квадар и коцка IV1,2 - изложба радова изложба радова Присуство 

 У улози песника- уч. IV1,2 изложба 

литерарних 

радова 

Присуство 

 “Бигз” - Заблуде ученика о природним 

феноменима 

вебинар Учешће 

 Вештине комуникације између наставника и 

ученика 

вебинар Учешће 

 Сат и годишња доба - уч. II1 Р. изложба радова изложба радова Присуство 

 Рециклажа није гњаважа - изложба радова, I /1 

р. 

изложба радова Присуство 

 Међупредметно повезивање: Процветало је 

наше дрво, IV2 

Приказ зај.рада Присуство 

 Гратаж као ликовна техника - изложба радова 

III 1,2 р.  

изложба радова Реализатор 

  Критичко мишљење у почетној настави 

математике – од циља до исхода 

вебинар Присуство 

 Општа  информисаност угледни час Присуство 

 Уређујемо нашу учионицу: Радост пролећа, 

IV2 

изложба 

зајед.рада 

Присуство 

 Биљке и животиње, I /2 р. изложба радова Присуство 

 Међупредметно повезивање: Седам светских 

чуда старог и новог света- IV 1 

изложба радова Присуство 

 Обука за запослене - породично насиље вебинар Учесник 

 “Туризам и последице развоја”- прој. настава, 

географија, 6/2 р. 

изложба радова Присуство 

 Цртачке и лик.технике на часовима ликовне 

културе - IV 1 

изложба радова Присуство 

 Језик и књижевност - угледни час, библиотека угледни час Присуство 

 Драмски приказ текст. “Тужибаба”, “Мама и 

четири девојчице” 

драмски приказ Присуство 

 Рециклажа и Оригами секција II 2 изложба радова Присуство 
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Бојана Чернош Microsoft office 365 i Microsoft Teams обука учесник 

 Електронски портфолио наставника и ученика обука Учесник 

 ,,Деца – деци'' (активност), чланови 

рецитаторске секције 

активност 

чланова 

Рецитаторске 

секције III 1,2 

разреда 

присуство 

 Пројекат Пријатеља деце општине Сурчин 

,,Глумићемо за све вас'' приказују деца-деци 

Приказивање 

продјукта 

пројекта – 

укључени и 

ученици 

угледни час 

организација, 

реализација 

 Активности чланова рецитаторске и драмске 

секције ,,Душко Радовић – песник златна срца'' 

 присуство 

 G Suite (Google classroom) - пречицама до 

успеха у настави на даљину, Бигз 

вебинар присуство 

 ,,Биљке наше околине'' изложба 

продуката 

организација, 

реализација, 

презентација 

 G Suite-Израда ефикасних тестова знања и 

упитника и 

G Suite Meet-потпуна интеракција свих 

учесника наставног процеса, Бигз 

вебинар присуство 

 Презентација уџбеника за 4.р.(први), “Вулкан 

знање” 

вебинар присуство 

 ,,Мој крај – најлепши је знај'' Пројектна 

активност – 

изложба 

продуката 

организација, 

реализација, 

презентација 

 ,,Сликање на камену'' изложба 

продуката 

присуство 

 Наше рукотворине: новогодишња јелка, 

креативне играчке од рециклираног 

материјала, ликовни радови 

изложба 

продуката 

присуство 

 ,,Сликање на дрвету'' изложба 

продуката 

присуство 

 ,,Животињско царство краси зидове наше 

учионице'' 

изложба 

продуката 

присуство 

 ,,Квадар и коцка'' изложба радова присуство 

 Дигитални уџбеници 1.део, “Вулкан знање” вебинар присуство 

 Дигитални уџбеници 2.део, “Вулкан знање” вебинар присуство 

 “Бигз” - Заблуде ученика о природним 

феноменима 

вебинар учешће 

 ,,У улози песника'' изложба радова присуство 
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 Годишља доба и сатови изложба радова присуство 

 ,,Рециклажа није гњаважа'' изложба радова присуство 

 Међупредметно повезивање: ,,Процветало је 

наше дрво 

изложба радова присуство 

 Гратаж као ликовна техника - изложба радова 

III 1,2 р.  

изложба радова реализатор 

 

  Критичко мишљење у почетној настави 

математике – од циља до исхода - BIGZ 

вебинар присуство 

 ,,Општа информисаност'' угледничас присуство 

 ,,Језик и кљижевност'' угледничас присуство 

 Уређујемо нашу учионицу ,,Радост пролећа'' изложба радова присуство 

 ,,Биљке и животиње'' изложба радова присуство 

 ,,Седам светских чуда старог и новог света'' Презентивање 

продуката 

ученика 

присуство 

 Национална научна конференција TIMSS 2019: 

резултати и импликације 

У делу 

конференције: 

АНАЛИЗА 

ЗАДАТАКА У 

ТЕСТОВИМА 

ИЗ 

МАТЕМАТИКЕ 

И ПРИРОДНИХ 

НАУКА У 

ИСТРАЖИВАЊ

У TIMSS 2019 

Презентација, 

излагање, праћење 

 ,,Визуелно приповедање'' - конференција вебинар присуство 

 Дигитално образовање 2021. (ЕДТЕК-1 

ЦЕНТАР) 

вебинар присуство 

 ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО – Нафтна индустрија 

Србије - ,,Учимо заједно користећи нове 

технологије'' 

У оквиру овог 

пројекта 

опремљен нови 

кабинет за 

информатику и 

видео надзор у 

школској згради 

у Бечмену 

Координатор 

пројекта 

 

 Реализација пројекта ,,Глумићемо за све вас'' –  

Пријатељи деце Сурчина - драматизација 

,,Суђење'', Лаза Лазић  

Низ часова 

посвећен 

образовању 

ученика везано 

за глуму, драму, 

позориште, 

режију, костиме, 

сцену... 

Реализатор пројекта 
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 Реализација пројекта ,,Будимо безбедни у 

саобраћају'' – општина Сурчин 

 

Низ часова 

посвећен 

образовању 

ученика путем 

радионица и 

презентација 

сируација у 

саобраћају на 

које треба 

обратити 

посебну пажњу у 

циљу личне 

безбедности 

ученика. 

Аутор и реализатор 

пројекта 

 Реализација пројекта ,,Дан борбе против 

вршњачког насиља'' 

https://www.osbe

cmendiogen.edu.r

s/medjunarodni-

dan-borbe-protiv-

vrsnjackog-

nasilja/ 

Реализатор пројекта 

 Учествовање у пројекту ,,Дан школског 

спорта'' – општина Сурчин – игре на 

отвореном и ,,Фан парку'' - Бечмен 

Игре ученика на 

отвореном 

реализација, 

присуство 

 Комисија за преглед примера добре учитељске 

праксе на конкурсу Друштва учитеља 

,,Примери добре праксе'' 

Члан конисије на 

нивоу града 

Београда 

Присуство, активно 

учествовање у раду 

Јелена Љубинковић 

Ненад Катић 

Слободанка 

Продановић 

Милица 

Љубинковић 

Јелена Стајчић 

Изложба Васкршњих радова изложба реализатори 

Мирослав 

Стаменковић 

Активност „Деца-деци“ Глумићемо за све вас 

поводом  Дана школе-25.9.2020.у реализацији 

Драгане Костић 

Пројектна 

настава 

Присуство 

 Активност „Деца-деци“ Глумићемо за све вас 

у оквиру Дечије недеље у реализацији Драгане 

Костић 

Пројектна 

настава 

Присуство 

 Предавање: Реци НЕ телесном кажњавању и да 

позитивном родитељству (Љубинковић Јелена 

и Костић Драгана) 

Предавање-

Наставничко 

веће 

Присуство 

 Предавање: Пружање стручне подршке 

школама у отежаним условима рада ( директор 

Душко Недељковић) 

Предавање-

Наставничко 

веће 

Присуство 

 Пројектна наставa  “Биљке наше околине 3. 

разред (Гордана Вукасовић и Бојана Чернош) 

Пројектна 

настава-Изложба 

радова 

Присуство 
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 Пројектна настава:“Мој крај-најлепши је 

знај“(Гордана Вукасовић и Бојана Чернош) 

Пројектна 

настава-Изложба 

радова 

Присуство 

 Међупредметно повезивање: Ликовна култура 

и Природа и друштво;Тема: „СЛИКАЊЕ НА 

КАМЕНУ“ 

 у реализацији  ученика  IV2 разреда  и 

учитељице  Драгице  Стаменковић 

Пројектна 

настава-Изложба 

радова 

Присуство 

 Међупредметно повезивање: Ликовна секција , 

ЧОС и Природа и друштво 

ТЕМА:  „У сусрет празницима“4.разред 

(Драгица Стаменковић), Наше рукотворине… 

 

Угледни час-

Изложба радова 

Присуство 

 Међупредметно повезивање: Ликовна култура 

и Природа и друштво 

 Тема: „СЛИКАЊЕ НА ДРВЕТУ“ 

 у реализацији  ученика  IV1 разреда  и 

учитеља  Мирослава  Стаменковић 

Угледни час-

Изложба радова 

Реализатор 

 Међупредметно повезивање: Ликовна култура, 

Природа и друштво и ЧОС 

 Тема: „ЖИВОТИЊСКО ЦАРСТВО  КРАСИ  

ЗИДОВЕ НАШЕ УЧИОНИЦЕ“ 

 у реализацији  ученика  IV1 разреда  и 

учитеља  Мирослава  Стаменковић 

Угледни час-

Изложба радова 

Реализатор 

 Ликовна култура: Изложба ликовних радова“ 

Да ли сте за шољу топлог чаја?“ у реализацији 

учитељице Буљан Тајане и ученика првог 

разреда 

Угледни час-

Изложба радова 

Присуство 

 Квиз опште културе у организацији 

библиотекарке Јелице Пешић Ждерић 

(4.разред) 

Огледни час -

КВИЗ 

Присуство 

 Српски језик „У свету бајки“-изложба радова 

2. разред у организацији учитељице Ане 

Цвикић 

Пројектна 

настава-Изложба 

радова 

Присуство 

 Математика у IV1 и IV2 разреду у реализацији 

учитеља Мирослава и Драгице Стаменковић 

Наставна тема: Квадар и коцка 

Пројектна 

настава-Изложба 

радова 

Реализатор 

 Српски језик у IV1 и IV2 разреду у 

реализацији учитеља Мирослава и Драгице 

Стаменковић 

Угледни час-

Изложба радова 

Реализатор 
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„ У улози песника-пишемо стихове“ 

 Свет око нас у другом разреду: Колико је сати? 

Годишња доба у реализацији учитељице 

Драгане Костић 

Пројектна 

настава-Изложба 

радова 

Присуство 

 Еколошка секција у првом разреду:“Рециклажа 

није гњаважа“ у реализацији учитељице Тајане 

Буљан 

Пројектна 

настава-Изложба 

радова 

Присуство 

 Међупредметно повезивање: Ликовна култура 

и Природа и друштво Тема: „ Процветало је 

наше дрво“4.разред (Драгица Стаменковић) 

Пројектна 

настава-Изложба 

радова 

Присуство 

 Сликарска техника:Гратаж – 3.разред (Бојана 

Чернош и Гордана Вукасовић) 

Угледни час-

Изложба радова 

Присуство 

 ЧОС  и  ЛИКОВНА КУЛТУРА  у IV2  разреду 

у реализацији  учитељице Драгице 

Стаменковић 

 Уређујемо нашу учионицу „РАДОСТ 

ПРОЛЕЋА“ 

Пројектна 

настава 

Присуство 

 Природа и друштво –Биљке и животиње 

околине у реализацији ученика првог разреда и 

учитељице Младенке Петровић 

Угледни час-

Изложба радова 

Присуство 

 Међупредметно повезивање: Природа и 

друштво, Српски језик, Од играчке до 

рачунара и Ликовна култура 

 Тема: „СЕДАМ СВЕТСКИХ ЧУДА СТАРОГ 

И  НОВОГ СВЕТА  

 IV1 разред  - учитељ  Мирослав  Стаменковић 

Пројектна 

настава-Изложба 

радова 

Реализатор 

 Пројектна настава:“Туризам и последице 

развоја“ у реализацији ученика VI 2 разреда и 

наставнице Воденичаревић Љиљане 

Пројектна 

настава-Изложба 

радова 

Присуство 

 Ликовна култура „Цртачке и ликовне 

технике“у IV 1 Мирослав Стаменковић 

Пројектна 

настава-Изложба 

радова 

Реализатор 

 Квиз знања „ српски језик и култура 

изражавања“ у организацији библиотекарке 

Јелице Пешић Ждерић 

Огледни час -

КВИЗ 

Присуство 

 Драматизација текстова „Четири девојчице и 

мама“ и „Тужибаба“ у реализацији ученика 1. 

разреда и учитељице Младенке Петровић 

Угледни час Присуство 

 Рециклажа, оригами и еколошка секција у 

реализацији ученика 2. разреда и  учитељице 

Цвикић Ане 

Угледни час-

Изложба радова 

Присуство 

Драгица 

Стаменковић 

Активност „Деца-деци“ Глумићемо за све вас 

поводом  Дана школе-25.9.2020.у реализацији 

Драгане Костић 

Пројектна 

настава 

Присуство 
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 Активност „Деца-деци“ Глумићемо за све вас 

у оквиру Дечије недеље у реализацији Драгане 

Костић 

Пројектна 

настава 

Присуство 

 Предавање: Реци НЕ телесном кажњавању и да 

позитивном родитељству (Љубинковић Јелена 

и Костић Драгана) 

Предавање-

Наставничко 

веће 

Присуство 

 Предавање: Пружање стручне подршке 

школама у отежаним условима рада ( директор 

Душко Недељковић) 

Предавање-

Наставничко 

веће 

Присуство 

 Пројектна наставa  “Биљке наше околине 3. 

разред (Гордана Вукасовић и Бојана Чернош) 

Пројектна 

настава-Изложба 

радова 

Присуство 

 Пројектна настава:“Мој крај-најлепши је 

знај“(Гордана Вукасовић и Бојана Чернош) 

Пројектна 

настава-Изложба 

радова 

Присуство 

 Међупредметно повезивање: Ликовна култура 

и Природа и друштво;Тема: „СЛИКАЊЕ НА 

КАМЕНУ“ 

 у реализацији  ученика  IV2 разреда  и 

учитељице  Драгице  Стаменковић 

Пројектна 

настава-Изложба 

радова 

Реализатор 

 Међупредметно повезивање: Ликовна секција , 

ЧОС и Природа и друштво 

ТЕМА:  „У сусрет празницима“4.разред 

(Драгица Стаменковић), Наше рукотворине… 

 

Угледни час-

Изложба радова 

Реализатор 

 Међупредметно повезивање: Ликовна култура 

и Природа и друштво 

 Тема: „СЛИКАЊЕ НА ДРВЕТУ“ 

 у реализацији  ученика  IV1 разреда  и 

учитеља  Мирослава  Стаменковић 

Угледни час-

Изложба радова 

Присуство 

 Међупредметно повезивање: Ликовна култура, 

Природа и друштво и ЧОС „Животињско 

царство краси зидове наше учионице“ у 

реализацији  ученика  IV1 разреда  и учитеља  

Мирослава  Стаменковић 

Угледни час-

Изложба радова 

Присуство 

 Ликовна култура: Изложба ликовних радова“ 

Да ли сте за шољу топлог чаја?“ у реализацији 

учитељице Буљан Тајане и ученика првог 

разреда 

Угледни час-

Изложба радова 

Присуство 

 Квиз опште културе у организацији 

библиотекарке Јелице Пешић Ждерић 

(4.разред) 

Огледни час -

КВИЗ 

Присуство 

 Српски језик „У свету бајки“-изложба радова 

2. разред у организацији учитељице Ане 

Цвикић 

Пројектна 

настава-Изложба 

радова 

Присуство 
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 Математика у IV1 и IV2 разреду у реализацији 

учитеља Мирослава и Драгице Стаменковић 

Наставна тема: Квадар и коцка 

Пројектна 

настава-Изложба 

радова 

Реализатор 

 Српски језик у IV1 и IV2 разреду у 

реализацији учитеља Мирослава и Драгице 

Стаменковић 

„ У улози песника-пишемо стихове“ 

Угледни час-

Изложба радова 

Реализатор 

 Свет око нас у другом разреду: Колико је сати? 

Годишња доба у реализацији учитељице 

Драгане Костић 

Пројектна 

настава-Изложба 

радова 

Присуство 

 Еколошка секција у првом разреду:“Рециклажа 

није гњаважа“ у реализацији учитељице Тајане 

Буљан 

Пројектна 

настава-Изложба 

радова 

Присуство 

 Међупредметно повезивање: Ликовна култура 

и Природа и друштво Тема: „ Процветало је 

наше дрво“4.разред (Драгица Стаменковић) 

Пројектна 

настава-Изложба 

радова 

Реализатор 

 Сликарска техника:Гратаж – 3.разред (Бојана 

Чернош и Гордана Вукасовић) 

Угледни час-

Изложба радова 

Присуство 

 ЧОС  и  ЛИКОВНА КУЛТУРА  у IV2  разреду 

у реализацији  учитељице Драгице 

Стаменковић 

 Уређујемо нашу учионицу „РАДОСТ 

ПРОЛЕЋА“ 

Пројектна 

настава 

Реализатор 

 Природа и друштво –Биљке и животиње 

околине у реализацији ученика првог разреда и 

учитељице Младенке Петровић 

Угледни час-

Изложба радова 

Присуство 

 Међупредметно повезивање: Природа и 

друштво, Српски језик, Од играчке до 

рачунара и Ликовна култура 

 Тема: „СЕДАМ СВЕТСКИХ ЧУДА СТАРОГ 

И  НОВОГ СВЕТА  

 IV1 разред  - учитељ  Мирослав  Стаменковић 

Пројектна 

настава-Изложба 

радова 

Присуство 

 Пројектна настава:“Туризам и последице 

развоја“ у реализацији ученика VI 2 разреда и 

наставнице Воденичаревић Љиљане 

Пројектна 

настава-Изложба 

радова 

Присуство 

 Ликовна култура „Цртачке и ликовне 

технике“у IV 1 Мирослав Стаменковић 

Пројектна 

настава-Изложба 

радова 

Присуство 

 Квиз знања „ српски језик и култура 

изражавања“ у организацији библиотекарке 

Јелице Пешић Ждерић 

Огледни час -

КВИЗ 

Присуство 

 Драматизација текстова „Четири девојчице и 

мама“ и „Тужибаба“ у реализацији ученика 1. 

разреда и учитељице Младенке Петровић 

Угледни час Присуство 
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 Рециклажа, оригами и еколошка секција у 

реализацији ученика 2. разреда и  учитељице 

Цвикић Ане 

Угледни час-

Изложба радова 

Присуство 

Јелена Стајчић G Suite (Google Clasroom) – пречицама до 

успеха у настави на даљину 

 

вебинар присуство 

 Презентација уџбеника за 4. разред Вулкан 

знања 

презентација присуство 

 „Сремске игре“ презентовање 

примера добре 

праксе, 

одабраног по 

Конкурсу, на 

акредитованом 

републичком 

стручном скупу 

Излагање, 

презентација 

 „Сремске игре“ пример добре 

праксе по 

Конкурсу, 

одабран за 

електронски 

Зборник 

акредитованог 

републичког 

стручног скупа 

Презентација  

 Презентација уџбеника за 4. разред Вулкан 

знања 

презентација присуство 

 Изложба Васкршњих радова ученика I – IV 

разреда у Петровчићу 

 организација, 

реализација 

 Уређујемо нашу учионицу – „Радост пролећа“  присуство 

 Биљке и животиње – изложба радова  присуство 

 Цртачке и ликовне технике коришћене на 

часовима ликовне културе – изложба радова 

 присуство 

 Општа информисаност Угледни час присуство 

 Језик и књижевност Угледни час присуство 

 Вођење седница стручног већа разредне 

наставе  

Стручни актив председник 

Јадранка 

Иванишевић 
Обука зa Гугл учионицу обука учесник 

 Microsoft Office 365 i Microsoft Teams обука учесник 

 „Биље наше околине“ – пројектна настава изложба посетилац 

 Сликање на камену изложба посетилац 

 Наше рукотворине: новогодишња јелка, 

играчке од рециклажног материјала, ликовни 

радови 

изложба посетилац 

 Сликање на дрвету изложба посетилац 
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 Животињско царство краси зидове наше 

учионице 

изложба посетилац 

 Квадар и коцка изложба посетилац 

 Кроз акцију и интеракцију подстакните 

ученичку мотивацију 

презентација 

(вебинар) 
посетилац  

 У улози песника – пишемо стихове – изложба 

наших песама у зборници 

изложба Посетилац 

 Рециклажа није гњаважа изложба Посетилац 

 Уређујемо нашу учионицу „Радост пролећа“ 

ЧОС и  

ликовна култура 

изложба Посетилац 

 Седам светских чуда старог и новог света изложба Посетилац 

 Обука за запослене – породично насиље обука учесник  

 Стратегије у раду са ученицима који показују 

проблеме у понашању 
обука учесник 

 Туризам и последице развоја изложба Посетилац 

 Цртање и ликовне технике коришћења на 

часовима ликовне културе 

изложба Посетилац 

Жаклина Симић Обука зa Гугл учионицу обука учесник 

 Microsoft Office 365 i Microsoft Teams обука Посетилац 

 „Биље наше околине“ – пројектна настава изложба Посетилац 

 Сликање на камену изложба посетилац 

 Наше рукотворине: новогодишња јелка, 

играчке од рециклажног материјала, ликовни 

радови 

изложба посетилац 

 Сликање на дрвету изложба посетилац 

 Животињско царство краси зидове наше 

учионице 

изложба посетилац 

 Квадар и коцка изложба посетилац 

 Кроз акцију и интеракцију подстакните 

ученичку мотивацију 

презентација 

(вебинар) 

посетилац (1 бод – 

90 минута) 

 У улози песника – пишемо стихове – изложба 

наших песама у зборници 

изложба посетилац 

 Рециклажа није гњаважа изложба посетилац 

 Како ефикасно прилагодити наставу свим 

ученицима у одељењу 

стручни скуп 

(вебинар) 

посетилац (1 бод – 

90 минута) 

 Добро осмишљен пројекат као пут ка освајању 

и усвајању знања 

стручни скуп 

(вебинар) 

посетилац (1 бод – 

90 минута) 

 Невербална комуникација – говор тела (Марко 

Буразор) 

стручни скуп 

(вебинар) 

посетилац (1 бод – 

90 минута) 

 Уређујемо нашу учионицу „Радост пролећа“ 

ЧОС и  

ликовна култура 

изложба посетилац 
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 Седам светских чуда старог и новог света изложба посетилац 

 „Стратегије у раду са ученицима који показују 

проблеме у понашању“ 16 бодова 

обука онлајн учесник 

 Обука за запослене – породично насиље обука учесник 

 Стратегије у раду са ученицима који показују 

проблеме у понашању 
обука учесник 

 Туризам и последице развоја изложба посетилац 

 Цртање и ликовне технике коришћења на 

часовима ликовне културе 

изложба посетилац 

 Круг: од броја до уметности Тематски дан реализатор 

Бојан Лекић Квадар и коцка   

 Сликање на дрвету   

 Животињско царсто краси зидове наше 

учионице 

  

 Сликање на камену   

 У сусрет празнивцима   

 Седам светских чуда   

 Туризам и последице развоја   

Ивана Василић Обука зa Гугл учионицу обука реализатор 

 Microsoft Office 365 i Microsoft Teams обука Учесник 

 G Suite (Google cassroom) – пречицама до 

успеха у настави на даљину 

презентација 

(вебинар) 

посетилац (60 

минута) 

 Презентација уџбеника информатика и 

рачунарство 8 

презентација 

(вебинар) 

посетилац (60 

минута) 

 „Биље наше околине“ – пројектна настава изложба посетилац 

 Онлајн презентација уџбеника техника и 

технологија за 8. разред 

презентација посетилац 

 G Suite – израда ефикасних тестова знања и 

упитника и G Suite Meet – потпуна 

интеракција свих учесника наставног процеса 

презентација 

(вебинар) 

посетилац (60 

минута) 

 Онлајн презентација уџбеника информатика и 

рачунарство  за 8. разред 

презентација посетилац 

 Сликање на камену изложба посетилац 

 Наше рукотворине: новогодишња јелка, 

играчке од рециклажног материјала, ликовни 

радови 

изложба посетилац 

 Сликање на дрвету изложба посетилац 

 Животињско царство краси зидове наше 

учионице 

изложба посетилац 

 Програмирање физичког микроконтролерског 

склопа и његов рад са бот модулом 

презентација 

(вебинар) 
посетилац 

 Квадар и коцка изложба посетилац 
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 Кроз акцију и интеракцију подстакните 

ученичку мотивацију 

презентација 

(вебинар) 

посетилац (1 бод – 

90 минута) 

 Онлајн презентација уџбеника технике и 

технологије за 8. Разред основне школе, Klett,  

презентација 

(вебинар) 
посетилац 

 У улози песника – пишемо стихове – изложба 

наших песама у зборници 

изложба посетилац 

 Рециклажа није гњаважа изложба посетилац 

 Како ефикасно прилагодити наставу свим 

ученицима у одељењу 

стручни скуп 

(вебинар) 

посетилац (1 бод – 

90 минута) 

 Добро осмишљен пројекат као пут ка освајању 

и усвајању знања 

стручни скуп 

(вебинар) 

посетилац (1 бод – 

90 минута) 

 Невербална комуникација – говор тела (Марко 

Буразор) 

стручни скуп 

(вебинар) 

посетилац (1 бод – 

90 минута) 

 Уређујемо нашу учионицу „Радост пролећа“ 

ЧОС и  

ликовна култура 

Изложба посетилац 

 Седам светских чуда старог и новог света Изложба посетилац 

 „Стратегије у раду са ученицима који показују 

проблеме у понашању“ 16 бодова 

обука онлајн Учесник 

 А1 Дан девојчица у ИКТ сектору 2021 Пројекат учесник 

 Окружно/градско такмичење из технике и 

технологије 

Наставник је учествовао у раду комисије: 

прегледање тестова седмог разреда  

стручни скуп учесник (4 сата) 

 Обука за запослене – породично насиље Обука учесник (16 бодова) 

 Стратегије у раду са ученицима који показују 

проблеме у понашању 
Обука учесник (16 бодова) 

 Туризам и последице развоја Изложба посетилац 

 Дигитално образовање 2021 стручни скуп посетилац (6 

бодова) 

 Цртање и ликовне технике коришћења на 

часовима ликовне културе 

Изложба посетилац 

 Штампање сведочанства и уверења за ученике 

5-8. разреда 
Обука реализатор 

 Унос листа жеља за ученике осмог разреда Обука реализатор 

 Кординатор за есДневник менторство реализатор 

 Израда распореда часова за професоре 

предметне наставе 

стручно 

усавршавање 
реализатор 

Љиљана 

Воденичаревић 

Microsoft Office 365 i Microsoft Teams Обука учесник 

 G Suite (Google classroom) – пречицама до 

успеха у настави на даљину (вебинар) 

Обука Учесник 

 Квадар и коцка  изложба модела присуство 

 У улози песника пишемо стихове изложба радова присуство 
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 Савремени поглед на тектонски рељеф Србије 

(вебинар) 

предавање присуство 

 Рециклажа није гњаважа изложба 

ученичких 

радова 

присуство 

 Презентација дигиталних уџбеника Вулкан е-

знања“(вебинар) 

предавање присуство 

 Повезаност самовредновања и квалитетног 

развојног плана (вебинар) 

 

обука (4 сата) Учесник 

 Седам светских чуда старог и новог света изложба радова присуство 

 Обука за запослене – породично насиље обука (16 

бодова) 

учесник 

 Стратегије у раду са ученицима који показују 

проблеме у понашању 

обука (16 

бодова) 

учесник 

 Туризам и последице развоја туризма пројектна 

настава 

реализација 

 Круг: од броја до уметности пројектна 

настава 

реализација 

Мирјана Покрајац G suit-Google Classroom- Пречицама до успеха 

у настави на даљину 

вебинар присуство 

 G suit-Google Classroom- Израда ефиксних 

тестова знања и упитника и G suit-meet 

потпуна интеракција свих учесника наставног 

процеса 

вебинар присуство 

 Животињско царство краси зидове наше 

учионице 

Угледни час присуство 

 У сусрет празницима Угледни час присуство 

 Сликање на камену Угледни час присуство 

 Квадар и коцка Угледни час присуство 

 Исходи у онлајн настави биологије вебинар присуство 

 У улози песника пишемо стихове Угледни час присуство 

 Седам светских чуда старог и новог века Угледни час присуство 

 Чувам те- Обука за запослене- породично 

насиље 

Обука- онлајн Присуство  ( 16 

бодова) 

 Чувам те- Стратегије у раду са ученицима који 

показују проблеме у понашању 

Обука- онлајн Присуство  ( 16 

бодова) 

 Туризам и последице развоја Пројектна 

настава 

присуство 

 Круг- од броја до уметности Пројектна 

настава 

реализација 

 Цртачке и ликовне технике коришћене на 

часовима ликовне кулуре 

Угледни час присуство 

Даница 

Утјешиновић 

Т4 World Education Week међународна 

онлајн 

конференција 

4 бода  

присуство/посматра

ч 
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 Примена 3D холограма у настави и Зашто је 

solving најважнија STEAM вештина 

вебинар 3 бода  

присуство/посматра

ч 

 Проблем солвинг радионица Ајнштајнова 

загонетка 

вебинар - 

радионица 

4 бода   присуство 

 G Suite (Google classroom) - пречицама до 

успеха у настави на даљину 

вебинар 1 бод   

присуство/посматра

ч 

 Употреба алгоритма на археолошком 

налазишту и Како су ученици савладали 

математичке функције кроз практичан 

експеримент 

вебинар (у 

оквиру циклуса: 

Примери 

најбољих 

STEAM 

наставних 

пракси у Србији) 

3 бод   

присуство/посматра

ч 

 3D математика у основним и средњим 

школама 

вебинар (у 

оквиру циклуса: 

Примери 

најбољих 

STEAM 

наставних 

пракси у Србији) 

3 бода  

присуство/посматра

ч 

 G Suite -израда ефикасних тестова знања и 

упитника и G Suite Weet - потпуна 

имплементација свих учесника наставног 

програма 

вебинар 1 бод   

присуство/посматра

ч 

 Google meet у настави вебинар 2 бода 

присуство/посматра

ч 

 Презентација уџбеника за 8. разред - Клет вебинар 1 бод  

присуство/посматра

ч 

 Презентација уџбеника за 8. разред - Логос вебинар 1 бод  

присуство/посматра

ч 

 Презентација уџбеника за 8. разред - 

Герундијум 

вебинар 1 бод   

присуство/посматра

ч 

 Нови програм наставе математике у осмом 

разреду и дидактичке иновације - 

Математископ 

 вебинар 2 бода  

присуство/посматра

ч 

 Презентација уџбеника и збирке задатака за 7. 

и 8. разред - Вулкан знање 

вебинар 1 бод  

присуство/посматра

ч 

 Иновације у настави математике у седмом 

разреду - Математископ 

вебинар 2 бода  

присуство/посматра

ч 

 есДневник - корисни савети и практична 

решења - Клет 

вебинар 1 бод  

присуство/посматра

ч 
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 Коришћење дигиталних материјала у настави 

математике - Математископ 

вебинар 2 бода  

присуство/посматра

ч 

 Презентација уџбеника за 8. разред - Клет  вебинар 1 бод   

присуство/посматра

ч 

 Подршка у учењу математике - БИГЗ вебинар 1 бод  

присуство/посматра

ч 

 Уџбеници 4,0 за математику - БИГЗ вебинар 1 бод  

присуство/посматра

ч 

 Уз напредне опције е-учионице до још боље 

комуникације са ђацима 

вебинар 1 бод  

присуство/посматра

ч 

 Уџбеници 4,0 у пракси - БИГЗ вебинар 1 бод  

присуство/посматра

ч 

 Microbit basic course онлајн курс 8 бодова   полазник 

курса 

 Учешће у глобалном истраживању Teaching, 

tehnology and COVID-19 (Т4) 

међународно 

онлајн 

истраживање 

1 бод испитаник 

 Међународна конференција Мостови 

математике 

међународна 

онлајн 

конференција 

4 бода  

присуство/посматра

ч 

 Ученичка пажња и онлајн настава вебинар 1 бод  

присуство/посматра

ч 

 Teacher tech summit -T4 међународна 

онлајн 

конференција 

1 бод  

присуство/посматра

ч 

 Стратегије у раду са ученицима који показују 

проблеме у понашању - Чувам те 

онлајн обука 16 бодова полазник 

обуке 

 Обука за запослене - Породично насиље - 

Чувам те 

онлајн обука 16 бодова  полазник 

обуке 

 Организација школског такмичења из 

математике 

организација 

такмичења 

 

 Члан комисије на општинском такмичењу из 

математике 

члан општинске 

комисије 

 

 Организација такмичења Мислиша школски 

координатор за 

такмичење 

 

 Новогодишња јелка, креативне играчке од 

рециклираног материјала, ликовни радови 

изложба присуство 

 Сликање на камену изложба присуство 

 Животињско царство краси зидова наше 

учионице 

изложба присуство 

 Слика на дрвету изложба присуство 
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 Математика 4-1 и 4-2 (коцкице) изложба присуство 

 Српски језик 4-1 и 4-2 (песме) изложба присуство 

 Рециклажа није гњаважа изложба присуство 

 7 светских чуда старог и новог света изложба присуство 

 Туризам и последице развоја изложба присуство 

Данијела Рајшић Животњско царство краси зидове наше 

учионице 

 присуство 

 У свету бајки  присуство 

 Квадар и коцка  присуство 

 Уулози песника – пишемо стихове  присуство 

 Рециклажа није гњаважа  присуство 

 Процветало је наше дрво – Лик. Култура и 

Природа и друштво 

 присуство 

 Уређујемо нашу учионицу- Радост пролећа  присуство 

 7 светских чуда Старог и Новог света  присуство 

 Туризам и последице развоја  присуство 

 Цртачке и лик. Технике коришћене на 

часовима лик. културе 

 присуство 

 Тужибаба – драмски приказ текстова  - Мама и 

4 девојчице  

 присуство 

 Стратегије у раду са ученицима који показују 

проблеме у понашању 

    online Учешће 

Десимир Гаић Обука зa Гугл учионицу обука реализатор 

 Microsoft Office 365 i Microsoft Teams обука посетилац 

 G Suite (Google cassroom) – пречицама до 

успеха у настави на даљину 

презентација 

(вебинар) 

посетилац (60 

минута) 

 „Биље наше околине“ – пројектна настава изложба посетилац 

 G Suite – израда ефикасних тестова знања и 

упитника и G Suite Meet – потпуна 

интеракција свих учесника наставног процеса 

презентација 

(вебинар) 

посетилац (60 

минута) 

 Сликање на камену изложба посетилац 

 Наше рукотворине: новогодишња јелка, 

играчке од рециклажног материјала, ликовни 

радови 

изложба посетилац 

 Сликање на дрвету изложба посетилац 

 Животињско царство краси зидове наше 

учионице 

изложба посетилац 

 Квадар и коцка изложба посетилац 

 Кроз акцију и интеракцију подстакните 

ученичку мотивацију 

презентација 

(вебинар) 

посетилац (1 бод – 

90 минута) 

 У улози песника – пишемо стихове – изложба 

наших песама у зборници 

изложба посетилац 
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 Рециклажа није гњаважа изложба посетилац 

 Уређујемо нашу учионицу „Радост пролећа“ 

ЧОС и  

ликовна култура 

изложба посетилац 

 Седам светских чуда старог и новог света изложба посетилац 

 Обука за запослене – породично насиље обука учесник (16 бодова) 

 Стратегије у раду са ученицима који показују 

проблеме у понашању 
обука учесник (16 бодова) 

 Туризам и последице развоја изложба посетилац 

 Цртање и ликовне технике коришћења на 

часовима ликовне културе 

изложба посетилац 

 Дежурство на завршном испиту за ученике 

осмог разреда 
обука Учешће 

Игор Михаиловић Сликање на камену Остваривање 

пројеката 

образовно-

васпитног 

карактера у 

установи 

- присуство 

- учешће у анализи 

и дискусији 

 У сусрет празницима Остваривање 

пројеката 

образовно-

васпитног 

карактера у 

установи 

- присуство 

- учешће у анализи 

и дискусији 

 Животињско царство краси зидове наше 

учионице 

Остваривање 

пројеката 

образовно-

васпитног 

карактера у 

установи 

- присуство 

- учешће у анализи 

и дискусији 

 Сликање на дрвету Остваривање 

пројеката 

образовно-

васпитног 

карактера у 

установи 

- присуство 

- учешће у анализи 

и дискусији 

 У свету бајки Остваривање 

пројеката 

образовно-

васпитног 

карактера у 

установи 

- присуство 

- учешће у анализи 

и дискусији 

 Квадар и коцка Остваривање 

пројеката 

образовно-

васпитног 

- присуство 

- учешће у анализи 

и дискусији 
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карактера у 

установи 

 У улози песника-пишемо стихове Остваривање 

пројеката 

образовно-

васпитног 

карактера у 

установи 

- присуство 

- учешће у анализи 

и дискусији 

 Рециклажа није гњаважа Остваривање 

пројеката 

образовно-

васпитног 

карактера у 

установи 

- присуство 

- учешће у анализи 

и дискусији 

 Процветало је наше дрво Остваривање 

пројеката 

образовно-

васпитног 

карактера у 

установи 

- присуство 

- учешће у анализи 

и дискусији 

 Уређујемо нашу учионицу „РАДОСТ 

ПРОЛЕЋА“ 

Остваривање 

пројеката 

образовно-

васпитног 

карактера у 

установи 

- присуство 

- учешће у анализи 

и дискусији 

 Седам светских чуда старог и новог света Остваривање 

пројеката 

образовно-

васпитног 

карактера у 

установи 

- присуство 

- учешће у анализи 

и дискусији 

 Туризам и последице развоја Остваривање 

пројеката 

образовно-

васпитног 

карактера у 

установи 

- присуство 

- учешће у анализи 

и дискусији 

 Цртачке и ликовне трехнике коришћене на 

часовима ликовне културе 

Остваривање 

пројеката 

образовно-

васпитног 

карактера у 

установи 

- присуство 

- учешће у анализи 

и дискусији 

Јелена Тодоровић Животињско царство краси зидове наше 

учионице - IV 1 

ликовни радови, 

изложба 

присуство 

 Сликање на дрвету, изложба радова - IV 1 ликовни радови, 

изложба 

присуство 
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 Усусрет празницима - новогодишња јелка, 

играчке од рециклираног материјала, ликовни 

радови, IV 2 

ликовни радови, 

изложба 

присуство 

  Сликање на камену - изложба радова, IV 2 ликовни радови, 

изложба 

присуство 

 Изложба лик.радова уч. I /1 р. “Да ли сте за 

шољу топлог чаја?” 

ликовни радови, 

изложба 

присуство 

 У свету бајки - изложба радова, II2 Р. изложба радова присуство 

 Квадар и коцка IV1,2 - изложба радова изложба радова присуство 

 У улози песника- уч. IV1,2 изложба 

литерарних 

радова 

присуство 

 Рециклажа није гњаважа - изложба радова, I /1 

р. 

изложба радова присуство 

 Међупредметно повезивање: Процветало је 

наше дрво, IV2 

Приказ зај.рада присуство 

 Уређујемо нашу учионицу: Радост пролећа, 

IV2 

изложба 

зајед.рада 

присуство 

 Биљке и животиње, I /2 р. изложба радова присуство 

 Међупредметно повезивање: Седам светских 

чуда старог и новог света- IV 1 

изложба радова присуство 

 Драмски приказ текст. “Тужибаба”, “Мама и 

четири девојчице” 

Драмски приказ присуство 

 Рециклажа и Оригами секција II 2 изложба радова присуство 

Јелица Пешић 

Ждерић 

Обука за гугл учионицу  предавање присуство 

 „Песник златног срца“ угледни час присуство 

 „Животињско царство краси зидове наше 

учионице 

изложба присуство 

 „Биљке наше околине“ изложба Присуство 

 „Сликање на камену“ изложба Присуство 

 „Наше рукотворине“ изложба  Присуство 

 „Сликање на дрвету“ изложба Присуство 

 „У свету бајки“ изложба Присуство 

 «Квадар и коцка « изложба Присуство 

 «Општа информисаност» угледни час реализатор 

 „Радост пролећа“ изложба  Присуство 

 „Језик и књижевност“ угледни час реализатор 

 „Туризам и последице развоја“ изложба Присуство 

 „Рециклажа и оригами секција“ изложба  Присуство 

 „Тужибаба“ и „ Мама и четири девојчице“ драмски приказ Присуство 

Катарина 

Јаношевић 

Животињско царство краси зидове наше 

учионице 

Изложба присуство 



217 

 

 Сликање на дрвету Изложба присуство 

 У сусрет празницима  присуство 

 Сликање на камену  присуство 

 Квадар и коцка  присуство 

 У улози песника пишемо стихове  присуство 

 Цртачке и ликовне технике коришћене на 

часовима ликовне културе 

 присуство 

 У улози песника  присуство 

 Радост пролећа  присуство 

 Седам светских чуда старог и новог века  присуство 

 Туризам и последице развоја  присуство 

 Ми и они други Огледни час реализација 

 Стратегија у раду са ученицима који показују 

проблеме у понашању – Чувам те 

 присуство 

 Обука за запослене – породично насиље – 

Чувам те 

 присуство 

 Уз напредне опције е-учионице до још боље 

комуникације са ђацима 

Вебинар присуство 

 Вулкан вебинар промоција уџбеника за осми 

разред 

Вебинар Присуство 

Слађана Јоргић Седам светских чуда новог и сарог века  присуство 

 Коцка и квадар  присуство 

 Пројектна настава  реализатор 

Средоје Мишић „Биље наше околине“ – пројектна настава изложба посетилац 

 Онлајн презентација уџбеника техника и 

технологија за 8. разред 

презентација посетилац 

 G Suite – израда ефикасних тестова знања и 

упитника и G Suite Meet – потпуна 

интеракција свих учесника наставног процеса 

вебинар присуство 

 Онлајн презентација уџбеника информатика и 

рачунарство  за 8. разред 

презентација посетилац 

 Сликање на камену изложба посетилац 

 Наше рукотворине: новогодишња јелка, 

играчке од рециклажног материјала, ликовни 

радови 

изложба посетилац 

 Сликање на дрвету изложба посетилац 

 Животињско царство краси зидове наше 

учионице 

изложба посетилац 

 Квадар и коцка Изложба посетилац 

 У улози песника – пишемо стихове – изложба 

наших песама у зборници 

Изложба посетилац 

 Рециклажа није гњаважа  посетилац 
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 Micro:bit basic cource Онлајн обука 

наставника 

учесник 

 Уређујемо нашу учионицу „Радост пролећа“ 

ЧОС и  

ликовна култура 

Изложба посетилац 

 Седам светских чуда старог и новог света Изложба посетилац 

 „Стратегије у раду са ученицима који показују 

проблеме у понашању“ 16 бодова 

Обука онлајн учесник 

 Туризам и последице развоја Изложба посетилац 

 Пројектна настава „Школа за 21. век Пројектна 

настава 

учесник 

 Цртање и ликовне технике коришћења на 

часовима ликовне културе 

Изложба посетилац 

Весна Чобановић Обука зa Гугл учионицу обука учесник 

 Microsoft Office 365 i Microsoft Teams обука учесник 

 „Биље наше околине“ – пројектна настава изложба посетилац 

 Сликање на камену изложба посетилац 

 Наше рукотворине: новогодишња јелка, 

играчке од рециклажног материјала, ликовни 

радови 

изложба посетилац 

 Сликање на дрвету изложба посетилац 

 Животињско царство краси зидове наше 

учионице 

изложба посетилац 

 Квадар и коцка изложба посетилац 

 У улози песника – пишемо стихове – изложба 

наших песама у зборници 

изложба посетилац 

 Рециклажа није гњаважа изложба посетилац 

 Уређујемо нашу учионицу „Радост пролећа“ 

ЧОС и  

ликовна култура 

изложба посетилац 

 Седам светских чуда старог и новог света изложба посетилац 

 „Стратегије у раду са ученицима који показују 

проблеме у понашању“ 16 бодова 

обука онлајн учесник 

 Обука за запослене – породично насиље обука учесник 

 Стратегије у раду са ученицима који показују 

проблеме у понашању 
обука учесник 

 Туризам и последице развоја изложба посетилац 

 Цртање и ликовне технике коришћења на 

часовима ликовне културе 

изложба посетилац 

 Обука за дежурне наставнике на завршном 

испиту 

обука онлајн  учесник  
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Саша Шарић Радост пролећа изложба 

ученичких 

радова 

присуство 

Јелена Дурмић Microsoft Office 365 i Microsoft Teams обука Учешће 

 Онлајн настава истраживачки 

рад 

реализатор 

 Математичко такмичење Мислиша 2021 такмичење учешће и 

спровођење 

 Да ли сте за шољу топлог чаја? угледни час присуство 

 СЕДАМ СВЕТСКИХ ЧУДА СТАРОГ И 

НОВОГ СВЕТА 

изложба присуство 

 У свету бајки изложба присуство 

 Радост пролећа изложба присуство 

 Квадар и коцка изложба присуство 

 Сликање на дрвету изложба присуство 

 Сликање на камену изложба присуство 

 Животињско царство краси зидове наше 

учионице 

изложба присуство 

 Наше рукотворине: Новогодишња јелка, 

креативне играчке од рециклираног 

материјала, ликовни радови 

изложба присуство 

 Биљке наше околине изложба присуство 

 Рециклажа и оригами секција изложба присуство 

Душко Недељковић Microsoft Office 365 i Microsoft Teams обука Учешће 

 Онлајн настава истраживачки 

рад 

реализатор 

 Сликање на камену изложба посетилац 

 Наше рукотворине: новогодишња јелка, 

играчке од рециклажног материјала, ликовни 

радови 

изложба посетилац 

 Сликање на дрвету изложба посетилац 

 Животињско царство краси зидове наше 

учионице 

изложба посетилац 

 Представљање портала „Чувај ме“ предавање реализатор 

 Повезаност самовредновања и квалитетног 

развојног плана (вебинар) 

обука (4 сата) Учесник 

 Изложба Васкршњих радова изложба Посетилац 

 Олимпијада првака Спортска 

манифестација 

Организатор 

 Школска олимпијада Спортска 

манифестација 

Организатор  
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10. Прилог 1. Освајачи награда на такмичењима и смотрама 
 

 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

УЧЕНИКА 

РАЗРЕД ТАКМИЧЕЊЕ ОПШТИНСКИ 

НИВО 

ГРАДСКИ 

НИВО 

РЕПУБЛИЧКИ 

НИВО 

НЕДА 

ПРОДАНОВИЋ 

4-2 Мали Пјер 2. награда   

МИХАЈЛО 

ШАПОЊИЋ 

3-1 Мали Пјер 2.награда 2.МЕСТО  

ЈАНА 

ЈОВАНОВИЋ 

2-2 Мали Пјер 3.награда   

МАРИЈА 

ШУМОЊА 

7-1 Мали Пјер награда   

АЊА ПЕТРОВИЋ 7-2 Мали Пјер награда   

АНЂЕЛИЈА 

СИМИЋ 

8-2 Мали Пјер награда   

ЉУБИША 

СТАНИСАВЉЕВИ

Ћ 

8-1 Мали Пјер награда   

ПЕТАР РАШИЋ 6-1 Мали Пјер награда   

Лука Дабижљевић 4-1 Смотра 

рецитатора 

''Песниче 

народа мог'' 

3.место   

Лена Ђорић 6-1 Смотра 

рецитатора 

''Песниче 

народа мог'' 

3.место   

НЕДА 

ПРОДАНОВИЋ 

4-2 Васкршње 

ликовне 

радости  

1.место   

ДУЊА 

РАЦКОВИЋ 

1-2 Васкршње 

ликовне 

радости  

2.место   

НЕВЕНА 

МИТРОВИЋ 

3-2 Васкршње 

ликовне 

радости  

3.место   

Јована Николић 3-2 Црвени крст-

Ликовни 

конкурс 

"У игри се 

некад 

повредимо ми, 

шта је прва 

помоћ, 

прикажи нам 

ти" 

награда   

Александар 

Раимовић 

3-2 Црвени крст-

Ликовни 

конкурс 

награда   
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"У игри се 

некад 

повредимо ми, 

шта је прва 

помоћ, 

прикажи нам 

ти" 

Немања Ђукић 3-1 Црвени крст-

Ликовни 

конкурс 

"У игри се 

некад 

повредимо ми, 

шта је прва 

помоћ, 

прикажи нам 

ти" 

награда   

Кристијан Белош 3-1 Црвени крст-

Ликовни 

конкурс 

"У игри се 

некад 

повредимо ми, 

шта је прва 

помоћ, 

прикажи нам 

ти" 

награда   

Игор Миљановић 3-1 Црвени крст-

Ликовни 

конкурс 

"У игри се 

некад 

повредимо ми, 

шта је прва 

помоћ, 

прикажи нам 

ти" 

награда   

Теодора Поповић 3-2 Црвени крст: 

Ликовни и 

литерарни 

конкурс "Крв 

живот значи" 

награда   

Михајло Шапоњић 3-1 Црвени крст: 

литерарни 

конкурс "Крв 

живот значи" 

награда   

Ана 

Станисављевић 

5-2 Црвени крст: 

литерарни 

конкурс "Крв 

живот значи" 

награда   
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Игор Миљановић 3-1 Црвени крст: 

ликовни 

конкурс "Крв 

живот значи" 

награда   

Дуња Вилотић 1-2 Црвени крст: 

ликовни 

конкурс "Крв 

живот значи" 

награда   

Анђела Ивковић 7-1 Беседништво 2.место   

Марија Шумоња 7-1 ТиТ 1.место 6.МЕСТО 1.МЕСТО 

Радовић Слободан 5-2 ТиТ 2.место 22.место  

Невена Грбић 7-1 ТиТ 2.место 17.место  

Василије Николић 7-2 ТиТ 5.место   

Тодор Вујадиновић 8-1 ТиТ 5.место   

Јана Стевановић 5-1 ТиТ 9.место   

Михајло Шапоњић 3-1 математика 1.место   

Душан Добрић 3-1 математика 2.место   

Игор Миљановић 3-1 математика 3.место   

Лука Дабижљевић 4-1 математика 2.место   

Михаило Лазић 4-3 математика 3.место   

Никола Болић  4-2 математика 3.место   

Марко 

Воденичаревић 

8-2 математика 3.место   

Душан Добрић 3-1 Мислиша   похвала 

Ана Добрић 1-1 Мислиша   похвала 

Михаило Лазић 3-1 Мислиша   похвала 

Марко Стевановић 4-3 Мислиша   похвала 

Хелена Мирковић 1-2 Чувајмо 

природу-

ликовни 

конкурс 

2.МЕСТО   

Елена Будишин 4-2 Чувајмо 

природу-

ликовни 

конкурс 

2.МЕСТО   

Петар Петровић 4-2 Чувајмо 

природу-

ликовни 

конкурс 

2.МЕСТО   

Невена Војиновић 4-2 Чувајмо 

природу-

ликовни 

конкурс 

3.МЕСТО   

 
Директор школе                                                                     председник Школског одбора 

_________________________                                               ____________________________ 

  Душко Недељковић                                                                      Иван Воденичаревић 


