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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. Априла 2022.године, почела је 

реконструкција зграде старе немачке школе. Завршетак реконструкције очекује се у септембру 

2022. Године, где ће ити услова за организацију групе продуженог боравка. 

            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 смо прикључак на мрежи Супернова и АМРЕС.  Свака учионица у школи има 

прикључак за приступ интернету. Читава школска зграда у Бечмену и Петрточићу покривена 

је АМРЕС-овoм WI-FI мрежом, која је лошег квалитета. 

            Сходно извршеној санацији и реновирању школских зграда у Бечмену и Петровчићу, 

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, зеленилом.  

 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. 
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МЕСТО  СТАНОВАЊА ЗАПСОЛЕНИХ 

 

Рбр Звање Место 

  Бечмен Петровчић ван Бечмена 

1. Наставник разредне наставе 3 3 6 

2. Наставник предметне наставе 4 1 13 

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 5 1  

 

 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 на улазним вратима. 

 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.  
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 Због овог проблема, школа је обезбедила, обавезно и стално дежурство два дежурна 

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

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

и делу дворишта иза школе. 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 465 ученика распоређених у 20 одељење, 

што одговара просеку од 23,25 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 у две полудневне смене које су се смењивале недељно. 

Учнеици првог циклуса у Бечмену и ученици 2 и 3. разреда у Петровчићу, долазили су на 

наставу у једној смени, а ученици другог циклуса и учнеици 1и 4. разреда долазили су сваког 

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

другој смени.  

   

 Бројно стање ученика на крају школске 2021/2022.године 

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

РАЗРЕД   I II III IV V VI VII VIII 

БРОЈ УЧЕНИКА           65         50         69        60       50          51         55       55 

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

 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, 
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 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, 

            2021/2022       било је укупно 455 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 је Дому здравља у Сурчину, дечјем 

лекару, стоматологу и патронажној сестри. Систематски прегледи и обавезне вакцинације 

обављане су према годишњем плану.  

 

1.4. Остваривање плана и програма 
 

            Наставни план и програм је у потпуности реализован. Настава је организована у две 

смене. Због актуелен епидемиолошке ситуације са КОВИД-19, ученици осмог разреда су крајем 

сепштембра 7 дана наставу похађали онлајн, због појаве 13 заражених ученика за 4 дана. До 

заразе је дошло на прослави рођендана једног од ученика. 

 
 

 

1.5. Извештај о успеху ученика 
 

1.5.1. Успех и дисциплина ученика на крају школске године 

 

 У првом разреду има 65 ученика и сви су савладали  предвиђено градиво одређеном 

динамиком рада уз индивидуализацију рада за поједине ученике. 

 Од другог до осмог разреда је 390 ученика, и сви су са позитивним успехом. Са одличним 

успехом је 226 ученика, са врлодобрим успехом је 94 ученика, са добрим 65 ученика, и 5 

ученика има довољан успех. 

 Од  другог до четвртог разреда је 179 ученика и сви су са позитивним успехом. Од тога, 

129 ученика је са одличним успехом, врлодобрих је 37, и добрих 13 ученика. 
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 У односу на прошлу школску годину, број ученика са  одличним успехом је увећан за 5 

(221-226). 

 Седам ученика завршили су разред по ИОП-у. 

 

Владање ученика 

 Од другог до четвртог разреда сви ученици имају примерно владање.  

 У петом разреду четири ученика има Укор Одељењског старешине.  

 У шестом разреду четири ученика има Укор Одељењског старешине и два ученика Укор 

одељењског већа. 

 У седмом разреду пет ученика имају Укор Одељењског старешине, и један ученика има 

Укор Наставничког већа. 

 У осмом  разреду два ученик има Укор Одељењског старешине и један ученик има Укор 

Одељењског већа. 

 Укупно за школу је изречено 19  васпитних мера – 15 Укора одељенског старешине, 3 

Укора Одељењског већа и 1 Укор Наставничког већа.   

 Број изречених васпитних мера је увећан у односу на прошлу школску годину је увећан за 

9 (10-19). 

 

1.5.2. Извештај о резултатима завршног испита 

 

Завршни испит на крају школске 202/2022. године полагало је 55 ученика.  

Постигли су следеће резултате: 

 

 српски језик математика комбиновани тест 

бодови број 

ученика 

% број ученика % број ученика % 

≤ 5 4 7,27 6 10,91 0 0,00 

6-10 15 27,27 6 10,91 7 12,73 

10-15 23 41,82 23 41,82 17 30,91 

˃ 15 13 23,64 20 36,36 31 56,36 

 

      Ако упоредимо резултате са резултатима оствареним претходне године, уочавамо да је тест 

из математике урађен много боље, чак 25% је повећан број ученика који су оствојили више од 

15 бодова, то јест који су решили задатке са напредног нивоа, колико је процената смањен број 

ученика који су освојили између 11 и 15 бодова. На тесту из српског језика и на комбинованом 

тесту, резултати су слични као прошле године. Кад их упоредимо са претходним годинама 

уочавамо константни благи пад нивоа постигнућа на два теста и раст на тесту из математике. 

Ову чињеницу треба анализирати на стручним већима и утврдити разлоге и предложити мере 

за заустављање лаганог пада.  
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 Шк. 2018/19.  

(просечан 

број бодова) 

Шк. 2019/20.  

(просечан 

број бодова) 

Шк. 2020/21.  

(просечан 

број бодова) 

Шк. 2021/22.  

(просечан 

број бодова) 

Републички 

просек 

2021/2022.г 

Српски језик 9,78 12,48 12,36 12,10 12,52 

Математика 9,87 11,30 11,66 12,85 12,31 

Комбиновани 

тест 

10,92 15,46 15,46 15,22 14,12 

 

Кад упоредимо наше резултате са просечним резултатима на нивоу Републике Србије, 

уочавамо да су резултати из српског језика, математике и комбиноваог теста изнад реубличког 

просека. Према броју бодова за упис наши ученици су на трећем месту у општини Сурчин. 

Назив школе Број бодова из школе Број бодова на тесту Бодови за упис 

Душан Вукасовић Диоген 48.26 27,01 75,27 

Бранко Радичевић 47,60 29,35 76,94 

Стеван Сремац 47,15 25,32 72,47 

Вожд Карађорђе 46,25 28,36 74,61 

Вук Караџић 50,41 29,11 79,53 

22.октобар 45,57 25,30 70,87 

 

1.5.3. Постигнућа ученика 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 2021/2022. години постигнути су следећи резултати: 

1. место на општинском такмичењу – 7 ученика; 

2. место на општинском такмичењу - 11 ученика; 

3. место на општинском такмичењу - 8 ученика. 

      

1. место на градском такмичењу - 3 ученика; 

2. место на градском такмичењу - 1 ученик; 

3. место на градском такмичењу - 1 ученик; 

      2. место на републичком такмичењу - 1 ученик; 

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

 

2.1. Извештај о раду директора школе 
 

Током августа спроведене су припреме за почетак  нове школске године, школски простор је 

детаљно очишћен и дезинфекован, набављене су довољне количине средстава за дезинфекцију 

и одржавање хигијене. Наставно и помоћно техничко особље је информисано о понашању и 

начину рада у тренутним околностима. 

Школска година почела је редовно, 01.09.2022.године. И ове године уз помоћ ГО Сурчин 

обезбеђени су прикладни поклони за ученике првих разреда у виду школског материјала. 

Почетком септембра директор је радио на изради Годишњег плана рада фза ову школксу 

годину, изради извештаја о раду директора као и на завршетку Извештаја о реализацији 

годишњег плана рада за протеклу школску годину. Сва документа усвојена су на седници 

школког одбора од 15.09.2022.године, у складу са законом. 

Почетком месеца, диркетор је организовао преузимање и поделу таблет рачунара ученицима 

од 3 до 6 разеда, лаптопова за све наставнике који предају у тим разредима и њихово 

умрежавање.  

Дана 21.09.2022.године, организован је једнодневни семинар „Подршка школама у ра 

Почетком септембра, колега Лекић обавестио је директора да не жели да ради више у школи и 

да даје отказ. Иако је место наставника математике и информатике дефицитарно занимање, 

врло брозо смо успели да нађемо адекватну стручну замену. 

Истовремено је решаван проблем са стубовима јавне расвете, у школском дворишту у 

Петровчићу, који су били склони паду и угрожавали су безбедност деце. Након више 

телефонских позива надлежним службама, проблем је решен тако што су дотрајале дрвене 

бандере замењене бетонским. Директор је овај проблем решио уз помоћ и сарадњу 

представнице родитеља из Петровчића Александре Хаднађев. 06.09.2021.године отпочели су 

радови на гасификацији школске котларнице у Бечмену, увођењем извођача у посао. Директор 

је решавао проблеме који су се појављивали током радова и припремао документацију за 

прикључење гаса. Истовртемено су урађени сервиси гасних котлова у Бечмену у фискултурној 

сали и у Петровчићу. 

Променом интернет оператера, решен је проблем са интернет конекцијопм у Петровчићу. 

Пошто у Петровчићу нема простора који би служио искључиво као кабнинет за информатику, 

а за потребе предмета Дигитални свет, извршена је и набавка десет лаптоп рачунара који ће 

задовољити потребе ученика 1 и 2.разреда. Набављени су и рачуанри за администрацију. 

Дан школе, обележен је спортским активностима на отвореном. Због великог броја заражених 

корона вирусом ове године није организована свечана академија. Поводом Дана школе 

компанија „Koffi cab“ из Деча донирала је издвојеном одељењу школе у  Петровчићу БИМ 

пројектор. 
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Током месеца септембра директор је учествовао у раду наставничког и одељењских већа, 

Школског одбора, педагошког колегијума и школских тимова. 

Због три пријаве вршњачког насиља, које је пријавила мајка учеика 4.разрда, директор је са 

Тимом за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, стручним 

сарадником и учитељицом одељења, предузимао мере према портоколу о заштити од насиља и 

контролисао њихову примену.  Одржан је заједнички родитељски састанак у 41 одељењу. 

Током месеца директор је радио са сарадницима и на уносу података у ЈСИП. Током рада 

наилазили смо напроблеме које нисмо успели да решимо. 

Почетком октобра облежили смо дечују недељу. Директор је узео учешће у организацији, 

традиционалне Олимпијаде првака, која се у оквиру Дечије недеље организује за све наше 

прваке у Фан парку у Бечмену, уз подршку МЗ Бечмен и ГО Сурчин. Директор је учествовао у 

организацији Дана ослобођења места у Другом светском рату, сарађујући са МЗ Бечмен, 

СУБНОР-ом, Савезом потомака српских ратника 1912-1920. 

Пред сам почетак грејне сезоне имали смо проблема са грејним инсталацијама. У Петровчићу 

је дошло до квара, најпре на МРС-у где смо осетили цурење гаса и о томе обавестили Сурчин 

гас, који је брзом интервенцијом отклонио квар. Потом је након извршених топлих проба, 

дошло до квара на размењивачу топлоте, који је морао бити ношен на ремот. Београдске 

електране нису успеле да санирају оштећење експанзионог суда у котларници у Бечмену, па су 

морале да приступе његовој замени, као и замени дотрајале конструкције која је држала посуду. 

Због недостатка радне снаге, радови су започели тек 08.10.2021.године, али су због лоших 

временских прилика завршени тек 15. октобра, када је грејање нормализовано. И поред радова 

настава се редовно одвијала. У октобру смо уз подршку ГО Сурчин у сали Дома културе у 

Петровчићу организовали позоришну представу за наше ученике.  

Директор је током октобра учествовао у раду Школског одбора, Наставничког већа, Тима за 

заштиту ос дискриминације, насиља, занемаривања и злостављања, радио на ажурирањеу 

ЈИСП-а. Након добијања сагласности, расписали смо конкурс за упражњено место наставника 

Ликовне културе на 50% радног времена. 

Директор је сарађивао у изради Процене ризика од катастрофа и израде плана спасавања, 

Израде порцене ризика у заштити  лица, имовине и пословања,  изради Плана заштите од 

пожара. 

Током октобра у сарадњи са хуманитарном оргаизациојом „Српска солидарност“, 

организовали смо акцију приикупљања хуманитарне помоћи за српско становништво на 

Космету. Прикупљено је и упаковано 32 хигијенска и 33 пакета са храном. 

 Почетком новембра школа је била предмет ванредног надзора градске просветне инспекције, 

поводом пријаве вршњачког наиља над малолетним КК коју је поднела мајка ученика. 

Инспектор је прегледао школксу документацију и наложио да школа успостави бољу сарадњу 

са мајком ученика КК. Током месеца имали смо проблема са обезбеђивањем замена за одсутне 
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наставнике, јер није било слободних наставника разредне наставе, те у одсутне наставнике 

заемњивали директор и педагог. 

Током јесаењег распуста, који је био продужен ради спречавања ширења заразе КОВИД 19 сарс 

2 вирусом, у издвојеном одељењу у Петровчићу заемњене су топловодне цеви и санирано 

дугогодишње цурење воде из система. Заменом цеви повећана је његова ефикасност. Током 

мнесеца, извођени су радови гасификацији школске котларнице. Радови су више пута 

прекидани због административних несугласица наручиоца ( Секретаријат за заштиту животне 

средине Града Београда) и извођача радова.  

Директор је предствљао школу у обележавању Дана касарне у Јакову. 

По захтеву Инспекције за заштиту животне средине, спроведена је јавна набавка и извршено 

мерење емисије штетних гасова на оџаку школске котларнице у Бечмену. Налаз је утврдио да 

се емисија гасова креће у законски дозвољеним вредностима. Примерак извештаја, прослеђен 

је Секретаријату за заштиту животне средине Града Београда.   

Спроведена је и јавна набавка и купљене су табле и кошеви за школско двориште у Петровчићу. 

Замењене су старе  табле и постављени нови савремени кошеви. Током овог месеца био је 

расписан и тендер за реконструкцију старе зграде фискултурне сале (некадашња немачка 

школа), али се на њега није јавио ни један понуђач иако их је неколико изашло на терен да види 

тренутну ситуацију. Због недостатака у пројекту, дошло је до приверменог прекида у радовима 

на унутрашњој гасној инсталацији. Директор је са надлежнима из Секретаријата за образовање 

и дечију заштиту и Секретаријата за заштиту животне средине радио на проналажењу најбољих 

решења за насталу ситуацију.   

Током новембреа директор је учествоао у раду Одељењских, Наставничког већа, Школског 

одбора, тимова, актива директора.... Током месеца директор је обилазио часове редовне 

наставе. 

Почетком децембра решавали смо проблем са хидрантском инсталацијом у згради у Бечмену. 

Замењени су вентили на хидрантским цевима, решаван проблем са хидроцилима, уграђена је 

потапајућа пумпа као осигурање од поплаве у шахту. Решавали смо и проблем са набавком 

омекшивача за воду за пуњење грејне инсталације за Бечмен и Петровчић. Договорено је да 

Секретаријат за образовање и дечију заштиту финансира његову набавку. Од Министарства 

просвете добили смо 5 рачунара и један штампач, намењен издвојеном одељењу у Петровчићу. 

Током овог месеца спровели смо набавку за куповину књига за школску библиотеку и 

учествовали смо у куповини  књига за библиотеке наших школа у иностранству, у сарадњи са 

министарством. Против једног ученика вођен је дисциплински поступак због нарушавања 

безбедности других ученика. Наком спроведеног појачанаог васпитног рада ученик је значајно 

променио своје понашање.  

 

Организована је и новогодишња представа за ученике млађих разреда. Директор је обилазио 

часове редовне наставе. Учествовао је у раду Наставничог и Одељењских већа, у раду тимова 
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и раду Школског одбора. На седници Школксог одбора донета је одлука о обављању пописа 

школске имовине и формирана комисија која ће спровести попис. Крајем децембра потписали 

смо анаекс уговора са ЕПС-ом како бисмо омогућили редовно снабдевање школских објеката 

електричном енергијом. У сарадњи са ГО Сурчин обезбеђена су новчана средства за 

реконструкцију школске зграде у Петровчићу, спроведен је поступак јавне набавке и радови су 

почели одмах после новогодишњих празника.  

Током зимског распуста, извођени су радови на рекунструкцији школске зграде у Петровчићу. 

Директор је обилазио и надгледао извођење радова. Средином јануара завршени су радови на 

унутрашњој гасној инсталацији. Технички пријем радова обављен је 19.јануара 2022.године. 

Комисија за технички пријем нашла је да су радови изведени према важећим прописима и 

дозволила њено коришћење. Директоро је предузимао мере да се одобри прикључење на гас, 

какао би друго полугодише почело са грејањем на гас. Због дуге процедуре и неизвесности 

морали смо да набавимо додатнеколичине угља, како бисмо имали грејање до добијања дозволе 

за прикључење. Од 24.јануара, 2022.године у 13 сати школа се за грејање користи гас. Заменом 

енергента добили смо чистији ваздух у Бечмену и боље и кввалитетније грејање у згради. 

 Током јануара директор је учествовао у раду Шкослког одбора, школских тимова. 

 

У фебруару, директор је уз редовене активности решавао проблем са доводом и одводом воде, 

са застојем у испоруци гаса у школској згради у Петровчићу. Посећивао је часове редовне 

наставе, с циљем праћења спровођења мера за побољшање успеха и дисциплине донетих на 

седници Наставничог већа на крају првог полугодишта. Увидом у ес-Дневник пратио је 

динамику оцењивања јученика. Због немогућности да се нађе заемна за одсутне учитељице, 

директор је вршио замене одсутних наставника у првом и трећем разреду.  Дао је допринос и у 

припреми различитих такмичења ( биологија, географија, Мислиша...). Редовно је 

контролисано дежурство нставника, пратио контролисао одржавање хигијене у школским 

зградана и наређивао да се пропусти поправе. Дирекотр је учествоао у раду Школског одбора, 

Наставничког већа, Савета родитеља, у раду Актива за школско развојно планирање, Тима за 

стручно усавршавање и професионални развој запослених и других стручних тимова и већа. 

Активно је учествовао у ажурирању ЈИСП-а. Редовно је комуницирао са ученицима и помагао 

резредним старешинама и шкоском педагогу у решавању досциплинских проблема међу 

ученицима. Директор је учествовао у обуци запослених за ИС „Искра“, јавној дебати о 

предлогу критерујума за запошљавање наставника у школи. Учествовао је у организацији 

садње Дрвета генерације у Бечмену и Петровчићу. Сарађивали смо са полицијском станицом у 

Сурчину, Центром за социјални рад Сурчин у циљу решавања проблема који су се јављали у 

школи. 

Почетком марта у школи су усдпешно организована такмичења Мислиша и општинско 

такмичење из географије, у чијој  је организацији учествоаво директор.  У сарадњи са 

руководиоцима стручних већа и стручним сарадницима праћена је реалчизуација годишњег 

плана рада школе. У марту директор је у сарадњи са секретаром и шефом рачуноводства 

обезбедио да школа пређе на систем плаћања  путем е фактура. Контролисан је рад техничке 
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службе( домара) на одржавању школских објеката и опреме. Указано им је на пропусте и 

захтевано да се ти пропусти исправе. Такође је утврђено шта су приоритети у даљем одржавању 

зграда и опреме, као и набавци неопходних резервних делова и репроматеријала. Директор је 

учествовао у раду Наставничог већа, стручних тимова, учествоао је и у раду организационог 

одбора за постављање спомен бисте Југославу Зорићу, борцу са Кошара који је преминуо од 

последица зрачењем осиромашеним уранијом.  Директор је учествовао у реализацији пробног 

завршног испита за ученике осмих разреда. Обилазио је часове редовне наставе, вршио замену 

у четвртом разреду, јер није било могуће пронаћи слободне учеитеље за замену. Вођени су 

дисциплински поступци против два учнеика због теже повреде радне обавезе ученика. Од којих 

је један окончан изрицањем укора директора.  

У априлу је почела реконструкција објекта старе немачке школе ( стара фискултурна сала) и 

њено преуређење за потребе отварање групе продуженог боравка. Школа је била домаћин 

Општинском такмичењу из Биологије, за чије организовање значанјна улога припала је 

директору и наставници Биологије, Мирјани Покрајац. Спровцедене су јавне набавке за 

куповину намештаја, омекшивача воде за котларнице у Бечмену и Петровчићу и за извођење 

екскурзија. Одређени су добављачи и набављена потребвна опрема. Директор је учествовао у 

раду Одељењских већа, Наставничог већа, Савета родитеља, раду стручних тимова и тела. Узео 

је учешће у организацији и извођењу родитељских састанака у четвртом и осмом разреду, као 

са родитрељима будућих првака. Учествоаво је на конференцији „Чувам те“, посвећеном 

платформи за борбу против вршњачког насиља постављену од стране Владе Републике Србије. 

Током пролећног распуста организовао је темељно чишћење школског простора, поправку 

опреме, кошење траве у двориштима. Контролисао је  и надгледао радове на реконструкцији 

старе немачке школе ( старе фискултурне сале). Сарађивао је са разредним старешинама и 

стручним сарадницима на решавању дисциплинских проблема. Отворен је дисциплински 

поступак против једног ученика, који је обустављен јер је дошло до значајног поправљања 

понашања ученика. Директор је учествовао у обележавању дана погибије припадника 

250.ракетне бригаде за противваздухопловна дејства током НАТО агресије 1999.године у 

Петровчићу. Сарађивао је и са Савезом потомака ратника 1912-1920.године.  

У мају смо почели са реализацијом екскурзија, па је достав свог времена директор потрошио 

на организовању путовања. Почеле су припреме за завршни испит и директор се старао да се 

све претходне радње реализују на време и испоштују прописани рокови. Организована је 

посета предшколаца матичној школи у Бечмену, где су седеца упознала са животом и радом у 

школи. Упознали су наставнике, директора и остале запослене. Са родтиељњима будућих 

првака разоговарали смо о организацији групе продуженог боравка. Родитеље је директор 

упознао са процедурама које је неопходно спровести. Свакаоднево су обављани разговори са 

ученицима који су кршили дисциплинска правила, о прекршајима у сарадњи са разредним 

старешинама обавешавали смо родитеље. Директор је учествовао у раду  Током месеца 

директор је редовно контролисао радове на реконструкцији старе немачке школе (старе 

фискултурне сале). Учествовао је у  раду Наставниког већа, стручних тимова. Након инцидента 

спроведен је дисциплински поступак против једног ученика коме је изречен укор наставничког 

већа. Директор је учествовао у организацији полагања венаца на спомен бисту Радету Јотићу, 
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погинулом јунаку у НАТО агресији. У сарадњи са МУП-ом, организовали смо предавање 

„Насиље као негативна друштвена појава“ за ученике 4 и 5.разреда. Директор је узео учешће и 

у организацији Кроса РТС-а, 13.маја2022. године. Током овог месеца школа је у два наврата 

добила лажну дојаву да јеу згради постављена бомба. Школске зграде прегледале су контра 

диверзионе екипе МУП-а, након чега је рад нормализован. Контролисано је спровођење мера 

противпожарне заштите, дежурство наставника и других запослених и констатовано да нема 

пропуста.  

У јуну, директор је успешно положио испит за лиценцу директора образовно васпитне установе 

и за то му је издато уверење. У овом месецу кренули смо са реализацијом ученичких екскурзија. 

Директор се старао да све протекне у складу са правилником. Екскурзије су успешно 

реализоване. У склопу припрема за завршни испит, директор је одредио дежурне наставнике, 

супер визоре који су прошли обуку на сајту Завода за унапређење квалитета образовања и 

васпитања. За ученике осмих разреда организовао је припремну наставу и старао се да ученици 

осмих разреда не ометају рад у другим одељењима. Контролисао је рад дежурних наставника 

и осталих запослених, као и радове на реконструкцији зграде за продужени боравак. Обављао 

је сталне разговоре са ученицима у циљу превенције непримереног понашања појединих 

ученика. Учествоао је у раду Одељењских већа, Наставничког већа, Савета родитеља, 

Школског одбора, Актива директора, у раду стручних тимова и тела. У сарадњи са ГО Сурчин, 

узели смо учешћа у различитим пројеклтима: о безбедности у саобраћају, екологији.... 

Од 27 до 29.јуна спроведен је завршни испит након завршеног осмог разреда. Директор је у 

складу са директивом Министарства просвете, организовао овај испит у ОШ „Вожд Карађорђе“ 

у Јакову. За све ученике био је обезбеђен превоз. Сви ученици су изашли на испит и успешно 

завршили основно образовање. Након завршног испита директор је обезбедио спровођење 

активности на упису ученика у средње школе: попуњавање листа жеља, провере података, 

објављивање расподеле по школама. Сви ученици су уписани у првом кругу. Са школским 

педагогом учествоао је у сарадњи са Центром за социјални рад у Сурчину у конференцији 

случаја у вези једног нашег ученика. 

У јулу смо спровели јавну набавку за електричну енергију. Радило се и на решавању губитка 

воде из система водовода у школи. Окречена је топла веза, ходник у сали и свлачионице. Гастек 

је уградио омекшивач воде у котларници у Петровчићу. Фирма Гранд ЦТУ, испоручила нам је 

намештај из јавне набавке. Током овог месеца добро су напредовали радови на згради старе 

немачке школе (сатаре фискултурне сале). 

У августу смо уз помоћ запослених  у фирми „Koffi cab“ из Деча, офарбали мобилијар у 

школком двориту у Петровчићу. Набавили смо довољне количине дезинфикационих средстава, 

хемикалија за одржавање хигијене, детаљно очистили простор школе и припремили га за 

безбедан пшовратакј ученика у школске клупе. 

Током овог периода директор је гостовао два пута на ТВ Студио Б говорећи о почетку школске 

године и о радовима у Петртовчићу. ТВ Маг из Обреновца направио је пет прилога у вези са 

радом унаше школе. 
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Тококм школске године, доста времена директор је потрошио на проналажењу замена за 

одсутне раднике и обезбедио да се настава одвија без већих проблема. 

Ове школскае године директор је посетио следеће часове: 

датум наставник Разред и 

одељење 

Наст. 

предмет 

Назив наставне јединице разлог 

21.09. 

2021. 

Саша Шарић 61 Физика Путања, пређени пут и 

време 

Нови члан 

колектива 

29.09. 

2021. 

Весна 

Самарџић 

33 Српски језик Именице Нови члан 

колектива 

06.10. 

2021. 

Милојка 

Максић 

Козомора 

61 математика Цели бројеви Нови члан 

колектива 

26.10. 

2021. 

Мирослав 

Стаменковић 

11 математика Број 2 Редовно 

03.11. 

2021. 

Јелена Петрић 52 Биологија Исхрана, варење, 

излучивање 

Приправни

к 

02.12. 

2021. 

Данијела 

Рајшић 

62 Енглески језик Describing past events / 

Families 

Редовно 

02.12. 

2021. 

Саша Шарић 82 Физика Наелектрисана тела и 

елементарна количина 

наелектирсања 

Редовно, 

приправни

к 

02.12. 

2021. 

Тајаан Буљан 21 Математика Знак пута, множење као 

скраћено сабирање, 

чиниоци, производ 

редовно 

06.12.

2021. 

Средоје Мишић 52 Техника и 

технологија 

Геометријско цртање редовно 

08.12. 

2021. 

Слађана Јоргић 82 Хемија Физичке и хемијске 

особине соли 

обрада 

10.12.

2021. 

Десимир Гаић 52 Физипчко и 

здравствено 

васпитање 

Партерна гимнаситика Праћење 

ученика, 

редовно 

14.12. 

2021. 

Драгана Костић 31 Математика Множење збира и разлике редовно 

15.12. 

2021. 

Марија 

Ивковић 

31 Енглески језик Давање и тражење 

основних информација о 

себи и другима; описивање 

бића и предмета из 

непосредног окружења 

редован 

17.12. 

2021. 

Јелена Стајчић 13 Српски језик Писана слова н и њ Редовно 

20.12. 

2021. 

Данијела 

Петковић 

32 Српски језик Зима – Д. Васиљев Нови члан 

колектива, 

Приправни 

21.01. 

2022. 

Јадранка 

Иванишевић 

61 Српски језик и 

књижевност 

Домаћа лектира Редовно 
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26.01. 

2022. 

Милојка 

Максић 

Козомара 

71 Информатика Payton-промењљиве, 

гранање 

Приправни

к 

09.02. 

2022. 

Весна 

Чобановић 

62 Грађанско 

васпитање 

Позитивно коришћење 

интернета 

Редовно 

14.02. 

2022. 

Данијела 

Петковић 

32 Матеатика Множење збира и разлике Приправни

к 

23.02. 

2022. 

Милојак 

Максић 

Козомора 

62 Матеамтика Паралелограм Приправни

к 

23.02. 

2022. 

Ивана Василић 81 Техниука и 

технологија 

Састављање електричних 

кола 

Редовно 

24.02. 

2022. 

Ева гравара 

Белојица 

82 Ликовна 

култура 

Приме на принципа Редовно 

01.03. 

2022. 

Жаклина 

Симић  

82 Српски језик и 

књижевност 

Функционални стилови Редвоно 

03.03. 

2022. 

Данијела 

Петковић 

32 Математика Једначине са сабирањем Редовно 

04.03. 

2022. 

Љиљана 

Воденичаревић 

71 Географија Природне одлике Африке Редовно 

14.03. 

2022. 

Јелена 

Љубинковић 

43 Српски језик Реченице и њихови 

чланови 

Редвоно 

15.03. 

2022. 

Мирјана 

Покрајац 

72 Биологија Пријем и реаговоање на 

дражи – чула 

Редовно 

16.03. 

2022. 

Милица 

Љубинковић 

23 Математика Дељење бројем 2 Редовно 

24.03. 

2022. 

Сaшa Шарић 62 Физика Маса и тежина као 

различити појмови 

Праћење 

ученика 

30.03.

2022. 

Ивана Василић 62 Информатика Одлучивање у програму, 

понављање.... 

Редовно 

18.04.

2022. 

Даница 

Утјешиновић 

51 Математика Множење децималног 

броја 

Редовно 

20.04.

2022. 

Гордана 

Вукасовић 

42 Математика Површина квадрата Редовно 

20.04.

2022. 

Данијела 

Рајшић 

51 Енглески језик Wishes/verbs/purpose Редовно 

19.05.

2022. 

Катарина 

Јаношевић 

51 Историја Култура и свакодневни 

живот старих Римљана 

Редовно 

09.06.

2022. 

Ненад катић 72 веронаука Срби светитељи Редовно  

 

Финансијски извештај за буџетску 2021.годину: 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕСТАЈ О ИЗВРСЕЊУ  

БУЏЕТА ИНДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

О.Ш.''ДУШАН ВУКАСОВИЋ - ДИОГЕН'' 
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ЗА ПЕРИОД 01.01.ДО 31.12.2021 

 

 
 
Основна школа “Душан Вукасовић-Диоген” као индиректни корисник буђжетских средстава 

дужна  је да састави годишњи финансијски извештај – завршни рачун за 2021 годину, на 

основу евиденција о примљеним средствима и извршеним плаћањима која су усаглашена са 

Управом за трезор, као и на основу других аналитичких евиденција а пре свега главне књиге 

која се води у рачуноводству установе. Такође обавеза произилази из законских, 

поџаконских, интерних аката и правилника о начину припреме, састављања и подношења 

финансијских извештаја корисника буђжетских средстава и корисника средстава организација 

обавезног социјалног осигурања “Службени гласник РС” Бр 33/2015. Правилником је 

регулисано састављање завршног рачуна у складу са чланом 5 уредбе о буђжетском 

рачуноводству и заснива се на готовинској основи, по којој се трансакције и пословни 

догађаји евидентирају у тренутку када се готовинска средства приме, односно исплате. У 

саставу правилника одштампани су обрасци и њихова садржина који чине завршни рачун за 

2021 годину, и који се достављају Управи за трезор.    

 

 

                                             ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ   

1 Текући трансфери  1.448.753,72 

2 Текуци трансфери- јубиларна- ост при 439.917,34 

3 Текући трансфери- компезација 4.608.968,65 

3 Текући трансфери- материјални трошак 2.771.063,94 

5 Приход из Републицког буџета 48.135.981,70 

6 Приход из Републицког буџе библиоте 67.415,48 

7 Приход из Републицког бу отпремнин 289.906,50 

8 Родитељски динар 158.550 

9 Донација 0 

  УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ОД 1/8 57.920.557,33 

 

                                             ТЕКУЋИ РАСХОД   

1 Плате по основу цене рада 41.248.505,99 

2 Допринос за ПИО 4.757.115,22 
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3 Допринос за здравствено осигурање 2.130.360,49 

4 Превоз на посао 1.689.333,41 

5 Солидарна помоћ 249.894,44 

6 Отпремнина приликом одласка у пензи 289.906,50 

7 Јубиларне награде 439.917,34 

8 Троскови платног промета/банкар.услуге 75.251,72 

9 Услуге за електричну енергију 772.810,29 

10 Природни гас 602.720,74 

11 Лож - уље 0,00 

12 Услуге водов и канализација 155.303,70 

13 Комуналне услуге 444.272,86 

14 Услуге комуникације 218.314,07 

15 Закуп сале 742.560,00 

16 Троскови за пословна путовања 2.425,00 

17 Услуге за одржавање софтвера 31.500,00 

18 Компјутерске услуге 17.580,00 

19 Услуге образовања и усавршавања за 13.890,00 

20 Репрезентација 4.971,00 

21 Остале опште услуге 150.264,99 

22 Остале специјализоване услуге  381.800,00 

23 Централно грејање 429.193,70 

24 Текуће поправке и одржавање зграда   

25 Текуће поправке и одржавање опреме 1.421.149,99 

26 Канцеларијски материјал 9.052,32 

27 Расход за радну униформу 67.484,85 

28 Стручна литература за редовне потребе 125.520,00 

29 Издаци за гориво-бензин  32.272,00 

30 Материјал за образовање 378.246,71 

31 материјал за одржавање хигијене и угости 362.699,06 

32 храна+пиће 28.795,52 

33 материјал за посебне намене 131.620,68 

34 Ученичке награде 0,00 

35 Порез +Републичке таксе 65.076,40 

36 капитално одржавање објеката 42.000,00 
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37 Опрема за образовање 1.652.940,00 

38 Опрема за спорт   

39 Нематеријала имовина књиге 67.415,48 

  УКУПНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ 1-39 59.232.164,47 

 

 

 
    УКУПНИ   ПРИХОДИ: 57.920.557,33   

                                    УКУПНИ   РАСХОДИ: 59.232.164,47                        

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

                          МАЊАК ПРИХОДА-ДЕФИЦИТ:1.311.607,14              

 

 

Пренет суфицит из прошле године са редовног рачуна 2. хиљада и дечијег 88 хиљада И рачун 

донације 1.320 динара. 

Стварни суфицит је на основном рачуну 2 хиљаде, на дечијем рачуну 96 хиљада И на рачуну 

донације 0, што чини разлику остварених прихода и примања и остварених расхода и 

издатака из прихода и примања у 2021 години. 

 

 

           

                                             
 У Бечмену, 15.09.2022.године                           Душко Недељковић, директор 
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2.2. Извештај о раду Школског одбора 
 

 

У школској 2021/2022.години, одржано је шест седница школског одбора. 

 

16.   седница Школског одбора, одржана је  15.09.2021. год. А на дневном реду је било: 

 

 Усвајање записника са  15. седнице школског одбора,  

 Потврђивање Решења школског одбора бр.784 донетог дана 20.07.2021. о отказу уговора 

о раду Душка Недељковића, потврђивање Уговора о раду са Душком Недељковићем, 

директором школе бр.789 од 20.07.2021. и Одлуке бр. 788 од 20.07.2021. којом се даје 

сагласност на другу измену финансијског плана., 

 Усвајање Извештаја о остваривању Годишњег плана рада школе за  школску  2020/2021 

годину,  

 Усвајање Извештаја директора о његовом раду за школску 2020/2021  годину,  

 Усвајање Извештаја о самовредновању рада школе за 2020/2021 годину; 

 Усвајање Извештаја о Стручном усавршавању запослених за 2020/2021 годину 

 Доношење Годишњег плана рада за школску 2021/2022 годину, 

 Доношење Плана стручног усавршавања запослених за школку 2021/2022.годину; 

 Давање сагласности на Правилник о организацији и систематизацији                 послова 

за школску 2021/2022.годину 

 Усвајање извештаја Тима за заштиту деце од дискриминације, насиља, занемаривања 

излсотављања                                                           

 Школски пројекти, 

 Безбедност ученика,        

 Инвестиционо и текуће одржавање, 

 Текућа питања 

 

 

17.   седница Школског одбора, одржана је  28.10.2021. год. Тема седнице је била: 

 

 Усвајање записника са  16. седнице школског одбора, 

 Упознавање са садржајем Записника о ванредном инспекцијском надзору VII-06 бр. 614-

1117/2021 од 14.10.2021. године, 

 Безбедност ученика;  

 Инвестиционо и текуће одржавање; 

 Текућа питања 

 

18.   седница Школског одбора, одржана је  10.01.2022. год и на њој се расправљало о 

 

 Усвајање записника са  17. седнице школског одбора,  

 Потврђивање Одлуке школског одбора бр. 1529, донете дана 29.12.2020. године, којом 

се даје сагласност на трећу измену Финансијског плана за 2021. годину; 

 Потврђивање Одлуке школског одбора бр. 1330, донете дана 30.11.2021. године, о 

попису и образовању комисије за попис имовне и обавеза са стањем на дан 31.12.2021. 

године, 

 Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта; 

 Доношење  Финансијског плана за 2022. годину; 

 Доношење  Правилника о видео надзору ОШ ''Душан Вукасовић-Диоген''; 
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 Безбедност ученика, 

 Инвестиционо и текуће одржавање, 

 Текућа питања 

 

19.седница Школског одбора, одржана је 14.02.2022. год. На њој се говорило о 

     

 Усвајање записника са  18. седнице школског одбора,  

 Усвајање Извештаја о извршеном попису финансијске имовине за 2021. годину,  

 Усвајање Извештаја о извршеном попису нефинансијске имовине  за 2021. години,  

 Усвајање Финансијског извештаја о извршењу буџета за 2021. годину; 

 Безбедност ученика, 

 Инвестиционо и текуће одржавање, 

 Текућа питања 

 

20. седнице Школског одбора, одржане дана 08.04.2022. године. На њој су расправљана 

следећа питања: 

 

 Усвајање записника са  19. седнице школског одбора,  

 Усвајање извештаја о успеху и дисциплини на крају трећег томесечја, 

 Усвајање анекса  на Годишњи план рада школе,  

 Усвајање  измене финансијског плана за 2022.годину; 

 Усвајање и доношење плана јавних набавки за 2022. годину. 

 Безбедност ученика,                                 

 Инвестиционо и текуће одржавање,            

 Текућа питања 

 

 

 

21.   седницу Школског одбора одржана је 30.06.2022. год. На дневном реду су били 

 

 Усвајање записника са  20. седнице школског одбора,  

 Анализа успеха и дисциплине ученика на крају другог полугодишта, 

 Дoношење Анекса III школског програма 2019-2023,  

 Усвајање II измене финансијског плана за 2022.годину; 

 Усвајање предлога  Финансијског плана за 2023, 2024 и 2025. годину; 

 Доношење одлуке о продуженом боравку; 

 Доношење одлуке о Изменама и допунама Статута школе (пречишћен текст); 

 Безбедност ученика, 

 Инвестиционо и текуће одржавање, 

 Текућа питања 

 

 

                                                                                               Председник школског одбора 

 

                                                                                                           Ненад  Катић 
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2.3. Извештај о раду Наставничког већа 
                  

 

У току школске 2021/022.године одржано је петзнаест седница наставничког већа. 

Прва седница наставничког већа одржана је 15.09.2021.године. На тој седници разматрани су: 

Извештај директор о свом раду у школској 2020/2021.години, Извештај о реализацији 

Годишњег плана рада за школску 2020/2021.годину, Извештај о самовредновању рада школе за 

2020/2021.године, Извештај о стрчном усавршавању запослених 2020/2021.годину, Годишњи 

план рада школе за 2021/2022.годину, План екскурзија и излета, за 2021/2022.годину. На тој 

седниици догворили смо се да прослава Дана школе, 26.09.2021.године буде организована по 

одељењима, због актелне епидемиолошке ситуације са КОВИД -19. 

Друга седница одржана је 28.10.2021.године. Након усввојеног записника са претходне 

седнице, присутни су упознати са Записником о ванредном инспекцијском надзору бр 614-

1117/2021 од 14.10.2021. године, као и са наложеним мерама које треба спровести. На седници 

смо договорили да ћемо предстојећи Дан толеранције, обележити кроз активности у оквиру 

одељењских заједница, на ЧОС-у, часовима ликовне културе, српског ејзка, грађанског 

васпитања,  прављењем паноа, читањем текстова којима ћемо промовисати вредности 

толеранције међу људима. На овогодишњем такмичењу „ Брзином до звезда“ у организацији 

атлетског савеза школа ће узети учешће. Договорено је да колегинице Чернош Бојана и 

Самарџић Весна. Десимир Гајић је упознао присутне да је екипа наше школе освојила прво есто 

на општинском такмичењу „Шумарски вишебој“ који организује Шумска урава Земун. 

Трећа седница наставничког већа одржана је 8.11.2021.године. Извршена је анализа успеха и 

дисциплине на крају првог класификационог периода  и утврђене мере за побољшање у 

наредном периоду. На седници је разматрана и реализација плана и програма за први разред и 

констатовали да је у потпуности успешно реализован. Разматрали смо и рад додатне, допунске 

наставе и СНА, као и слобдних ваннаставних активности. Школски кординатор Ес Дневника, 

Ивана Василић, одржала је предавање о новинама у ЕС-Дневнику. Након предавања одговарала 

јена питања присутних наставника и одгонетнула неке нејасноће које су се појавиле у раду 

неких настаника. Директор је на крају седнице информисао присутне наставнике о радовима 

на школској згради у Петровчићу, на санацији топловода. 

На четвртој седници одржаној 30.12.2021.године, извршена је анализа успеха и дисциплине на 

крају првог полугодишта за ученике од 1 до 8.разеда. Након тога смо расправљали о мерама 

које треба предузети да  би се у другом полугодишту унапредили и у спех и дисциплина. 

Разматрана је и реализација Годишњег плана рада и утврђено  да је све планирано и 

реализзовано упркос ограничењима које је донела пандемија КОВИД 19. Договорили смо се да 

због епидемиолошке ситуацие Дан Светог Саве прославио као и претходне године у оквиру 

одељењски заједница. 

Пета седница одржана је 25.02.2022.године. На овој седници разматран је Полугодишњи 

извештај директора о свом раду. Бојана Чернош, руководилац тима за професионални развој 

изнела је извештај о реализацији плана стручног усаршавања за ову школску годину. 

Договорено је да је потребно боље документовати извештаје о реализацији стручног 

усавршавања у оквиру установе, приложити и фотографије догађаја. Потом је Наставничко 

веће разматрало Извештај о раду Тима за заштиту деце од дискриминације, насиља, 

занемаривања и злостављања. Извештај је у им тима поднела педагог, Јелена Дурмић. Након 

тога урађена је анализа рада одељењских већа, стручних већа, разредних старешина. 

Расправљаи смо и о васпитномраду у школи. Констатовано је да у школи нема драстичних 

примера кршења дисциплине и непримереног понашања. Дас е сви проблеми решавају у 

сарадњи са родитељима, а да је у појединачним случајевима успостављна сарадња и са Центром 
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за социјални рад у Сурчину. Расправљали смо и о такмичењима. Школа ће бити домаћин 

такмичењима из Биологије и Географије. На овогодишњем такмичењу „Мислиша“ учествоаће 

ученици 4. Разеда и једна ученица 2.разреда. 

На шестој седници Наставничког већа, одржаној 28.03.2022.гдоине, донета је одлука о 

коришћењу уџбеника у наредној 2022/2023.години. Разматрани су резултати постигнути на 

општинским такмичењима до тада одржаним. Уочено је да у неким предметима није било 

заинтересованих ученика за учешће на такмичењима или  су ученици изашли на такмичење и 

постигли разочаравајуће резултате, што се сматра пропустом наставника, док је у неким 

предметима попут математике у разредној настави и  Географије и Биологије,  постигнућа 

годинама међу најуспешнијим у општини. На сеници је анализиран Анекс на годишњи план 

рада којим су додати полудневни излети у околину Београда.  Јелена Дурмић, школски педагог, 

поднела је извештај о појачаном васпитном раду са ученицима и активностима које она у 

сарадни са разредним старешинама спроводи како би дошло до промена нежељеног понашања 

код поједиих ученика. Договорили смо се и о одржавању  годишње преиредбе за крај школске 

године и одредили задужене наставнике. 

Седма седница одржана је 08.04.2022.године. На тој седници, алализирали смо успех и 

дисциплинун на крају трећег томесечја и предложили мере за побољшање успеха и дисциплине 

ученика. Закључео је да са ученицима који праве дисциплинске прекршаје треба појачати 

васпитни рад и за то су задужени разредне стаешине и школски педагог. Потом је уследио 

договор око организације екскурзија. Наставничко веће прихватило је предог да се за ученике 

6,7 и 8. Разеда организује дводневна екскурзија на релацији Бечмен-Раваница-Ђавоља варош-

Ниш-Бечмен. Наставничко веће обавештено је о току реализације пројекта „Одговор на 

вршњачко насиље“ који реализују Јелена Дурмић (педагог) и Катарина Јаношевић ( наставник 

историје и разердниу 62). Истог дана одржана је и осма седница на којој је извршен избор 

чланова за нови Школски одбор испред запослених. Након спроведене процедуре, за нове 

чланове Школског одбора испред запослених, предложени су: Љиљана Воденичаревић, 

Милица Љубинковић и Младенка Петровић. 

Девета седница одржана је 19.05.2022.године. На седници су договорене активности и подељни 

задаци за израду Анекса на школски програм. Наставничко  веће упознато је са резултатима на 

спроведеним такмичењима. Директор је за постигнуте резултате јавно похвалио следеће 

наставнике: Љиљану Воденичаревић, Мирјану Покрајац, Бојану Чернош, Даницу 

Утјешиновић, Ивану Василић, Данијелу Рајшић, Жаклину Симић, Еву Гравару Белојицу, 

Младенку Петровић, Весну Чобановић, Данијелу Петковић, Сашу Шарића. Након тога смо 

разоварали о терминима за реализацију екскурзија. Пошто није остало пуно времена до 

завршетка школске године нема ни много простора за бирање термина који су ограничени не 

само нашим избором, већ и ограниењима које има туристичка агенција ( слободни водичи пре 

свега). На седници смо одредили и водђе пута за сваку од дестинација. Колегиница Жаклина 

Симић је тражила да се поједиим ученицима, који константно чине дисциплинске прекршаје, 

ускрати одлазак наекскурзију с обзиром на ризике које то са собом носи. Директор је одбио 

такву могућност. 

Следећа, десета седица одржанаје 13.06.2022.године. На тој седници изречен је укор 

Наставничког Већа ученику 71 одељења П.Р. након спроведеног дисциплинског поступка, 

утврђено је да је ученик донео у школу нож како би се бранио од могућих напада других 

ученика. Због учињене теже повреде обавезе ученика, а с обзиром да је ученик већ кажњен 

укором директора, наставничко веће је једогласно донело овакву одлуку. 

Једанаеста седница нставничог већа одржана је 13.06.2022.године. На седници је анализиран 

успех и дисциплина ученика осмих разреа на крају другог полугодишта.  Донета је одлука о 

додели диплома Вук Карџић. Ове године носиоци „Вукове дипломе“ су : Грбић Невена, Никола 

Лазић, Марија Шумоња, Сара Ристић, Ања Петровић, Николина Миљановић, Василије 
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Николић и Мара Продановић. Додељене су и посебне дипломе ученицима осмог разреда који 

су се истицали у појединим областима и предметима. За Ученика генерације, комисија коју је 

формирао директор школе предложила је Марију Шумоњу која је била најуспешнија на 

такмичењима, Што је Наставничко веће једногласно прихватило. Нкаон тога су формиране 

комисије за полагање разредних и поправних испита. Директор је обавестио присутне о 

припремама за организацију завршног исита. За прегледаче одређни су сви наставници који 

предају српски језик, математику, физику, биологију, географију и историју. За дежурство на 

завршном испиту одређени су наставници: Младен Челебић, Данијела Рајшић, Десимир Гаић, 

Средоје Мишић, Јелица Пешић Ждерић, Младенка Петровић, Милица Љубиниковић, Бојана 

Чернош, Драгана Костић, Јелена Љубинкоић, Данијела Петковић и Весна Самарџић. 

Супревизори су Тајана Буљан и Марија Ивковић. Договорили смо потоми начин организације 

решавања теста за ученике 4 и 7.разеда. Ученици 4.разеда тест ће решавати 15.јуна, а ученици 

7. разеда су тог дана на екскурзији па ће тест реашавати наредног дана, тј 16.јуна. 

Дванаеста седница одржана је 27.06.2022.године. На овој седници анализиран је успех и 

дисциплина на крају другог полугодишта. Констатовано је да сви ученици завршавају разред. 

Од другог до осмог разреда имали смо 390 ученика. Одличних је 226, врло добрих је 94, са 

добрим успехом има 64 ученика и довољан успех постигло је 5 учнеика, док је један ученик 

остао неоцењен из другог страног језика. Наставничко већ је утврдило да су сви ученици осмог 

разреда који су били упућени на полагање поправног испита исти успешно положили и стекли 

право да изађу на завршни испит. Донета је одлука да се свим одличним ученицима додели 

охвалница за одличан успех и примерно владање, да се ученици који су постигли оддговарајући 

успех на такмичењима и носиоци „Вукове дипломе“ награде књигом. Констатовано је и да је 

Годишњи план рада реализован у потпуности. Наставничко веће размотрило је Анекс 3 на 

школски програм и без примедби проследило Школском одбору на усвајање, с констатацијом 

да још увек није објављен програм наставе и учења за обавезни наставни предмет Дигитални 

свет за трећи разед. 

Тринаеста седница Наставничког већа одржана је 30.06.2022.године. На овој седници утврдили 

смо да су сви ученици осмог разеда изашли наполагање завршног испита, да су били одговорни 

и дисциплиновани, због чега их је директор похвалио. Констатовали смо да су ученици 

изласком на завршнииспит завршили основно образовање и васпитање, те да им се може издати 

Сведочанство о завршеном основоном образовању и васпитању као и Уверење о обављеном 

завршномиспиту. Директор је упознао пристуне наставнике да је Савет родитеља покренуо 

иницијативу за отварањем групе продуеног боравка у Бечмену и да се за тај облик наставе 

пријавило 32 родитеља првог и другог разедна наредне школске године. Пошто је 

реконструкција зграде старе немачеке школе или ти старе сале, предвиђена за август, а радови 

добро напредују, постојаће просторни услови за овакав вид наставе. Наставничко веће 

подржало је иницијативу Савета родитеља. Договорено је да се наредне године за ученике 

школе у другом циклусу понуде следеће СНА: 5.разред, Цртање, вајање и сликање, Чувари 

природе; шести резред: Музиком кроз живот и Медијска писменост; седми разред, Моја 

животна средина и Домаћинство; осми разред Предузетништво и Филоофија рада са децом. 

Четрнаеста седница Наставникчког већа одржана је дана 22.08.2022.годнине. На њој су 

присутни упознати са припремама за почетакнове школске године. Донела је одлука о 

структури одељења и подели одељења на наставнике, одређене су разредне старешине за 

шклолку 2022/2023. годину. Усвојен је календар рада  з ашколку 2022/2023. годину. Сви 

присутни су упознати са мерама против ширења КОВИД-19 и обавезама запослених по том 

питању. Договорили смо се и око организације прославе Дана школе , 26.09.2022.године. 

Петнаеста седница одржана је 29.08.25022.године. На њој су формирана стручна тела за 

наредну школску годину. Поново смо расправљали о формирању одељења у петом разреду. 

Пошто смо од школске управе добили дозволу за формирање три нпета разреда., и одређен је 
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разредни за пето три одељење.Сви присутни упознати су са својим задужењима у оквиру 40-то 

часовне радне недеље.  

Петанеста седница наставничког већа одржана је 31.08.2022.године. Усвоијен ј епрограм 

екскурзија, распоред редовне, изборне, допунске и додатне наставе и распоред дежурства. 

Присутни су упознати са процедуром за поступање првог радног дана( пуштање химне, читање 

поздравног писма министра...) 
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2.4. Извештај о раду Одељењског већа 

2.4.1. Извештај о раду Одељењског већа I – IV   

У школској 2021/2022.години Одељенско веће I – IV разреда је реализовало свој 

план рада.  На нашим седницама разговарали смо о: 

- Опремљености уџбеницима и школским прибором: 

-Усвојили годишње планове по предметима 

-Утврдилли распоред контролних и писмених задатака, 

 слободних активности и идентификовали ученике 

- Разговарали о нашим активностима за ову школску годину; 

- Донели одлуку о извођењу једнодневиних излета: 

-Разговарали о потребама за рад по ИОП-у и идентификовали ученике; -На крају 

сваког класификационог периода врешена је детаљна анализа успеха и дисциплине; 

- Договарали се и предлагали мере за побољшање успеха и дисциплине; 

- Вршили смо анализу ИОП а; 

- Договарали се око обележавања Нове године и Светог Саве; 

- Урадили изложбу ускршњих радова: 

- Договарали се око излета и екскурзија; 

- Поднели извештај са одржаних такмичења; 

- Разматрали предлоге за похвале и награде ученика; 

- Предложили уџбенике за наредну школску годину; 

- Утврдили план излета и екскурзија, наставе у природи за наредну школску годину; 

- Договорили се да у нардној школској години организујемо и полудневне излете, по два 

у сваком полугодишту; 

- Разматрали реализацију наставног плана и програма за протеклу школску годину; 

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

-  Одељенско веће је учествовало у обележавању Дечије недеље одговарајућим 

активностима, обележавању Дана толеранције, прослави Нове године за ученике 

млађих разреда , прослави школске славе Свети Сава. 

 

                                                        Руководилац Одељенског већа: Драгана Костић 

 

                            

 

 

                                                                               



 30 

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. 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). Учитељи су упознали предметне наставнике са 

ученицима 5. разреда (потреба за ИОП-ом, здравствени проблеми, 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. Због епидемије “COVID 

19” 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. 

У месецу јануару извршено је планирање писмених провера знања у другом 

полугодишту, направљен је распоред школских такмичења по предметима и упознавање 

наставника са календаром општинских такмичења. 

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. Једногласно је усвојен предлог Плана и програма рада Одељењског 

већа за наредну школску годину. Предлога за допуну и измену није било.  

 

Руководилац већа 

Мишић Средоје   
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2.5. Извештај о раду Педагошког колегијума 
 

У току Школске 2021/2022.године одржано је пет седница Педагошког колегијума. 

Прва седница одржана је 27.09.2021.године. На тој седници разматран је Годишњи план рада 

за школску 2021/2022.годину и разматрани напини његове реализације. Размотрили смо и 

извештај из претхдне школске године и извукли поуке за израду извештаја за ову школску 

годину. Одељењска већа израдила су распореде контролних и писмених задтака. Констатовали 

смо да је све урађено на време, објављен на огласној табли школе. У изради су учешће узели 

сви наставници. На седници наставничког већа, пре почетка школске године усвојени су 

распореди редовне, изборне, додатне, доунске наставе као и слободних ваннаставних 

активности. Размотрили смо и план стручног усавршавања наставника за ову школску годину. 

На састанку смо утврдили термине класификационих периода, датуме за Одељењска и 

Наставничко веће, термине родитељских састанака. Током септембра урађени су иницијлани 

тестови. На наставницима и стручним већима је да ураде анализу постигнућа ученика, да 

припреме које области је потребно поновити, дати предлог мера за побољшање успеха. 

Закључили смо да је неопходно упознати ученике, запослене, родитеље са правилником о 

дисциплинској одговорности ученика, наставника и родитеља у школи. Родитеље упознати са 

њиховим обавезама које произилазе из ЗОСОВ-а(члан 84 закона). На овој седници расправљали 

смо и о ученицимакоји ће ове школске године образовање стицати у складу са ИОП-ом. 

Друга седница Педагошког колегијума одржана је 27.12.2021.гоидине.  након усвајања 

записника са претходне седнице, расправљали смо о раду са ученицима који имају проблема у 

понашању. Идентификовани су ученицима који ма је потребна додатна подршка у раду путем 

индивидуалног образовног плана. Тајана Буљан, руководилац Стручног актива за школки 

развојни план обавестила је присутне о активностима везаним за реализапротив цију Школског 

развојног плана. Руководилац Тима за стручно усавршавање и професионални развој, Бојана 

Чернош, Обавестила је присутне о реализацији Плана стручног усавршавања.  Семинар за све 

запослене биће организован у школи у другом полугодишту. Резултати завршног испита, 

поклапају се за резултатима оцена на крају школовања. То указује да је завршни испит био 

регуларан и да је оцењивање уечника на добром нивоу. 

Трећа седица, одржана је 14.02.2022.године. Разматрано је реализовање мера донетин на 

седници Наставничог већа у циљу побољшања успеха и дисциплине. Констатовано је да се 

мере спроводе. Размотрили  смо реализацију програма ваннставних активности, кој есе 

спроводе и поред епидемиолошких мера. Раззговарали смо и о такмичењима која се организују 

под окриљем МИнистарства просвети и технолошког развоја. Наша школа ће бити домаћин 

такмичењима из Биологије, Географије, као и такмичења за ученике наше школе „Мислиша“. 

Одређене су одговорне особе за реализацију и организацију такмичења.  Договорили смо се 

око изборауџбеника за наредну шкослку годину. Догворено је да се не узимају уџбеници који 

нису неопходни за рад или који се касије неће користити у пуној мери. Могу се мењати 

уџбеници у 4 и 8.рарзеду. Договорили смо се и о начину избора уџбениика. Стручна већа треба 

д аобједине мишљења наставника и образложе зашто се неки уџбеник мења. Педагог је 

упознала присутне о раду Ученичког парламента. 

Четврта седница одржана је 03.06.2022.године. Разматрали смо реализацију образовно 

васпитног рада и заључили да се одвија несметано и без губитака часова. Бојана Чернош је 

говорила о стручом усавршавању запослених и потреби бољег документовања одржаних 

часова. Воденичаревић Љиљана, руководилац Тима за самовредовање говорила је о  

активнстима овог тима. Континуиранос е вреднују постигнућа ученика. Говорили смо о 

сарадњи са родитељима која је по нашем закључку добра, али слабо делотворна на постигнућа 
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ученика. Директор је присутне обавестио са припремама за организацију завршног испита. 

Одређени су дежурни наставници, прегледачи, супервизор.и. Одржава се припремна настава. 

Пета седница одржана је 30.06.2022.године. На њој је усвојен план рада за наредну 

2022/2023.школску годину. Расправљали смоо подели предмета нанаставнике и одељења, 

расправљали смо о старешинама, формирању одељења петог разреда. Договорили смо се о 

изради Извештаја о реализацији Годишњег плана рада за 2021/2022.годину. Педагог ће сваком 

од наставника на мејл адресу доставити форму извештаја и списак задужења за израду прилога 

за Извештај о раду. Извештаје запослени треба да доставе пре одласка на годишњи одмор. 

Расправљали смо о изради плана за подизање успешности наших ученика.  

 

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

2.6.1. Извештај о раду Стручног већа за разредну наставу 2021/2022.г 

  

ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ВЕЋА 

 Стаменковић Драгица 

 Стаменковић Мирослав 

 Јелена Стајчић 

 Буљан Тајана 

 Петровић Младенка 

 Љубинковић Милица 

 Костић Драгана 

 

 Ана Цвикић 

 Весна Самарџић 

 Вукасовић Гордана 

 Марија Ивковић 

 Данијела Рајшић 

 Ненад Катић 

 Чернош Бојана 

 

 

РУКОВОДИЛАЦ СТРУЧНОГ ВЕЋА 

Јелена Љубинковић 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 Српски језик 

 Математика 

 Природа и друштво 

 Музичка култура 

 Грађанско васпитање 

 Енглески језик 

 Верска настава 

 Ликовна култура 

 Физичко и здравствено васпитање                      -    Дигитални свет 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНО ТЕХНИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

Одржани састанци: 

  

Члан већа 23.9. 2021. 23.9.2022. 2.2.2022. 15.3.2022. 5.4.2022. 24.6.2022. 

РУКОВОДИЛАЦ       
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УСПЕХ И РЕЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ СТРУЧНОГ ВЕЋА  

 

Предмет Наставник Разред Просечна 

оцена 

разреда 

Број 

слабих 

оцена 

Реализација наставе (п/о) 

Редовне Допунске Додатне Припремне 

Српски језик 

Математика 

Природа и друштво 

Физичко и здравствено 

васпитање 

Музичка култура 

Ликовна култура 

Енглески језик 

Грађанско васпитање 

Верска настава 

Мирослав Стаменковић 

Драгица Стаменковић 

Јелена Стајчић 

I1 / /  36/36 36/36 / 

I2 / /  36/36 36/36 / 

I3 / /  36/36 36/36 / 

Тајана Буљан 

Младенка Петровић 

Милица Љубинкоивћ 

II1 4,72 /  36/36 36/36 / 

II2 4,72 /  36/36 36/36 / 

II3 4,60 /  36/36 36/36 / 

Укупна средња оцена II 

разреда 

II 4,68 / / / / / 

Драгана Костић 

Данијела Петковић 

Весна Самарџић 

III1 4,57 /  36/36 36/36 / 

III2 4,62 /  36/36 36/36 / 

III3 4,46 /  36/36 36/36 / 

 
Укупна средња оцена III 

разреда  

III 4,55 / / / / / 

 

Бојана Чернош 

Гордана Вукасовић 

Јелена Љубинковић 

IV1 4,53 /  36/36 36/36 / 

IV2 4,71 /  36/36 36/36 / 

IV3 4,36 /  36/36 36/36 / 

 
Укупна средња оцена IV 

разреда 

IV 4,53 / / / / / 
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МЕРЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСПЕХА 

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

Предложене мере за побољшање успеха: интензивирати рад на часовима допунске наставе са 

ученицима који спорије савладавају одређене наставне садржаје, у раду применити различите 

облике, методе рада, користити електронске уџбенике, сарадња са родитетељима. 

          

 

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 

Учионице Све учионице у којима су 

учитељи од 2. до 4. 

разреда опремељене ду 

лаптоповима, које су 

учитељи добили од 

министарства. Учитељима 

1. разреда су обезбеђени 

рачунари за рад. 

Пројектори, платна у 

свим учионицама, као и 

квалитетна интернет 

мрежа. 

 

 

 

САРАДЊА СА ДРУГИМ СТРУЧНОМ ВЕЋИМА 

Сарадња са другим стручним  већима је у нивоу потребне размене информација. 

 

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА 

Стручно веће разредне наставе је одржало све планиране састанке у току ове школске године. 

На њима су донесена конструктивна решења, која учитељима помажу у раду. 

 

 

 

 

Београд, 5. 7. 2022.      Руководилац Стручног већа: 

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

 

Разредно веће првог 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 13 7 / / 13 7 

2.Друго 14 6  1 / 15 6 

3.Треће 17 8  1 / 16 8                        

УКУПНО 44 21  2 / 44 21 
Табела 1: број ученика у току школске године  

 

1. НАСТАВА 

 

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

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

одступања су приказана у табели. 

 
Име и презиме 

наставника 

Наставни 

предмет 

Одељење Број 

планираних 

часова 

Број 

одржаних 

часова 

Број 

неодржаних 

часова 

Марија Ивковић Енглески 

језик 

I/3 72 69 3 

Ненад Катић  Верска 

настава 

I/3 36 35 1 

Табела 2а: Неодржани часови по предметима и одељењима 

  

 

ОДЕЉЕЊЕ ПЛАНИРАНИ /ОДРЖАНИ ЧАСОВИ ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 

1.Прво 36/36 

2.Друго 36/36 

3.Треће 36/36 

Табела 2б: Одржани часови одељенског старешине 

 

2. УСПЕХ УЧЕНИКА 

 

Сви учченици завршавају први разред. 

 

 

Одељење Верска настава  Грађанско васпитање 

истиче се добар Задовољава истиче се добар Задовољава 

прво 6 / / 14 / / 
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друго 11 / / 10 / / 

треће 21 / / 3 / / 

Укупно 38 / / 27 / / 

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

 

 

3. ПРЕГЛЕД ИЗОСТАНКА УЧЕНИКА 

 

 

Одељење Број ученика Оправдани 

изостанци 

Неоправдани 

изостанци 

Укупно 

1.Прво             20                            446               /       446 

2.Друго             21        311              /       311 

3.Треће             24        2212              /       2212 

Укупно:             65       2969              /      2969 
Табела 4: Преглед изостанака ученика 

 

 

4. ТАКМИЧЕЊА 

 

Ученици првог такмичења нису учествовали на такмичењима. 

 

5. ИОП И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА 

 

Одељење Број ученика ИОП Индивидуализација 

наставе 

прво 20 / 1 

друго 21 / / 

треће 24 / 1 

Укупно  65 / / 
Табела 6: Преглед броја ученика са којима се ради ИОП и индивидуализација наставе по одељењима 

 

6. ПОСЕТЕ, ИЗЛЕТИ, ЕКСКУРЗИЈА 

 

- Петровчић-Бечмен -ЗОО врт-Калемегдан-Ботаничка башта-Бечмен -Петровчић  

- Посета Фан парку 

 
7. 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, 

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

мотивацију ученика.  

 

 

Датум предаје извештаја:                                     Потпис чланова разредног већа: 

28.06.2022.                 Мирослав Стаменковић, Драгица Стаменковић и  Јелена Стајчић                                                                
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2.6.3. Извештај о раду разредног већа за други разред 

 

Разредно веће 2.  разреда чине: II1, II2, II3  

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

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 

II1 8 8 16 / / / 8 9 17 

II2 8 8 16 / / / 8 8 16 

II3 6 11 17 / / / 6 11 17 

УКУПНО 22 27 49 / / / 22 28 50 
Табела 1: број ученика у току школске године 

II1 – Доселила се  Сандра Расосављевић 24. 11. 2021.  из  ОШ „ШОСО Вожд“ у Београду. 

 

9. 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 

Марија Ивковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ненад Катић 

Српски језик 

Енглески језик  

Матемаика 

Свет око нас 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Дигитални свет 

Грађанско васпитање 

Верска настава 

II1 

II1 

II1 

II1 

II1 

II1 

 

 

II1 

II1 

II1 

II1 

180 

72 

180 

72 

72 

36 

 

 

108 

36 

36 

36 

180 

70 

180 

72 

72 

36 

 

 

108 

36 

36 

36 

/ 

2 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

Младенка 

Петровић 

Марија Ивковић 

Српски језик 

 

Енглески језик  

Матемаика 

Свет око нас 

Ликовна култура 

Музичка култура 

II2 

 

II2 

II2 

II2 

II2 

II2 

II2 

180 

 

72 

180 

72 

72 

36 

 

180 

 

70 

180 

72 

72 

36 

 

/ 

 

2 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 
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Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Дигитални свет 

Грађанско васпитање 

Верска настава 

 

 

II2 

II2 

II2 

 

108 

36 

36 

36 

 

108 

36 

36 

36 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

Милица 

Љубинковић 

Марија Ивковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ненад Катић 

Српски језик 

 

Енглески језик  

Матемаика 

Свет око нас 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Дигитални свет 

Верска настава 

II3 

 

II3 

II3 

II3 

II3 

II3 

II3 

 

 

II3 

II3 

180 

 

72 

180 

72 

72 

36 

 

 

108 

36 

36 

180 

 

72 

180 

72 

72 

36 

 

 

108 

36 

36 

/ 

 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 
Табела 2а: Реализовани часови по предметима и одељењима 

 

ДОПУНСКА И ДОДАТНА НАСТАВА 

 

одељење Наставни предмет Допунска настава Додатна настава 

II1 Српски језик 

Математика 

18/18 

18/18 
/ 

/ 

II2 Српски језик 

Математика 

17/17 

18/18 

/ 

/ 

II3 Српски језик 

Математика 

18/18 

17/17 

/ 

/ 
Табела 2б: реализација часова по предметима  

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ПЛАНИРАНИ /ОДРЖАНИ ЧАСОВИ ОДЕЉЕНСКОГ 

СТАРЕШИНЕ 

II1   36/36 

II2   36/36 

II3   36/36 

Укупно   36/36 

Табела 2в: Одржани часови одељенског старешине 

 

10. УСПЕХ УЧЕНИКА 

 

Одељење Одлични Врло 

добри 

Добри Средња 

оцена 

Ученици 

који се 

преводе 

II1 14 3 / 4,72 / 

II2   12 4 / 4,72 / 

II3 12 2 3      4,59 / 

УКУПНО 38 9 3 4,68 / 
Табела 3а: Преглед успеха ученика 



 40 

 

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

 

 

Одеље

ње 

Верска настава  Грађанско васпитање 

истиче се добар Задово-

љава 

истиче се добар Задово

-љава 

II1 2 / / 15 / / 

II2 9 /       / 7  / / 

II3 17 / / / / / 

Укупно 28 / / 22 / / 

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

 

11. ПРЕГЛЕД ИЗОСТАНКА УЧЕНИКА 

 

 

Одељење Број ученика Оправдани 

изостанци 

Неоправдани 

изостанци 

Укупно 

II1 16     811 /     811 

II2 16     314 /     314 

II3 17     442 /     442 

Укупно: 50   1567 /   1567 
Табела 4: Преглед изостанака ученика 

 

 

12. ТАКМИЧЕЊА 

 
Табела 5: Успех ученика на такмичењима 
 

13. ИОП И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА 

 

Одељење Број ученика ИОП Индивидуализација 

наставе 

II1 1 / 1 

II2 / / / 

II3 / / / 

Укупно 1 / 1 
II1- Индивидуализацијом је била обухваћена Радосављевић Сандра из српског језика, математике и 

енглеског језика. 

 

 

Одељење СЈ ЕЈ МА СОН ПД ЛК МУ ФИ ДС 

 

Уку 

пно 

II1 4,35 4,59 4,18 4,65 / 5,00 5,00 5,00 5,00 4,72 

II2 4,44 4,44 4,31 4,56 / 5,00 5,00 5,00 5,00 4,72 

II3   4,35  4,29 4,29  4,53 / 4,82 4,82  4,82  4,82    4,59 
Укупно 4,38 4,44 4,26 4,58 / 4,94 4,94 4,94 4,94 4,68 
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14. ПОСЕТЕ 

 

1. Ученици  II2 и II3 разреда  наше школе ишли су  21. 12. 2021. у  позориште „Академија 

28“ на Славији, да гледају дечију новогодишњу  представу, " Три мускетара и прича о 

Деда Мразу" у којој је  Д артањан својим понашањем, одлучношћу,  праведношћу и 

несебичном љубављу својих другова треба да заслужи да му  Деда Мраз, у следећој 

години додели титулу  да постане  мускетар, што му чини велику част.  Сви планирани 

садржаји су остварени. Неговање културе понашања у позоришту. Утврђивање свих 

научених појмова везаних за драмску као  и музичку уметност. Програм је био примерен 

узрасту и интересовању ученика. Ученици су уживали и били задовољни целокупном 

манифестацијом. Програм се реализовао уз примену епидемиолошких мера. 

 

2. Троноша – Тршић – Бања Ковиљача, једнодневни излет 2.6.2022.,  43    ученика из сва 

три друга разреда; - савладавање и усвајање дела наставног програма непосредним 

упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног 

наслеђа,  рекреативно – здравствене активности ученика; проучавање објеката и 

феномена у природи, развијање интересовања за природу и традицију, изграђивање 

еколошких навика, упознавање начина живота, обичаја и рада људи појединих крајева, 

схватање значаја здравља и очувања природе. 

             Полазак испред школе у Бечмену био је у 8:30 часова.Долазимо до манастира Троноша. 

Следи обилазак и разгледање манастира, капеле и чесме подигнуте у славу Југовића. После 

обиласка одлазимо према Тршићу. То је село југоисточно од Лознице, родно место великана 

српске књижевности и културе Вука Стефановића Караџића.У селу се налази етнографски парк 

са спомен-кућом и више других грађевина народне архитектуре и објеката намењених 

посетиоцима.Од 1933. године у близини Вукове куће одржава се традиционални  ВУКОВ 

САБОР. После посете и обиласка Вукове спомен куће, одлазимо у Бању Ковиљачу. Следи 

шетња и разгледање бањског парка. У Бечмен стижемо око 20:00 часова. 

Излет је протекао у најбољем реду. Сви планирани садржаји су остварени. Ученици су 

обновили и стекли нова знања, развијали другарство, толеранцију, узајамно поштовање. Излет 

је оставио снажан утисак и одушевљење локалитетима које смо обишли. Деца су била изузетно 

задовољна, током целог дана исказивала  су велико одушевљење целокупном екскурзијом.Сви 

са нестрпљењем чекају неко ново путовање.Планирани циљеви су у потпуности реализовани. 

 

       8. МЕРЕ ЗА  ПОБОЉШАЊЕ УСПЕХА И ДИСЦИПЛИНЕ У НАРЕДНОМ           

ПЕРИОДУ 

 

 

II1, II2, II3 – 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, рад у пару ради развијања вербалног изражавања 

и вршњачког учења; задавати задатке на више нивоа који су примерени могућностима ученика; 

редовно пратити и извештавати родитеље о напретку ученика. 

 

 

 

Датум предаје извештаја:                                     Потпис чланова разредног већа:     

1. 7. 2022.                                                                   II1 – Тајана Буљан 

                                                                                    II2 –  Младенка Петровић 

                                                                                    II3 –  Милица Љубинковић 
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2.6.4. Извештај о раду разредног већа за трећи разред 

 

Разредно већег разреда чине III 1, III 2,  III3 

Одељенске старешине у већу су: Драгана Костић III1, Данијела Петковић  III2,   Весна 

Самарџић III3 

 

 

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 

III1 14 11 25 / / / 14 11 25 

III2 15 11 26 / / / 15 11 26 

III3 9 10 19 1 / 1 8 10 18 

УКУПНО 38 32 70 1 / 1 37 32 69 
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  III1 

 
180 180 / 

 Математика  III1 

 
180 180 / 

 Природа и 

друштво 

III1 

 
72 72 / 

 Физичко и 

здравствено 

васпитање 

III1 

 
108 108 / 

 Ликовна 

култура  

III1 

 
72 72 / 

 Музичка 

култура  

III1 

 
36 36 / 

 Грађанско 

васпитање / 

Верска 

настава 

III1 

 
36 
 

 

36 

37 
 

 

37 

/ 

 

 

/ 

 Пројектна 

настава  

III1 

 
36 36 / 
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Марија 

Ивковић 

Енглески 

језик  

III1 

 
72 70 2 

 

 
Име и презиме 

наставника 

Наставни 

предмет 

Одељење Број 

планираних 

часова 

Број 

одржаних 

часова 

Број 

неодржаних 

часова 

Данијела 

Петковић 

Српски 

језик 

III2 

 
180 180 / 

 Математика III2 

 
180 180 / 

 Природа и 

друштво 

III2 

 
72 72 / 

 Физичко и 

здравствено 

васпитање 

III2 

 
108 108 / 

 Ликовна 

култура 

III2 

 
72 72 / 

 Музичка 

култура 

III2 

 
36 36 / 

 Грађанско 

васпитање / 

Верска 

настава 

III2 

 
36 
 

36 

37 

 

37 

/ 

 

/ 

 Пројектна 

настава 

III2 

 
36 36 / 

Марија Ивковић Енглески 

језик 

III2 

 
72 70 2 

 

 

 

 
Име и презиме 

наставника 

Наставни 

предмет 

Одељење Број 

планираних 

часова 

Број 

одржаних 

часова 

Број 

неодржаних 

часова 

Весна Самарџић Српски 

језик 

III3 

 
180 180 / 

 Математика III3 

 
180 180 / 

 Природа и 

друштво 

III3 

 
72 72 / 

 Физичко и 

здравствено 

васпитање 

III3 

 
108 108 / 

 Ликовна 

култура 

III3 

 
72 72 / 

 Музичка 

култура 

III3 

 
36 36 / 

 Грађанско 

васпитање / 

III3 

 
36 
 

36 

 

/ 
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Верска 

настава 

36 36 / 

 Пројектна 

настава 

III3 

 
36 36 / 

Марија Ивковић Енглески 

језик 

III3 

 
72 70 2 

Табела 2а: Реализовани часови по предметима и одељењима 
 

ДОПУНСКА И ДОДАТНА НАСТАВА 
 

одељење Наставни предмет Допунска настава Додатна настава 

III1 Српски језик 18 / 

 Математика 18 / 

III2 Српски језик 18 / 

 Математика 18 / 

III3 

 
Српски језик 18 / 

 Математика 18 / 
Табела 2б: реализација часова по предметима  
 

 
 

ОДЕЉЕЊЕ ПЛАНИРАНИ /ОДРЖАНИ ЧАСОВИ ОДЕЉЕНСКОГ 

СТАРЕШИНЕ 

III1 Планирано 36 – Одржано 36 

III2 Планирано 36 – Одржано 36 

III3 Планирано 36 – Одржано 35 

Укупно 107 

Табела 2в: Одржани часови одељенског старешине 
 

3. УСПЕХ УЧЕНИКА 
 

Одељење Одлични Врло 

добри 

Добри Средња 

оцена 

Ученици 

који се 

преводе 

III1 19 3 3 4,57 / 

III2 19 6 1 4,62 / 

III3 10 8 / 4,46 / 

УКУПНО 48 17 4 4,55 / 
Табела 3а: Преглед успеха ученика 

 

 

Одељење СЈ ЕЈ МА ПД ЛК МУ ФИ Укупно 

III1 4,48 4,20 4,12 4,48 4,92 4,80 5,00 4,57 

III2 4,46 4,31 4,12 4,54 5,00 4,92 5,00 4,62 

III3 4,22 3,56 4,06 4,39 5,00 5,00 5,00 4,46 

Укупно 4,39 4,02 4,1 4,47 4,97 4,91 5,00 4,55 

 
Табела 3б: Преглед успеха ученика по предметима који се бројчано оцењују и улазе у просек ученика 
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Одељење Верска настава Грађанско васпитање Пројектна 

настава 
Изборни 1 

III1 9 16 25 / 

III2 11 15 26 / 

III3 13 5 18 / 

Укупно 33 36 69 / 

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

ученика 
 

 

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

Одеље

ње 

Верска настава  Грађанско васпитање Пројектна натава 

истиче се добар Задово-

љава 

истиче се добар Задово

-љава 

Истиче 

се 

добар Задово-

љава 

III1 9 / / 16 / / 25 / / 

III2 11 / / 15 / / 26 / / 

III3 13 / / 5 / / 18 / / 

Укупно 33 / / 36 / / 69 / / 

 

4. ПРЕГЛЕД ИЗОСТАНКА УЧЕНИКА 
 

 

Одељење Број ученика Оправдани 

изостанци 

Неоправдани 

изостанци 

Укупно 

III1 25 1752 / 1752 

III2 26 1361 / 1361 

III3 18 1050 / 1050 

     

Укупно: 69 4163 / 4163 
Табела 4: Преглед изостанака ученика 

 

 

 

5. ТАКМИЧЕЊА 
 

Одељење Предмет 

(област) 

НИВО ТАКМИЧЕЊА 

Школ. Опш. Регион. Републ. Међунар. укупно 

III 1 „ Брзином до 

звезда“ Матија 

Катиловић – 

пласман на 

градско 

такмичење 

* *     

Такмичење из 

математике 

* *     
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Петра 

Стојадиновић 

Лана Поповић 

 

III 2 Такмичење из 

математике 

* *     

III 3 

 

„ Брзином до 

звезда“ Матеја 

Радосављевић 

и Алмир 

Максут учешће 

на школском 

такмичењу 

*      

Такмичење из 

математике 

Немања 

Ђурђевић 

* *     

Табела 5: Успех ученика на такмичењима 
 

6. ИОП И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА 
 

Одељење Број ученика ИОП Индивидуализација 

наставе 

III 2 1 ИОП-1  

Укупно  1   
Табела 6: Преглед броја ученика са којима се ради ИОП и индивидуализација наставе по одељењима 

 

7. ПОСЕТЕ 
 

 

Одељење 
Назив дестинације Време 

реализације 

Број ученика 

III -1,2,3 Салаш Катаи 10.6.2022. 25-23-16 

III-3 Позориште ,,Академија 28“ 22. 12. 2021. 14 

III-3 
Београдски зоолошки врт 

„ЗооМозгологија“ 

4. 5. 2022. 18 

 

 

 

Ученици 3/1, 3/2 и 3/3 су 10.6.2022.године ишли на једнодневни излет. 

Ученици су посетили Салаш Катаи . 

На излет је ишло укупно 64  ученика. 

 

Развијање интересовања за природу, изграђивање еколошких навика, упознавање начина 

живота, обичаја и рада људи појединих крајева, схватање значаја здравља и здравих стилова 

живота. Упознавање са старим занатима и народном традицијом. Схаватње значаја чувања и 

неговања народне традиције. 
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Ученици 3/3 су 22. 12. 2021. године посетили позориште „Академија 28“ и одгледали представу 

„Три мускетара“. 

Представу је гледало 14 ученика. 

 

Ученици 3/3 су 4. 5. 2022. године посетили радионицу „ЗооМозгологија“ у организацији Центра 

за промоцију науке у сарадњи са Друштвом неуронауке Србије и Српским евалуационим 

друштвом. Ученици су учествовали у радионицама о супер чулима животиња, њиховом 

прилагођавању природи, а након тога време су провели у разгледању животиња. 

 

 

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. 

 

 

 

Датум предаје извештаја:                                     Потпис чланова разредног већа: 

                                                                                    Драгана Костић 

                                                                                    Данијела Петковић 

       Весна Самарџић 
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2.6.5. Извештај о раду разредног већа за четврти разред 

 

Разредно веће IV разреда чине  три одељења.  

Одељенске старешине у већу су: Бојана Чернош, Гордана Вукесовић, Јелена 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 

IV1 11 11 22 - - - 11 11 22 

IV2 15 9 24 3 - 3 12 9 21 

IV3 9 8 17 1 - 1 8 9 17 

УКУПНО 35 28 63 4 - 4 31 29 60 
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 Оде

љење 

Број 

планира

них 

часова 

Број 

одржа

них 

часова 

Број 

неодржа

них 

часова 

Бојана Чернош 

Данијела Рајишић 

Бојана Чернош 

Бојана Чернош 

Бојана Чернош 

Бојана Чернош 

Бојана Чернош 

 

Бојана Чернош 

Ненад Катић 

Бојана Чернош 

Српски језик 

Енглески језик 

Математика 

Природа и друштво 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Физичко и здравствено 

васпирање 

Грађанско васпитање 

Верска настава 

Пројектна настава 

IV1 180 

72 

180 

72 

72 

36 

108 

 

36 

36 

36 

180 

72 

180 

72 

72 

36 

108 

 

36 

37 

36 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

Гордана Вукасовић 

Данијела Рајишић 

Гордана Вукасовић 

Гордана Вукасовић 

Гордана Вукасовић 

Гордана Вукасовић 

Гордана Вукасовић 

 

Српски језик 

Енглески језик 

Математика 

Природа и друштво 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Физичко и здравствено 

васпирање 

IV2 180 

  72 

180 

  72 

72 

  36 

108 

   

180 

  72 

180 

  72 

72 

  36 

108 

   

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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Гордана Вукасовић 

Ненад Катић 

Гордана Вукасовић 

 

Грађанско васпитање 

Верска настава 

Пројектна настава 

  36 

36 

  36 

  36 

36 

  36 

0 

0 

0 

Јелена Љубинковић 

Марија Ивковић 

Јелена Љубинковић 

Јелена Љубинковић 

Јелена Љубинковић 

Јелена Љубинковић 

Јелена Љубинковић 

 

Ненад Катић 

Јелена Љубинковић 

Српски језик 

Енглески језик 

Математика 

Природа и друштво 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Физичко и здравствено 

васпирање 

Верска настава 

Пројектна настава 

IV3 180 

  72 

180 

  72 

72 

  36 

108 

   

  36 

36 

   

180 

  72 

180 

  72 

72 

  36 

108 

   

  36 

36 

    

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

Табела 2а: Реализовани часови по предметима и одељењима 

 
 

ДОПУНСКА И ДОДАТНА НАСТАВА 

 

одељење Наставни предмет Допунска настава Додатна настава 

IV1 Српски језик 

Математика  

17 

18 

18 

18 

IV2 Српски језик 

Математика 

18 

18 

18 

18 

IV3 Српски језик 

Математика 

17 

18 

18 

17 
Табела 2б: реализација часова по предметима  

 
 

ОДЕЉЕЊЕ ПЛАНИРАНИ /ОДРЖАНИ ЧАСОВИ ОДЕЉЕНСКОГ 

СТАРЕШИНЕ 

IV1 36/36 

IV2 36/36 

IV3 36/36 

Укупно 36/36 

Табела 2в: Одржани часови одељенског старешине 

 

 

 

9. УСПЕХ УЧЕНИКА 

 

Одељење Одлични Врло 

добри 

Добри Средња 

оцена 

Ученици 

који се 

преводе 

IV1 15 5 2 4,53 0 

IV2 17 3 1 4,71 0 

IV3 11 3 3 4,36 0 

УКУПНО 43 11 6 4,53 0 
Табела 3а: Преглед успеха ученика 
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Одељење 

IV1 

одличних врло 

добрих 

добрих довољних уку

пно 

про

сек 

Српски језик 9 10 2 1 22 4,23 

Енглески језик 15 1 3 3 22 4,27 

Математика 12 6 2 2 22 4,27 

Природа и друштво 9 7 6 0 22 4,14 

Ликовна култура 20 2 0 0 22 4,91 

Музичка култура 20 2 0 0 22 4,91 

Физичко и здравствено 

васпитање 

22 0 0 0 22 5,00 

 

Одељење 

IV2 

одличних врло 

добрих 

добрих довољних уку

пно 

про

сек 

Српски језик 15 4 2 0 21 4,62 

Енглески језик 14 4 3 0 21 4,52 

Математика 15 4 1 1 21 4,57 

Природа и друштво 15 4 2 0 21 4,62 

Ликовна култура 18 3 0 0 21 4,86 

Музичка култура 17 4 0 0 21 4,81 

Физичко и здравствено 

васпитање 

20 1 0 0 21 4,95 

 

Одељење 

IV3 

одличних врло 

добрих 

добрих довољних уку

пно 

про

сек 

Српски језик 8 4 3 2  4, 06 

Енглески језик 6 6 1 4 17 3, 82 

Математика 7 4 3 3 17 3, 88 

Природа и друштво 6 7 4 0 17 4, 12 

Ликовна култура 16 1 0 0 17 4, 94 

Музичка култура 12 5 0 0 17 4, 71 

Физичко и здравствено 

васпитање 

17 0 0 0 17 5, 00 

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

IV1 7 0 0 15 0 0 22 0 0 

Одељење СЈ ЕЈ МА СОН ПД ЛК МУ ФИ Уку 

пно 

IV1 4,23 4,27 4,27 - 4,14 4,91 4,91 5,00 4,53 

IV2 4,62 4,52 4,57 - 4,62 4,86 4,81 4,95 4,71 

IV3 4,06 3,82 3,88 - 4,12 4,94 4,71 5,00 4,36 
Укупно 4,30 4,20 4,24 - 4,29 4,90 4,81 4,98 4,53 
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IV2 10 0 0 11 0 0 21 0 0 

IV3 17 0 0 0 0 0 17 0 0 

Укупно 34 0 0 26 0 0 60 0 0 

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

 

 

10. ПРЕГЛЕД ИЗОСТАНКА УЧЕНИКА 

 

 

Одељење Број ученика Оправдани 

изостанци 

Неоправдани 

изостанци 

Укупно 

IV1 22 1 365 1 1 366 

IV2 21 1 266 0 1 266 

IV3 17 1 375 0 1 375 

Укупно: 60 4 006 1 4 007 
Табела 4: Преглед изостанака ученика 

 

ТАКМИЧЕЊА 

 

Одељење Предмет 

(област) 

НИВО ТАКМИЧЕЊА 

Школ. Опш. Регион. Републ. Међунар. укупно 

17IV1 

 
Математика  2 1   3 

Српски језик 

,,Песничка 

сусретања'' 

,,Крв живот 

значи'' 

литерарни рад 

 2    2 

Ликовна 

култура 

„Мали Пјер“ 

,,Мали чувари 

природе'' 

,,Крв живот 

значи'' ликовни 

рад 

 3 1   4 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Општинско и 

градско атлетско 

такмичење 

„БРЗИНОМ ДО 

ЗВЕЗДА“ 

3 3    6 

 Црвени крст 

,,Шта знаш о 

Црвеном крсту'' 

 2    2 

IV2 Српски језик  1    1 
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„Мој крај је 

негде у 

предграђу“ 

литерарни рад 

Ликовна 

култура 

„Мали чувари 

природе“ 

 1    1 

Црвени крст 

,,Шта знаш о 

Црвеном крсту'' 

 3    3 

IV3 Ликовна 

култура 

„Мали Пјер“ 

 

6 1    7 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Општинско и 

градско атлетско 

такмичење 

„БРЗИНОМ ДО 

ЗВЕЗДА“ 

2 1    3 

Такмичење 

Црвеног крста 

,,Крв живот 

значи'' 

литерарни и 

ликовни рад 

7     7 

Табела 5: Успех ученика на такмичењима 
 

Одељење Име и презиме 

ученика 

Врста такмичења Пласман на такмичењу 

IV1 Душан Добрић Општинско такмичење 

математике 

2.место  

и ПЛАСМАН НА 

ГРАДСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

IV1 Душан Добрић ,,Мислиша'' математичко 

такмичење 

Похвала 

IV1 Михајло 

Шапоњић 

Општинско такмичење 

математике 

Похвала 

IV1 Михајло 

Шапоњић 

Општинско такмичење 

Црвеног крста ,,Крв живот 

значи'' литерарни и ликовни 

рад 

ПЛАСМАН НА 

ГРАДСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

IV1 Михајло 

Шапоњић 

Општинско екипно такмичење 

Црвеног крста ,,Шта знаш о 

Црвеном крсту'' 

2.место  
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IV1 Михајло 

Шапоњић 

Општинско и градско 

такмичење „Мали Пјер“ 

2.место на ГРАДСКОМ 

ТАКМИЧЕЊУ 

IV1 Митровић Тара 

 

Општинско екипно такмичење 

Црвеног крста ,,Шта знаш о 

Црвеном крсту'' 

2.место  

 

IV1 Митровић Тара 

 

Општинско атлетско 

такмичење БРЗИНОМ ДО 

ЗВЕЗДА 

ПЛАСМАН НА 

ГРАДСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

IV1 Лена Јовановић 

 

Општинско атлетско 

такмичење БРЗИНОМ ДО 

ЗВЕЗДА 

ПЛАСМАН НА 

ГРАДСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

IV1 Милош Вуковић 

 

Општинско атлетско 

такмичење БРЗИНОМ ДО 

ЗВЕЗДА 

ПЛАСМАН НА 

ГРАДСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

IV1 Анастасија 

Стојковић 

 

Општинско такмичење ,,Мали 

чувари природе'' ликовни 

рад 

2.место  

 

IV1 Константин 

Клисура 

Општинско такмичење 

,,Песничка сусретања'' 

похвала 

IV2 Кристина 

Сојковић 

Општинско такмичење ,,Мали 

чувари природе'' ликовни 

рад 

1.место 

IV2 Марија Бурсаћ Општинско такмичење „Мој 

крај је негде у предграђу“ 
литерарни рад 

2.место  

 

IV2 Ђорђе 

Јовановски, 

Михајло 

Јовановски, 

Јована Николић 

 

Општинско екипно такмичење 

Црвеног крста ,,Шта знаш о 

Црвеном крсту'' 

2.место  

 

IV3 Александра 

Николић 

 

Општинско атлетско 

такмичење БРЗИНОМ ДО 

ЗВЕЗДА 

ПЛАСМАН НА 

ГРАДСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

IV3  Милан 

Чобановић 

Општинско атлетско 

такмичење БРЗИНОМ ДО 

ЗВЕЗДА 

 

IV3 Невена Токовић Општинско такмичење из 

математике 
 

 Миња 

Љубинковић 

Општинско такмичење „Мали 

Пјер“ 
3. награда 

 

11. ИОП И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА 

 

Одељење Број ученика ИОП Индивидуализација 

наставе 

IV1 22 0 0 

IV2 21 0 0 
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IV3 17 1 0 

Укупно  60 1 0 
Табела 6: Преглед броја ученика са којима се ради ИОП и индивидуализација наставе по одељењима 

 

 

12. ПОСЕТЕ 

 

 

1.  Општинско такмичење ,,Брзином до звезда'' у организацији Атлетског савеза 

Србије - 16 одабраних ученикеа 3. и 4. разреда наше школе водиле су учитељице 

Весна Самарџић и Бојана Чернош, 2. новембар 2021, 7 ученика (четвртог разреда)  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: развијање спретности, брзине, одлучности и истрајности код ученика 

одређеног узраста, који су већ постигли одличне резултате на школском нивоу приликом 

организације кроса. Ученицима је дата могућност да своје способности у овој атлетској 

области упореде са својим вршњацима са територије целе општине Сурчин. 

 

2. Посета позоришној представи - ,,Три мускетара'', 22.12.2021, 36 ученика,  у којој 

Д'артањан својим понашањем: одлучношћу, праведношћу, самоконтролом и 

несебичном љубавњу и поштовањем својих другова треба да заслужи да му Деад Мраз, 

у следећој години додели да постане мускетар, што Д'артањану чини посебну част.  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: уочавање моралних вредности у различитим животним ситуацијама, 

разумевање значења праведности и самоконтроле у изграђивању другарства, могућност 

примене одређеног понашања у пракси. 

 

3. Градско такмичење ,,Брзином до звезда'', 14. март 2022, 4 ученика (четвртог 

разреда) 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: развијање спретности, брзине, одлучности и истрајности код ученика 

одређеног узраста, који су већ постигли одличне резултате на школском нивоу приликом 

организације кроса. Ученицима је дата могућност да своје способности у овој атлетској 

области упореде са својим вршњацима са територије града Београда. 

 

Одељење 
Назив дестинације Време 

реализације 

Број ученика 

IV1 

IV2 

IV3 

Општинско такмичење 

,,Брзином до звезда'' 

-Балон сала ГО Сурчин 

2.11.2021. IV1  - 3 

IV2  - 2 

IV3 - 2 

IV1 

IV3 

Посета позоришној – 

представаи - ,,Три 

мускетара'' 

22.12.2021. IV1 - 22 

IV3 - 14 

IV1 

IV3 

Градско такмичење 

,,Брзином до звезда'' 

-Атлетска дворана на Бањици 

14.3.2022. IV1  - 3 

IV3 -1 

IV1 

IV2 

IV3 

Посета Аутокомерц 

картинг центру - ,,Упознај 

се са безбедношћу 

саобраћаја - картинг 

школица''  

6.6.2022. IV1  - 15 

IV2  - 19 

IV3 - 10 
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4. Посета Аутокомерц картинг центру - ,,Упознај се са безбедношћу саобраћаја - 

картинг школица'' , 6. јуна 2022, 44 ученика 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: упознавање са основним правилима безбедног понашања у саобраћају. 

Најчешће грешке свих учесника у саобраћају, документоване снимцима, фотографијама 

саобраћајних удеса као и последицама непоштовања саобраћајних прописа. Мала школица 

картинга и могућност да у контролисаним условима, уз све мере безбедности, возе картинг.   

 

5. Једнодневна екскурзија на релацији: Топола-Опленац-Аранђеловац-Рисовачка 

пећина, 7. јуна 2022, 54 ученика  -  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: савладавање и усвајање дела наставног градива природе и друштва 

непосредним упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини,   упознавање 

културног наслеђа - Маузолеја династије Карађорђевић,  куће и слика краља Петра I на 

Опленцу - Топола; упознавање привредних достигнућa, дела природе посматрањем експоната 

у Народном музеју у Аранђеловцу и Рисовачкој пећини., рекреативно-здравствене активности 

ученика. 

 

 

 

13. МЕРЕ ЗА  ПОБОЉШАЊЕ УСПЕХА И ДИСЦИПЛИНЕ У НАРЕДНОМ 

ПЕРИОДУ 

 

 

 

 

Датум предаје извештаја:                                     Потпис чланова разредног већа: 

                       4.7.2022.                                                                               IV1  Бојана Чернош 

IV2 Гордана Вукасовић 

IV3 Јелена Љубинкови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV1 

IV2 

IV3 

Једнодневна екскурзија-

излет на релацији: Топола-

Опленац-Аранђеловац-

Рисовачка пећина 

7.6.2022. IV1  - 21 

IV2  - 20 

IV3 - 13 
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2.6.6. Извештај Стручног већа српског и страних језика 
 

 

ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ВЕЋА 

 Марија Ивковић 

 Жаклина Симић 

 Јадранка Иванишевић 

 Данијела Рајшић 

 Весна Чобановић 

 

РУКОВОДИЛАЦ СТРУЧНОГ ВЕЋА 

Марија Ивковић 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 Енглески језик 

 Српски језик 

 Руски језик
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Предмет Наставник Одељење Просечна 

оцена 

Број 

слабих 

оцена 

Реализација наставе (п/о) 

Редовне Допунске Додатне Припремне 

Енглески језик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марија Ивковић 

 

 

1-1  0 70    

1-2  0 70    

1-3  0 70    

2-1 4,59 0 70    

2-2 4,44 0 70    

2-3 4,29 0 70    

3-1 4,20 0 70 33   

3-2 4,31 0 70 28   

3-3 3,56 0 70    

4-3 3,82 0 70    

Данијела Рајшић 4 -1 4 ,27 0 72    

4 -2 4,52 0 72    

5 -1 3,58 0 71 9   

5 -2 4,08 0 73 9   

6 -1 3,12 0 72 8   

6 -2 3,72 0 72 8   

7 -1 3,52 0 72    

7 -2 3,93 0 72    

8 -1 3,78 0 68  15  

8 -2 3,79 0 68  15  

Српски језик 

Јадранка Иванишевић 5/1 3,71 0 180 9 9  

5/2 4,00 0 180 9 9  

6/1 3,69 0 144 9 9  
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УСПЕХ И РЕЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ СТРУЧНОГ ВЕЋА  

 

 

 

 

 

 

 

 

6/2 3,72 0 144 9 9  

Жаклина Симић 7/1 3,67 0 141    

7/2 4,14 0 141    

8/1 3,44 0 136 9 8 28 

8/2 3,75 0 135 9  29 

Руски језик Весна Чобановић 5/1 4.71 0 72    

5/2 4.62 0 72    

6/1 3.65 0 72    

6/2 3.72 0 72    

7/2 4.32 0 72    

8/1 4.04 0 68    

8/2 4.29 0 68    
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МЕРЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСПЕХА 

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

Разреди: I-VIII; енглески језик 

   потребно је да ученици редовније посећују допунску наставу, да се родитељи 

редовније интересују за постигнућа своје деце, неопходно је појачати индивидуализован рад са 

појединим ученицима 

Разреди: V-VIII; српски језик 

 потребно је да ученици редовније посећују допунску наставу, да се родитељи 

редовније интересују за постигнућа своје деце, неопходно је појачати индивидуализован 

рад са појединим ученицима 

 Разреди: V-VIII; руски језик 

   потребно је да ученици редовније посећују допунску наставу, да се родитељи 

редовније интересују за постигнућа своје деце, неопходно је појачати индивидуализован рад са 

појединим ученицима 

ОПРЕМЉЕНОСТ КАБИНЕТА  

 Процена опремљености кабинета је извршена на основу одговарајућих норматива и 

минималних захтева наставног програма.  

 

Настава је извођена у учионицама. Све учионице поседују рачунарску опрему и телевизор. 

Потребно је да се адекватно повеже опрема, да се учионице опреме звучницима и да се зелене 

табле замене белим.  

 

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.  

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА 

План и програм рада Стручног већа је у потпуности остварен. Ученици су постигли 

значајне резултате на такмичењу из енглеског језика. Потребно је мотивисати ученике за 

даљи рад и напредак.   

 

 

Београд, 07.07.2022.      Руководилац Стручног већа: 

        Maрија Ивковић 
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2.6.7. Извештај Стручног већа природних наука и историје 

Школске 2021/2022.  године 
 

 

 

ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ВЕЋА 

-     Мирјана Покрајац   

- Љиљана Воденичаревић 

- Катарина Јаношевић 

РУКОВОДИЛАЦ СТРУЧНОГ ВЕЋА 

                              Катарина Јаношевић 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 Биологија 

 Географија 

 Историја 

 

ОРГАНИЗАЦИОНО ТЕХНИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

Одржани састанци: 

 

Члан већа 

Присутност 

17.9. 12.11. 31.1. 11.2. 11.4. 23.5 27.6. 

Мирјана Покрајац + + + + + + + 

ЉИЉАНА 

ВОДЕНИЧАРЕВИЋ 

+ + + + + + + 

КАТАРИНА 

ЈАНОШЕВИЋ 

+ + + + + + + 

 

 

 

     Рад Стручног већа природних наука и историје у току 2021/2022. године одвијао се по 

утврђеном  Програму рада Стручног већа. 

     Због епидемиолошке ситуације настава се у једном периоду одвијала по комбинованом 

моделу (ученици подељени на групе А и Б). 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 према плану и програму. 

      Настава се у Првом полугодишту одвијла без кабинетске наставе што је додатно отежало 

рад због прилагођених наставних средстава у кабинетима.У Другом полугодишту због повољне 

епидемиолошке ситуације прешло се на кабинетску наставу, преласком на кабнетску наставу 

побољшао се и сам квалитет наставе. У Другом полугодишту било је дојава о постављеним 

бомбама у просторијама школе, тада се настава одвијала онлајн (Гугл учионица- Гул мит). На 
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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 РЕВИС Одговор на вршњачко 

насиље у школама и суседним окружењима. Захваљујући томе добили смо нове идеје како 

приступити и боље решити конфликтне ситуације међу ученицима, успешно решавање  

проблема 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.  

   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 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.  

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. 

Ученици седмог разреда полагали су национални тест. Увидом у резултате тестирања издвојене 

су области у којима су се ученици слабије сналазили. Препорука за наредну школску годину је 

да се појача рад на утврђивању појмова из области за које је утврђено да су ученици имали 

лошије резултате. Уколико се узме у обзир ситуација са пандемијом због које су ученици 

радили по комбинованом моделу цео 6. разред и цело друго полугодиште 5. разреда на даљину, 

закључак је да је тест урађен солидно. Такође, у наредној школској години ће бити 

организоване припреме за тестирање и надамо се бољим резултатима. 
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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 3,92 0 72/72 /   

5/2 4,23 0 71/72 / 10  

6/1 3,12 0 72/72          /   

6/2 3,48 0 72/72 / 7  

7/1 3,15 0 72/72 /   

7/2 3,82 0 72/72 /   

8/1 3,07 0 67/68 /  7 

8/2 3,89 0 68/68 /  9 

 

 

Географија 

 

 

Љиљана Воденичаревић 

5/1 3,71 0 36/36  

/ 

 

6 

/ 

 

5/2 4,00 0 36/36    

6/1 3,46 0 72/72  

/ 

 

4 

 

/ 
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6/2 4,04 0 72/72    

7/1 3,67 0 72/72  
14 / 

7/2 4,18 0 72/72 / 

8/1 3,74 0 68/68 / 
9 11 

8/2 3,89 0 68/68  

Историја Катарина Јаношевић 

5/1 3.92 0   36/36 / /  / 

5/2 4.04 0 36/36 / 32 / 

6/1 3.42 0 72/72 / / / 

6/2 4.08 0 72/72 2    36  / 

7/1 3.70 0 72/72 /    29  / 

7/2 4.29 0 72/72 /    26  / 

8/1 3.59 0 68/68 / / 9 

8/2 3.86 0 68/68 / / 9 
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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  

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. 

Сталак за карте, корпа 

за карте 

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 ОДГОВОР НА ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ У ШКОЛАМА И СУСЕДНИМ ОКРУЖЕЊИМА. 

ДАТ ЈЕ ЈОШ ВЕЋИ ДОПРИНОС КВАЛИТЕТНОМ ИЗВОЂЕЊУ НАСТАВЕ И СМАЊЕНИ СУ ОБЛИЦИ ВРШЊАЧКОГ 

НАСИЉА 

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА 

ЗАХВАЉУЈУЋИ КОРЕКТНОЈ САРАДЊИ ИСПУЊЕН ЈЕ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА. ОДРЖАНА СУ ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА НА 

КОЈИМА СУ УЧЕНИЦИ ПОСТИГЛИ ЗНАЧАЈНЕ РЕЗУЛТАТЕ.  ТРУДИЛИ СМО СЕ ДА КРОЗ СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА У 

УСТАНОВИ И ВАН УСТАНОВЕ УНАПРЕДИМО СВОЈ РАД И ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА. 

 

Београд, 6.7. 2022.      Руководилац Стручног већа: 

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

образовања 

школске 2021/2022 године 
 

 

 

ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ВЕЋА 

 Утјешиновић Даница 

 Максић-Козомора Милојка 

 Шарић Саша 

 Јоргић Слађана 

 Василић Ивана 

 Мишић Средоје 

 

 

РУКОВОДИЛАЦ СТРУЧНОГ ВЕЋА 

Утјешиновић Даница 
 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 Математика 

 Физика 

 Хемија 

 Информатика и рачунарство 

 Техника и технологија 

ОРГАНИЗАЦИОНО ТЕХНИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

Одржани састанци: 

 

Члан већа 

Присутност 

1.9. 

2021. 

19.10 

.2021. 

27.12. 

2021. 

21.2. 

2022. 

25.3. 

2022. 

19.4. 

2022. 

27.5. 

2022. 

27.6. 

2022. 

Утјешиновић 

Даница 
+ + + + + + + + 

Максић-

Козомора 

Милојка 
+ + + + + + + + 

Шарић Саша + + + + + + + + 

Јоргић 

Слађана 
+ + + + + + + + 

Василић 

Ивана 
+ + + + + + + + 

Мишић 

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

 

Предмет Наставник Одељење Просечна 

оцена 

Број 

слабих 

оцена 

Реализација наставе (п/о) 

Редовне Допунске Додатне Припремне 

Математика 

Утјешиновић Даница 

5-1 3.33 / 144/144 

36/32 

36/32 

/ 

5-2 3,58 / 144/144 / 

7-2 3,39 / 144/144 18/21 / 

8-1 3,11 / 136/136 

17/15 

18 

8-2 3,39 / 136/136 18 

Максић-Козомора 

Милојка 

6-1 3,14 / 144/144 

36/36 36/36 

/ 

6-2 3,56 / 144/144 / 

7-1 3,48 / 144/144 / 

Физика Шарић Саша 

6-1 3.62 / 72/73 12/10 12/12 / 

6-2 4.00 / 72/73 12/10 12/12 / 

7-1 3.78 / 72/72 12/12 12/13 / 

7-2 4.25 / 72/72 12/12 12/13 / 

8-1 3.93 / 68/68 6/6 12/10 12/10 

8-2     4.21 /    68/68     6/6    12/10    12/10 

Хенија Јоргић Слађана 
7-1 2,70 / 72/72 

8 9 
/ 

7-2 3,29 / 72/72 / 
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8-1 2,81 / 68/68 
8 8 

6 

8-2 3,00 / 68/68 6 

Информатика и 

рачунарство 

Василић Ивана 

Максић-Козомора 

Милојка 

5-1 4,50 / 36/36 
8/10 / 

/ 

5-2 4,38 / 36/36 / 

6-1 4,27 / 36/36 
8/10 / 

/ 

6-2 4,52 / 36/36 / 

7-1 4,78 / 36/36 8/10 

36/35 

Шах 

36/36 7-2 4,54 / 36/36  

8-1 4,33 / 36/36 
8/10 

/ 

8-2 4,57 / 36/36 / 

Техника и технологија 

Василић Ивана 

6-1 3,85 / 72/72 / 36/32 Моделарска 

секција 

36/38 

Саобраћајн

а секција 

36/32 

 

6-2 4,20 / 72/72 / / 

7-1 4,07 / 72/72 / / 

7-2 4,75 / 72/72 / / 

8-1 4,00 / 68/68 / / 

8-2 4,57 / 68/68 / / 

Мишић Средоје 

5-1 4,50 / 72/72 / / Моделарска 

секција 

36/29 

Саобраћајн

а секција 

36/32 

 

5-2 4,42 / 72/72 / / 
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МЕРЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСПЕХА 

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

Разреди: 5-1, 5-2. 7-2, 8-1. 8-2; 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;  Физикa 

 

-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:5-1, 5-2. 7-2, 8-1. 8-2; 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:  седми  - хемија 

 

 Чешће провере знања , 

 систематицације градива које треба вршити чешће  

 редован рад на допунској односно додатној настави 
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Разреди:  седми, осми –хемија 

 

− Израда тестова прилагођених завршном испиту.  

 Користити форме задатака и области кључне за полагање завршног испита 

 

Разреди:  5 – 8. , Техника и технологија 

 

- Строжи критеријуми оцењивања. 

- Организовање креативних квизова и тестирања 

- Пружање непосредне помоћи у раду 

- 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 

    

   Разреди:  5 – 8. , Информатика и рачунарство: 

 

 Строжи критеријуми оцењивања. 

 Организовање креативних квизова и тестирања 

 Пружање непосредне помоћи у раду 

 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 Табла,; 

 

Модели геометријских тела 

Троуглови,шестар ком.3 

Физикав Теразије, прецизна вага; 

 

 Динамометри; 

 

Апаратура 

за извођење експеримената 

из  електростатике; 

 

Опрема за огледе из оптике 

Опрема за огледе из 

магнетизма ; 

 
Опрема за торичелијев оглед; 

 

Бољи амперметри и 

волтметри као и конектори за 

огледе из стујног кола 

Хемија Одговарајућа за избођење 

наставе 

Лабораторијско посуђе и 

одређен број хемијских 

супстанци, табла 

Инфирматика и рачунарство Компјутери,тастатура,миш,тв; 

;игитална учионица 

Интернет, 

Тастатуре,мишеви ; 

Штампач, скенер 
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Техника и технологија Унимери, конструкторски 

комплети, 10 рачунара, 

помична мерила и 

микрометри 

 

Комплет алат за 

реализацију вежби из 

Технике и технологије 

 

САРАДЊА СА ДРУГИМ СТРУЧНОМ ВЕЋИМА 

Кроз реализацију школског такмичења из математике предметни наставници 

остварили су сарадњу са стручним већем учитеља. Такође, кроз свакодневну реализацију 

предвиђених наставних активности, а у циљу бољег повезивања градива и остваривања 

међупредметних компетенција, остварује се сарадња са свим стручним већима у школи. 

Током реализације истраживачког рада ученика петих разреда на тему Древне цивилизације и 

бројеви у реализацији предметних наставника Катарине Јаношевић и Данице Утјешиновић 

остварена је сарадња нашег стручног већа са стручним већем Биологије, географије и 

историје. 

 

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА 

Стручно веће Математике, Физике,  Хемије, Технике и технологије и Информатике и 

рачунарства одржало је током ове школске године 8 састанака, о чему постоје оверени 

записници. План и програм стручног већа је у потпуности реализован, а сви чланови већа су 

активно учествовали у његовом раду. 

Највише се дискутовало о остваривању планираних исхода, усаглашавању критеријума 

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

је то потребно. Ове сколске године, једна ученица осмог разреда је наставу математике 

похађала по ИОП-у-2, а две ученице петог разреда по ИОП-у 1, па је и ово била честа тема 

дискусије на седницама. На састанцима су детаљно анализирани резултати прошлогодишње 

мале матуре, иницијалних тестова, као и пробних тестова за овогодишњу малу матуру.Сходно 

резултатима анализа доношене су и мере за побољшање постигнућа ученика. 

Посебна пажња посвећена је избору уџбеника за наредну школску годину и то из 

предмета Техника и технологија за седми и осми разред и из предмета Информатика и 

рачунарство за осми разред. Предметни наставници су бирали уџбенике за које сматрају да су 

најприлагођенији ученицима, како за рад у школи, тако и за самосталан рад код куће 

 Такође, неизоставна тема је била и како више заинтересовати ученике за наставу и 

тиме постигнућа ученика подићи на виши ниво. 

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

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

такмичењима налазе се у појединачним извештајима за сваки предмет. 

Предметни наставници: Даница Утјешиновић, Саша Шарић и Слађана Јоргић одржали 

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

матуре. Како наводе, највећи проблем је што су ученици у малом броју и нередовно 

присуствовали часовима и што код већине њих изостаје самосталан рад. 

 

 

 

 

Београд, 5.7.2022.      Руководилац Стручног већа: 

        Утјешиновић Даница 
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2.6.9. Извештај Стручног већа наставника физичког васпитања, 

ликовне културе и музичке културе 

школске 2021/2022. године 
 

 

 

ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ВЕЋА 

 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 

15.09. 

2021 

18.1

1.20

21. 

23.12. 

2021. 

20.01. 

2022. 

17.03. 

2022. 

19.05. 

2022. 

09.06. 

2022. 

   

Десимир Гаић + + + + + + +    

Челебић 

Младен 
+ + + + + + +    

Ева Гравара 

Белојица 
+ + + + + + +    

 

 



 72 

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 4,83 / 72/72 
36/36 

/ / 

52 4,77 / 72/72 / / 

61 4,73 / 72/72 
36/35 

/ / 

62 4,80 / 72/72 / / 

71 4,89 / 108/107 
36/36 

/ / 

72 5,00 / 108/108 / / 

81 4,89 / 102/102 / 

/ 

/ 

/ 

/ 

82 4,82 / 102/102 / 

Обавезне физичке 

активности 
Десимир Гаић 

 

51 4,92 / 54/54 / / / 

52 4,88 / 54/54 / / / 

61 4,77 / 54/54 / / / 

62 4,80 / 54/54 / / / 

Ликовна култура 

Ева Гравара Белојица 

51 5.00 / 72/72 / / / 

52 4.92 / 72/72 / / / 

61 4.85 / 36/36 36/36 / / 

62 4.80 / 36/36 / / / 

71 4.78 / 36/35 / / / 

72 4.93 / 36/36 / / / 

81 4.81 / 34/34 / / / 



 73 

82 4.86 / 34/33    

Музичка култура 

Челебић Младен 

51 4,00 / 72/72 36-36   

52 4,04 / 72/72 36-36   

61 3,42 / 36/36    

62 3,96 / 36/36    

71 3,85 / 36/36 36-36   

72 4,32 / 36/36 36-36   

81 3,85 / 34/34 34-34   

82 4,21 / 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 

            

  

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 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Музичка култура        Није било такмичења  

 

 

Невена Грбић VIII1 

Градска општина Сурчин 
 

 



75 

 

Ликовна култура „Мали чувари природе“ 

Ликовни конкурс 

1.место на општини 

Марија Шумоња VIII1 

Градска општина Сурчин 

„Мали чувари природе“ 

Ликовни конкурс 

1. место на општини 

Лена Ђорић  VII1 

Општинско такмичење 

„Крв живот значи“  

1.место на општини 

Николина Аџић  VII1 

Општинско такмичење 

„Крв живот значи“ 

1.место на општини 

Душан Рашета V2 

Општинско такмичење 

Св.Сава 

1.место на општини 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

Београд,  

06.07.2022. године      Руководилац Стручног већа: 

        Ева Гравара Белојица 
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2.9. Извештај о раду стручних сарадника 
 

2.9.1. Извештај о раду педагога 

 

У школској 2021/22.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 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 III 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:  

 Технике ефикасног учења у 5.разреду 

 Конструктивно решавање сукоба – од 5. до 8. разреда  

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

 Реализација пројекта на тему ''Одговор на насиље над децом у школама'' - ученици 

6.разреда 

 родитељски састанак за родитеље предшколаца – Припрема за полазак у школу 

 тестирање будућих првака 

 

                                                                                                                     Јелена Дурмић 

2.9.2. Извештај о раду библиотекара 

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

Планом и програмом рада библиотекара. 

 

У библиотеци су реализовани часови  у одељењима првог  разреда. Ученици су детаљно  упознати 

са тим  како се треба понашати у библиотеци, како могу узети књигу и како се  треба односити 

према њој. 

 

 Библиотекар је редовно  упознавао ученике 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 повремено 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. 

 

Библиотекар је редовно обављао и библиотечко-информативну делатност, тј. систематски је 

информисао кориснике о новим књигама, вршио обраду нових књига (инвентарисање, 

класификација, сигнирање) и водио статистику о коришћењу књижне грађе (од стране ученика и 

радника школе). 

  

На крају школске 2021/2022. године књижни фонд наше библиотеке богатији је за 124 књиге  ( 74 

књиге - поклон  Министарства просвете, 50 -  купљено средствима из буџета  школе). 

 

Пошто многи ученици не враћају књиге на време, а неки нису измирили своје обавезе према 

библиотеци ни после завршеног осмог разреда,   овим проблемом би се требало озбиљније 

позабавити, а онда и донети одговарајуће мере како се библиотечки фонд, који  и није богат, не би 

стално смањивао. 

 

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. 

.   

 

Бечмен: 5. јул 2022.                                     Библиотекар  

      Јелица Пешић-Ждерић 
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2.10. Извештај о раду Савета родитеља 
 

У току школске 2021/2022.године, одржаноје шест седница Света родитеља. 

1.  конститутивна седницa Савета родитеља, одржана је   15.09.2021. год. На дневномреду је 

било: 

 
 Конституисање новог Савета родитеља, избор председника, заменика председника и 

записничара, 

 Усвајање записника са 3  седнице, 

 Разматрање  Извештаја о остваривању Годишњег Плана рада школе за 2020/2021 годину, 

Извештаја о раду директора школе за 2020/2021 годину и Годишњег плана рада школе за 

2021/2022 годину, 

 Разматрење извештаја  о самовредновању за 2020/2021, 

 Давање сагласности на програм и организовање екскурзије и наставе у порироди за 

школску 2021/2022 годину,  

 Осигурање ученика, Црвени крст и Дечији савез, 

 Избор члана савета родитеља за општински савета родитеља, 

 Избор члана савета родитеља за Школски одбор, 

 Инвестиционо и текуће одржавање  

 Текућа питања  

 

2. седницa Савета родитеља, одрежана је  27.10.2021. год. На седници , родитељи су 

расправљали о: 

 

 Усвајање записника са 1 конститутивне  седнице, 

 Упознавање са садржајем Записника о ванредном инспекцијском надзору VII-06 бр. 614-

1117/2021 од 14.10.2021. године, 

 Упознавање родитеља са сајтом Владе Србије ''Чувам те'', 

 Упознавање родитеља са Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на 

насиље, злостављање и занемаривање, 

 Инвестиционо и текуће одржавање 

 Текућа питања  

 

 

3. седница Савета родитеља, одржана је 08.11.2021.год  На седници се говорило о: 

 

 Усваањае записника са претходне седнице; 

 Анализа успеха и дисциплине на крају провог тромесечја; 

 Мере за побољшање успеха и дисциплине; 

 Безбедност учеика; 

 Разно. 
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4.седница Савета родтиеља, одржана је 25.02.2022.године. На дсневном реду седнице било је: 

 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Анализа успеха и дисциплине; 

 Анализа реализације Годишњег плана рада школе; 

 Разматрање полугодишњег извештаја о раду директора; 

 Разматрање извештаја Тима за заштиту деце од дискриминације, насиља, занемаривања и 

злостављања 

 Текућа питања 

 

 

5.седница Савета родитеља,одржана је 07.04.2022.године. Распреављано је о: 

 

 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Анализа успеха и дисциплине на крају трећег томесечја; 

 Упознавање са избором уџбеника за наредну школску годину; 

 Разматрање анекса на годишњи план рада  

 Предлог нових чланова за Школски одбор испред Савета ропдитеља; 

 Инвестиционо и текуће одржавање. 

 

6.седница Савета родитеља, одржана је29.06.2022.године. На седници су разматране следеће 

тачке дневног реда: 

 

 Усвајање записника са предходне седнице; 

 Анализа успеха и дисциплине на крају школске године;                                                                  

Разматрање анекса на школски програма;                               

 Разматрање изборних предмета СНА за наредну 2022/2023 школску годину;                                                                        

 Безбедност ученика; 

 Инвестиционо и текуће одржавање  

 Текућа питања 

 

 

                                                                                                 Председник Савета родитеља 

                                                                                                             Никола Бурсаћ 
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2.11.Извештај о раду Тима за професионални развој  
 

 

Чланови Тима за професионални развој и стручно усавршавањеаден Челебић 

 Ана Цвикић (Данијела Петкович) 

 Драгица Стаменковић 

 Слађана Јоргић 

 Милојка Максић Козомара 

 Јелена Дурмић – педагошкиња 

 Душко Недељковић . директор 

 

РУКОВОДИЛАЦ   ТИМА  
 

- Бојана Чернош 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ  

 

Током школске 2021/22. године, Тим за професионални развој, у оквиру својих активности, 

континуирано је радио на подршци професионалном развоју наставника школе. Активности су 

усмерене на стварању предуслова за успешан професионални развој запослених, али и на 

индивидуалном, личном учешћу појединих чланова овог тима у  

разним облицима стручног усавршавања у установи.  

Ради осигурања успеха Тим је промовисао модел професионалног развоја кроз систем 

радионица, угледно/огледних часова,едукацију кроз акредитоване програме које су одржане у 

школи или онлајн,разне обуке и рад у великом броју тимова стручних већа по принципу 

хоризонталног стручног усавршавања.Овакав модел професионалног развоја не даје увек 

гаранцију успеха, јер не можемо очекивати једнак успех свих тимова и њихових чланова.  

Да би повећали вероватноћу да ће учење наставника и њихово усавршавање бити успешно, 

тим је кроз свој рад поставио и дефинисао постулате за остваривање предуслова за успешан 

професионални развој наставника.То су :  

 

1. Креирана је култура прихватања промена у професионалној пракси  

 

Запослени у образовању ОШ,,Душан Вукасовић Диоген'' су навикли на промене у начину 

оставривања Програма наставе и учења у новој реформи прихваћене су без отпора. Прате се 

инструкције ЗУОВ-а, и сви запослени су прошли обуку о Оставривању Програма наставе и учења 

оријентисаног на исходе. Сви запослени, применом новог начина планирања очекују позитиван 

ефекат на ученике.  
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2. Побољшано разумевање процеса учења  

 

Превазилазе се тешкоће наставника у разумевању савремено постављеног процеса учења. 

Подстицана је хоризонтална размена савремених знања и вештина код наставника кроз рад 

школских тимова и Стручних већа и стваране су прилике да наставник посматра примену нових 

метода и техника у пракси а охрабривани су у њиховој примени.  

 

3. Развијане су вештине потребне за самостално учење наставника.  

 

Подстицан је развој вештина које помажу да се максимално искористи поменути модел 

учења. Модел подразумева развој способности наставника да систематски спроводе дугорочни 

план учења и усавршавања, да упореде ниво сопствених вештина са другим колегама, али и са 

својим претходним нивоом, да добро испланирају своје учење, прикупљају доказе о сопственом 

учењу и напретку и повезују своја знања и вештине са новим облицима праксе у учионици.  

 

4. Постоје аутори и реализатори обука стручног усавршавања  

 

Школа је као организација подстиче чланове колектива да промовишу своје примере добре 

праксе и на другим местима, конкурсима ван школе. Овакав приступ раду повећава број 

фацилитатора у школи. Као што наставник у учионици утиче на учење ученика, развијање 

вештина фацилитатора су од великог значаја за успех професионалног развоја. Формирана је у 

школи мрежа фацилитатора и пружа им се адекватна подршка.  

 

5. Предложен је:  

   -  нови ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У 

ОКВИРУ УСТАНОВЕ 

   -  нова ТАБЕЛА ПРАЋЕЊА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И НАПРЕДОВАЊА 
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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 VIII1, Марија Шумоња VIII1, Јовановић Владимир VIII1, Невена Грбић VIII1, 

Продановић Мара VIII2 , Маша Липовина VIII2, Ивана Радојевић VII2, Хелена Златановић VII2, 

Матеја Матић VII1, Тамара Вланиколин VII1. На првој седници изабран је председник Невена 

Грбић, заменик председника Марија Шумоња и записничар Тамара Вланиколин и два члана 

представника за Школски одбор и то Владимир Јовановић и Ивана Радојевић. За представнике УП 

на састанцима Тима за заштиту ученика од насиља, изабран је ученик Матеја Матић, а Тима за 

избор квалитета и развој установе Маша Липовина. У раду стручног актива за развојно планирање 

изабрана је ученица Хелена Златановић, и у раду Тима за самовредновање рада школе ученица 

Продановић Мара. 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 2020/21.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: 

 Више спортских и забавних активности 

 Формирање ученичких клубова 

 Друштвено-користан рад као мера вршења насиља, уништавања школске имовине... 

 у оквиру Дечије недеље, чланови УП учествовали су на трибини УП на нивоу општине, 

под називом ''Утицај епидемије Ковид-19 на остваривање права детета''. Свој рад су 

представили у виду презентације, који је похваљен. 

 спроведена је хуманитарна акција ''Српска солидарност, намењена социјално угроженим 

породицама на Косову и Метохији. 

 у априлу месецу 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... 
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 похваљени су ученици који су остварили успешне резултате на такмичењима и постигли 

изузетан успех у учењу и владању 

 разговарано је о могућности реализације екскурзије за ученике 7. и 8. разреда  

 упознавање ученика са реализацијом пројекта на тему ''Одговор на насиље над децом у 

школама'', којим су били обухваћени ученици 6.разреда  

 израда поноа на тему ''Родна равноправност'' – у оквиру пројекта ''Одговор на насиље над 

децом у школама'' 

 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 четири 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  36 

 

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

фондом часова:  

 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

III 1 36( недељно 1 час) 36 
Табела 1: Годишњи, недељни фонд часова, као и одржани часови  по разредима и одељењима  

 

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА 

 

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

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

године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

III 1 17 
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  у оквиру само једног разреда и због препоруке да се деца што 

мање мешају. Обрађивали  смо одговарајуће драмске текстове .  

Планирано је 36 часова секције, реализовано 36. 

 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

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

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

     30.12.2021. године за ученике од 1.до 4.разреда чланови драмске секције су извели  

новогодишњу представу, под називом „ Новогодишње жеље“.   
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Представа говори о различитим жељама јунака из дечијих бајки, као и о жељама саме деце. 

Желели смо да нашим другарима на тај начин улепшамо новогдишње расположење . 

 

Драмска секција је  21.4.2022. године извела и представу „ Љутито мече“   за ученике од 1.до 

4.разреда . Деца су сама осмислика костиме и маске. Представ је намењена том узрасту и говори 

о међусобним односима у породици, васпитању деце, значају правилног развоја, раста, здраве 

исхране и потребе за сном. Такође има и еколошку поруку, јер говори о  потребама животиња, 

њиховим начином живота и исхране, као и о животним заједницама и стаништима. 

  

 

 

  Датум предаје извештаја:                                     Потпис  наставника: 

    5.7.2021.год                                                              Драгана Костић            
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3.1.2. Извештај о раду Драмске секције старијих разреда у Бечмену 

 

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 

7 2 36 27 

8               2 34 27 
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 

7 2 19 

8 2 10 
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

Драмска секција почела је са радом 04.10.2021. године, а последња активност је 25.04.2022. Тада 

смо у Фан парку извели представу у част прославе Ускрса. Током првог полугодишта нисмо могли 

много да се ангажујемо, али смо три пута извели представу ,,Деда Мраз у доба короне'', а за Бадње 

вече смо у црквеном дворишту извели представу ,,Бадње ече''. За следећу годину смо већ почели 

са припремама за представу ,,Деца су украс света'', по тексту ученице Катарине Зорић. Одржали 

смо много више часова од уписаних, нисам евидентирала извођење представе ,,Једна сезона у 

кошници'', као ни припремне пробе за следећу годину. 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

100 талената града Београда 14.12.2021. 

Такмичење у беседништву на тему: Пропадни животе, само да створења која волим буду добро 

20.12.2021. 

,,Деда Мраз у доба короне'', представа 29.12.2021.  

,,Бадње вече'', представа 06.01.2022. 

,,Љубав није само реч'', конкурс за ауторско стваралаштво, 14.03.2022. 

,,Да ли ми верујете'', конкурс за ауторско стваралаштво, 19.03.2022. 

,,Само пријатељска рука вади трн из срца'', конкурс за ауторско стваралаштво, 14.04.2022. 

,,Једна сезона у кошници'', представа за Ускршњи понедењак, 25.04.2022. 

,,Књига је мој најбољи пријатељ'', конкурс за ауторско стваралаштво, 10.05.2022. 
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  Датум предаје извештаја:                                     Потпис  наставника: 

    01.07.2022.                                                           Жаклина Симић 

3.2. Извештај о раду Рецитаторске секције 

3.2.1 Извештај о раду Рецитаторске секције млађих разреда-четврти разред 

 

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 

четврти прво 36/1 35 

четврти друго 36/1 35 

Укупно    35 
Табела 1: Годишњи, недељни фонд часова, као и одржани часови  по разредима и одељењима  

Због промене школског календара, реализовано је 35 часова, уместо планираних 36. 

 

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 

Четврти Прво 9 

Друго 5 
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

 

План и програм секције су реализовани са једним часом мање због промене 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. 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

 

Oрганизоване су различите активности као : Уочи новогодишњих празника, тачније 29.12.2021. 

сви чланиви секције, прошли су кроз сва одељења 1-4.р. и  одрецитовали стихове о Новој години 

и предстојећим празницима. За Савиндан, ученици једног и другог одељења, рецитовали су 

стихове посвећене Св. Сави, најпре једној, а касније и другој групи ученика на школској приредби. 

На школској смотри рецитатора, марта 2022. учествовали су сви ученици ове секције. Пласман на 

општинско такмичење остварио је Лука Мјеримачка ученик IV-2 р. Због епидемиолошке 
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ситуације, видео снимци рецитовања овог и ученика старијег узраста, прослеђени су на општинско 

такмичење. Овај ученик није остварио пласман на градско такмичење. 

 

  Датум предаје извештаја:                                        Потпис  наставника: 

  Јул, 2022.                                                                   Гордана Вукасовић 

3.2.2. Извештај о раду Рецитаторске секције млађих разреда-први разред 

 

Наставник који води секцију: МИРОСЛАВ СТАМЕНКОВИЋ 

 

БРОЈ ЧАСОВА: 36/36 

 

Наставу Рецитаторске секције реализује  Мирослав Стаменковић у следећим разредима и 

одељењима са фондом часова:  

 

 

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  

Настава рецитаторске секције реализована је по сачињеном плану и програму рада, а који се 

налази у Годишњем плану и  Школском програму за 1.разред.   

 

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА 

 

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

први Прво 20 
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

 

. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

Активности РЕЦИТАТОРСКЕ секције реализоване су по унапред утврђеном плану и програму 

рада, а који се налази у Годишњем плану и  Школском програму за 1. разред.  Ученици првог 

разреда одељење прво  похађали су рецитаторску секцију.                                                                                              

Ученици су показали велико интересовање за рад на наведеној  секцији. Редовно су 

присуствовали часовима и активно учествовали у реализацији свих планираних садржаја.  

Заступљена је иновативна настава: асоцијативно учење , што је допринело да ученици путем 

илустрација одређених  садржаја текстова, брже, лакше и боље памте цртежом  приказане 

стихове. План и програм  рецитаторске  секције  је у потпуности реализован. 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

Ученици су савладали планиране наставне садржаје. 

 Датум предаје извештаја:                                     Потпис  наставника: 

 27.06.2022.                                                                   Мирослав Стаменковић 
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3.2.3. Извештај о раду Рецитаторске секције старијих разреда 
 

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 

шести 1 36/1 3 

седми 1,2 36/1 8 

осми 2 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 

шести 1 1 

седми 1,2 2 

осми 2 1 
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

 

Током ове 2021/2022. школске године у оквиру рецитаторске секције реализоване су активности 

у припреми и учешћу на школском и општинском такмичењу рецитатора, као и учешће приликом 

пригодних обележавања годишњица погибије наших војника за време НАТО бомбардовања 1999. 

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 

дикцију, 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. 

 

 



90 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

 

 

- 09.03.2022. одржано је школско такмичење рецитатора, на ком су се за даље учешће 

пласирале  ученица Лена Ђорић (7/1) и Сара Ристић (8/2). 

- 25.03.2021. одржано је општинско такмичење рецитатора слањем аудио-видео снимка 

рецитација, на ком је Сара Ристић освојила друго место, али се није пласирала на градско. 

- 18.04.2022. – полагање венаца палим војницима у Петровчићу током Нато агресије, 

рециталом су наступили Димитрије Симић (6/1) и Ивана Радојевић (7/2). 

- 27.05.2022. уприличено је свечано обележавање Дана погибије на Кошарама младог Ратка 

Јотића и његових сабораца, и том приликом са рециталом су наступили Димитрије Симић 

(6/1) и Ивана Радојевић (7/2). 

 

 

 

 

  Датум предаје извештаја:                                     Потпис  наставника: 

    03.07.2022.                                       Весна Чобановић 
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3.3. Извештај о раду Литерарне секције 
 

Наставник који води секцију: Јадранка Иванишевић 

 

БРОЈ ЧАСОВА - 36 

 

Наставу из  Литерарне секције реализује Јадранка Иванишевић у следећим разредима и 

одељењима са фондом часова:  

 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

6 1 36/1 28 

5 2 8 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 Литерарна секција утврђен је на 

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

године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

6 1 5 

5 2 8 
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

 

Часови литерарне секције су редовно одржавани и реализовани према плану и програму. Ученици 

су изабрали секцију према своме интересовању, у току школске године судјеловали смо на 

конкурсима. За крај школске године предвиђен је био игроказ са ученицима 5/2 разреда који није 

реализован из оправданих разлига. 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

 

 

  Датум предаје извештаја:                                     Потпис  наставника: 

____03.07.2022.________                                     Јадранка Иванишевић 
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3.4. Извештај о раду Саобраћајне секције млађих разреда 
 

 

Наставник који води секцију: Милица Љубинковић 

 

БРОЈ ЧАСОВА 

 

Наставу из  Саобраћајне 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 
Табела 1: Годишњи, недељни фонд часова, као и одржани часови  по разредима и одељењима  

 

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА 

 

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

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

године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

II II – 3 9 
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ У току 36 часова бавили смо се задацима 

Саобраћајне секције. Ученици су добили информације о врстама саобраћаја. Такође и о врстама 

саобраћајних средстава и објеката.Научили смо поделу саобраћајних знакова и њихову 

примену.Поред тога упознали су се са врстама семафора и њиховом наменом као и о осталим 

светлосним знацима у саобраћају.Објашњени су покрети саобраћајног полицајца.Такође смо 

обрадили конкретне ситуације у саобраћају тако да су ученици стекли већу самоувереност као 

учесници у саобраћају. 

 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

 

Све што смо планирали и реализовали смо онако како нам је епидемиолошка ситуација 

дозвољавала.Нисмо учествовали на међушколском такмичењу већ само у оквиру нашег 

одељења.Правили смо и цртали саобраћајна средства, саобраћајне знакове , ситуације и излагали 

у холу наше  школе. Користили смо мултимедијалну наставу за савлађивање и реализовање знања 

из саобраћаја. 

 

  Датум предаје извештаја:                                     Потпис  наставника: 

   3. 07. 2022.                                                             Милица Љубинковић 
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3.5. Извештај о раду Саобраћајне и Моделарске секције 
 

Назив секције:  1. Моделарска секција, 2. Саобраћајна секција,  

Наставник који води секцију: 1. Василић Ивана, Мишић Средоје, 2. Мишић Средоје 

 

БРОЈ ЧАСОВА 

 

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) 

шести 1,2 36/1 38 
једна група 

седми 1,2 36/1 38 

Моделарска секција (Средоје Мишић) 

пети 1,2 36/1 29 
једна група 

осми 1 36/1 27 

2. Саобраћајна секција (Мишић Средоје) 

пети 1,2 36/1 32 

једна група 
шести 1,2 36/1 32 

седми 1,2 36/1 32 

осми 1 34/1 30 
Табела 1: Годишњи, недељни фонд часова, као и одржани часови  по разредима и одељењима  

 

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА 

 

Број ученика по разредима и одељењима у којима се реализује 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) 

шести 
1 2 

2 3 

седми 
1 1 

2 2 

Моделарска секција (Средоје Мишић) 

пети 
1 4 

2 3 
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осми 1 1 

2. Саобраћајна секција (Мишић Средоје) 

пети 
1 6 

2 14 

шести 
1 8 

2 2 

седми 
1 1 

2 6 

осми 
1 4 

2 0 
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 
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Активност наставника: 

 

- Организује и усмерава рад секције 

- Реализује План и програм рада секције 

- Прати рад секције 

- Одржава саобраћајни полигон 

- Организује школско такмичење „Шта знаш о саобраћају“ 

- Учествује у организацији општинског такмичења „Шта знаш о саобраћају“ 

 

Активност ученика: 

 

- Учествује у раду секције 

- Коментарише разне саобраћајне ситуације 

- Решава разне саобраћајне ситуације 

- Усваја и примењује саобраћајне прописе и правила 

- Учествује у одржавању саобраћајног полигона 

- Решава тестове 

- Вози бицикл на саобраћајном полигону 

- Учествује у такмичењу 

 

1. РЕЗУЛТАТИ РАДА МОДЕЛАРСКЕ СЕКЦИЈЕ   

 

На општинском такмичењу остварени су следећи резултати а због епидемиолошких ситуација 

ученици су решавали тест: 

Тест: 

                                  7  место: Бурсаћ Милан (5.разред) 

                                  12. место: Војиновић Невена (5.разред) 

                                  13. место: Лазић Михаило (5.разред) 

Нико од ученика 5. разреда није се пласирао на градско такмичење. 

Тест:       3. место: Слободан Радовић (6. разред) 

     5. место: Василије Николић (8. разред) 

    8. место: Димитрије Симић (6. разред) 

    9. место: Богдан Станковић (6. разред) 

На градском такмичењу остварени су следећи резултати: 

Тест:       3. место: Слободан Радовић (6. разред) 

Без даљег пласмана: Василије Николић (8. разред), Димитрије Симић (6. разред), Богдан 

Станковић (6. разред) 

 

 

2. РЕЗУЛТАТИ  РАДА САОБРАЋАЈНЕ СЕКЦИЈЕ   

 

На опшинском такмичењу „Шта знаш о саобраћају“ уествовали су следећи ученици: 

1. Ђорић Дуња 5-2 

2. Бурсаћ Милан 5-2 

3. Радић Вук 5-2 

4. Ђорић Богдан 6-1 

5. Вуковић Огњен 6-1 
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Ђорић Дуња и Бурсаћ Милан, ученици 5-2 одељења пласирали су се на граско такмичење, на 

коме нису учествовали због поклапања са такмичењем из Биологије. 

  

 

 

 

 Датум предаје извештаја:                                     Потпис  наставника: 

      01.07.2022. године    _                  Василић Ивана, Мишић Средоје 

3.6. Извештај о раду Спортске секције 
 

3.6.1. Извештај о раду спортске секције-2.разред  

 

 

Наставник који води секцију: Младенка Петровић 

 

БРОЈ ЧАСОВА 36 

Наставник који води секцију: Младенка Петровић у следећим разредима и одељењима са 

фондом часовa. 

 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

II друго 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  утврђен је на основу 

интересовања ученика и њиховог узраста. 

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

II Друго 16 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

 

Сви ученици, II-2 њих 16 похађају часове спортске  секцију.  У  току школске  2021/ 2022. године 

реализована су 36  часа секције. Од првог септембра часови су се одржавали у фискултурној сали, 

уз примену епидемиолошких мера. Програм је  оствариван по предвиђеном плану. Рађене су вежбе 

снаге, брзине, спретности и  издржљивости и савладавање препрека.   

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

 

Ученици су учествовали и на  два кроса, такмичили су се ђаци другог разреда. 

-Одржан је „Јесењи крос“, 24. 9. 2021. на стадиону ФК "Шумадинац". 

 Ученици су добили диплому за освојен пласман. Резултати су следећи: Девојчице,1. место Дуња 

Вилотић  2. место Дуња Рацковић   Дечаци  3. место Огњен Лазић. 

   -Одржан је „Пролећни крос“ РТС-а, 13. 5. 2022. на стадиону ФК "Шумадинац". Учествовали су  

ученици нашег разреда 1.место освојила Дуња Вилотић, 3. место Хелена Мирковић, Дуња 

Раковић, Огњен Лазић. Сви ученици су добили диплому.  Кроз ангажовање у спортској секцији 
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ученици задовољавају потребе за кретањем, физичком активношћу и  остварују позитивну 

социјалну интеракцију кроз учешће на кросу-школском такмичењу.       

                                        

  Датум предаје извештаја:                                            Потпис  наставника:     

  Бечмен, 4. 7. 2022.г.                                                       Младенка Петровић  

 

 

. 

 

3.6.2. Извештај о раду спорстске секције-4.разред у Петровчићу 

 

Наставник који води секцију: Јелена Љубинковић 

БРОЈ ЧАСОВА 

Наставу из  спортске секције у Петровчићу реализује Јелена Љубинковић у следећим разредима 

и одељењима са фондом часова:  

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

IV 3 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 секција утврђен је 

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

године.  

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

IV 3 17 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

У току школске 2021/2022.године реализовано је 36 часова Спортске секције, колико је и 

планирано. У оквиру рада ове секције ученици су се рекреирали, радили вежбе обликовања, 

атлетику, увежбавали заједничке игре кошарке, одбојке и малог фудбала. Због пандемије, ученици 

нису учествовали на такмичењима.  

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  
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Ученица Александра Николић је учествовал 

а на градском атлетском такмичењу „Брзином до звезда“. 

 

  Датум предаје извештаја:                                     Потпис  наставника: 

5. 7. 2022.                                                                               Јелена Љубинковић 

 

 

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:  

 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

 

Спортска секција (атлетика) 

пети 1,2 36/1 36 једна група 

Спортска секција (одбојка) 

шести 1,2 36/1 35 једна група 

Спортска секција (кошарка) 

седми 1,2 36/1 36 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 21 

Спортска секција (атлетика) 

пети 
1 3 

2 3 

Спортска секција (одбојка) 

шести 
1 3 

2 2 

Спортска секција (кошарка) 
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седми 
1 5 

2 5 
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. 

Такмичења су из следећих спортова: 

 Атлетика 

 Одбојка 

 Кошарка 

 Мали фудбал 

 Рукомет 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ   

Резултати спортских такмичења: 

Шумарски вишебој 1 (4. и 1. место) - екипе Бечмен и Петровчић 

Шумарски вишебој 2 (2. и 5. место) - екипе Бечмен и Петровчић 

Кошарка (општинско такмичење)  

девојчице: 3. место (5, 6. разред) 

девојчице: 1. место (7, 8. разред) 

дечаци:      4. место (5, 6. разред) 

дечаци:      2. место (7, 8. разред) 

(градско такмичење)  

девојчице: 10. место (7, 8. разред) 

Мали фудбал (општинско талмичење)  

девојчице: 3. место (5, 6. разред) 

девојчице: 1. место (7, 8. разред) 

дечаци:      6. место (5, 6. разред) 

дечаци:      4. место (7, 8. разред) 

(градско такмичење)  

девојчице: 6. место (7, 8. разред) 

Одбојка (општинско талмичење)  

девојчице: 2. место (5, 6. разред) 

девојчице: 3. место (7, 8. разред) 

дечаци:      3. место (5, 6. разред) 

дечаци:      5. место (7, 8. разред) 

Рукомет (општинско талмичење)  

девојчице: 4. место (5, 6. разред) 

девојчице: 4. место (7, 8. разред) 

дечаци:      3. место (5, 6. разред) 

дечаци:      4. место (7, 8. разред) 

Атлетика (општинско такмичење) и пласман на град 

Јован Урумовић 1. место (6. разред) 60 м 
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Уна Маловић 1. место (7. разред) скок удаљ 

Милисав Митровић 1. место (6. разред) скок у вис 

Јована Урумовић 2. место (7. разред) 600 м 

Ивана Радојевић 2. место (7. разред) бацање кугле 

Стефан Липовина 3. место (5. разред) 300 м 

Сања Јовановић 3. место (5. разред) 600 м 

Филип Ђурђевић 3. место (5. разред) 600 м 

Стефан Томић 3. место (7. разред) 800 м 

Алекса Живковић 3. место (7. разред) бацање кугле 

Неда Продановић 3. место (5. разред) скок удаљ 

Соња Костић 3. место (7. разред) скок у вис 

Владимир Јовановић 3. место (8. разред) скок у вис 

Штафета 4x100 м 2. место (ученици 5-6. разред) 

Пласман на градско такмичење: 

Јован Урумовић 1. место (6. разред) 60 м 

Уна Маловић 1. место (7. разред) скок удаљ 

Милисав Митровић 1. место (6. разред) скок у вис 

 

 

  Датум предаје извештаја:                                        Потпис  наставника: 

      03.07.2022. године    _                      Гаић Десимир 
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3.7. Извештај о раду Подмлатка Црвеног крста 
  

 Наставник који води секцију: Младенка Петровић 

БРОЈ ЧАСОВА 36 

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 36 33 

IV друго 36 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 3 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

 У  току школске  2021/ 2022. године  реализована су 33  часа секције. 

 Реализоване су следеће  активности  „Црвеног крста“. 

  Ликовни и литерарни  конкурс,  „Крв живот значи“ за ученике од првог до осмог разреда. 

Одржана је обука ђака седмих и осмх разреда из Прве помоћи. 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

-На ликовном и литерарном  конкурсу „Крв живот значи“, у организацији „Црвеног крста“, ГО 

Сурчин, учествовало је 34 ученика, ликовни рад, а четири ученика су написала песму-литерарни 

рад,  три ученика су добила медаљу. Награђени ученици су: Михајло Шапоњић IV -1,  за 

ликовни и литерарни  рад, прво место; Ученице: Лена Ђорић и Николина Аџић VII -1, освојиле 

су прво место на ликовном конкурсу на Општини. Сви награђени ученици добили су  по медаљу, 

као и њихове наставнице, Бојана Чернош и Ева Гравара. 
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 У квизу „Шта знаш о добровољном давалаштву крви “ наши ученици су освојили друго место на 

Општини. Одржана је такмичење  ђака седмих и осмих разреда из Прве помоћи, наши ученици 

освојили су четврто место на градском такмичењу. 

Два ученика  наше школе у организацији ЦК Београд, боравиће десет дана у њиховом 

одмаралишту Митрово поље, половином августа.  

 Датум предаје извештаја:                                            Потпис  наставника:     

  Бечмен, 4. 7. 2022.г.                                                       Младенка Петровић  

 

                                       

 

 

 

 

 

3.8. Извештај о раду Математичке секције 
 

3.8.1. Извештај о раду Математичке секције у Бечмену – четврти разред 

 

Наставник који води секцију: БОЈАНА ЧЕРНОШ 

 

БРОЈ ЧАСОВА   

 

Наставу из  математичке секције реализује Бојана Чернош у следећим разредима и одељењима 

са фондом часова:  

 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

IV прво 36/1 34 

IV друго 36/1 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 математичка секција утврђен је на 

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

године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

 

IV 

Прво 5 

Друго 2 

  
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

 

Током школске године часови математичке секције су реализовани сваког четвртка по унапред 

утврђеном плану. Ученици су редовно долазили на часове. Поред тога учаници су понекед 



103 

 

добијали материјале и задатке путем Вибер групе које су имали задатак да самостално реше и да 

касније о томе попричамо на следећем часу. Током часова ученици су некада добијали задатак да 

заједнички – у групи решавају неки проблемски задатак. Овакав начин рада допринео је 

дружењу и сарадњи међу ученицима. 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

 

Ученици: Душан Добрић и Михајло Шапоњић су учествовали на општинском такмичењу из 

математике. Михајло Шапоњић је имао бодове за пахвалу, а Душан Добрић је према броју 

бодова освојио 2. место и пласирао се на градско такмичење. 

На математичком такмичењу ,,Мислиша'' учествовало је 5 ученика који су похађали ову секцију 

код мене. Ученик Душан Добрић је према броју бодова добио похвалу. 

 

  Датум предаје извештаја:                                     Потпис  наставника: 

29.6.2022.                                                                       __Бојана Чернош____ 

 

3.8.2. Извештај о раду Математичке секције у Петровчићу – трећи разред 

 

Наставник који води секцију: Весна Самарџић 

 

БРОЈ ЧАСОВА 35 

 

Наставу из  Математичке секције реализује Весна  Самарџић у следећим разредима и 

одељењима са фондом часова:  

 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

Трећи 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 унети назив секција утврђен је на 

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

године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

Трећи 3 7 

  

  
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 
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У похађању математичке секције, ученици на занимљив и другачији начин својим радом 

стичу нова знања и вештине из области математике, постижу додатно образовање. Све 

планирано је и реализовано. Ученици су овладали вештинама како се матматика прожима и 

користи у свакодневном животу, као и проширили своја знања из планираног програма за трећи 

разред. 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

 

Ученик Немања Ђурђевић освојио прво место на школском такмичењу и пласирао се на 

општинско такмичење где је заузео 12 место. 

 

 

 

 

3.9. Извештај о раду секције Хор и оркестар 
 

3.9.1. Извештај о раду секције Хор и оркестар-4.разред у Петровчићу 
 

Наставник који води секцију: Јелена Љубинковић 

 

БРОЈ ЧАСОВА: 36 

 

Наставу из  секције Хор и оркестар реализује Јелена Љубинковић у следећим разредима и 

одељењима са фондом часова:  

 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

IV 3 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 секција утврђен је 

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

године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

IV 3 17 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

 

У току школске 2021/2022.године реализовано је 36 часова секције Хор и оркестар, колико је и 

планирано. У оквиру рада ове секције ученици су учили певање песама прилагођених њиховом 
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узрасту. У току године, због пандемије која је владала, ученици су свирали само на орфовим 

инсструментима ритмичке секције. Планирано учење свирања блок флауте није реализовано. 

Ученици су учествовали на завршној приредби предшколаца и на свом банкету 24. 6.2022. године 

са песмама и играма. 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

Ученици су учествовали на Завршној приредби предшколаца 16. 6. 2022. године и на свом Банкету 

24. 6. 2022. године са песмама и играма. 

 

 

  Датум предаје извештаја:                                                                                Потпис  наставника: 

5. 7. 2022.                                                                               Јелена Љубинковић 

 

 

 

 

 

 

3.9.2. Извештај о раду секције Хор у Бечмену 

 

Назив секције:  ХОР  

Наставник који води секцију: Младен Челебић 

 

БРОЈ ЧАСОВА: 36 

 

Наставу из  ХОР  реализује Младен Челебић у следећим разредима и одељењима са фондом 

часова:  

 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

         пети          1         36 

36 

 

          2         36 

       шести          1         36 

          2         36 

       седми          1         36 

          2         36 

       осми          1         36 

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

 

Настава се одржавала по препоруци, а у вези  Ковид пандемије.  

 

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА 

 

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

интересовања ученика и њиховог избора путем анкетирања ученика на крају школске године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 
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ПЕТИ 

              1 8 

              2 7 

  

 

ШЕСТИ 

             1 7 

             2 5 

СЕДМИ 

 

             1 10 

             2 5 

  

ОСМИ 

             1 10 

             2         5 

  

Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

 

Настава се у току пколске године одвијала као пречас, или као 7 час.. План је у току школске 

године реализован у потпуности, као и фонд часова. 

 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

 

Ученици су сходно одредбама о Ковид пандемији учествовали на разним приредбама. 

Треба истаћи да хор школе, сваке године својим учешћем омогућава успешно одржавање велике 

манифестације, Бојчинског културног лета " ЗЛАТНА ЗВЕЗДИЦА ",  и представља школу на 

веома високом нивоу, где смо претходне године имали и 3 представника солиста. 

 

 

  Датум предаје извештаја:                                     Потпис  наставника: 

              1.07.2022                                                    Младен Челебић 
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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 

Други 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 

Други 1 17 
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, 
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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 учионици је пано са радовима  ученика којима смо обележавали важне датуме из Еко 

календара.Од рециклираног материјала  правили смо новогодишње украсе, хранилице за птице, 

слике. Учествовали смо на ликовном конкурсу „Мали чувари природе“ и на обележавању 

међународног Дана реке Саве који је спровела Туристичка организација ГО Сурчин 1. 6. 2022. у 

Наутичком селу „Бисер“ у Бољевцима.Ученици су учествовали у: 

- ЕКОЛОШКА  ЗОНА – еколошка радионица и ликовна колонија на тему реке Саве – 

„Сандрионица“ 

- РЕКРЕАТИВНА ЗОНА – Стреличарско двориште – дружење са витезовима удружења „Бели 

орлови“, приказ средњовековних вештина; - Школица спорта за децу – бесплатан једночасовни 

програм „Коректива“; - Приказ вежби у теретани на отвореном. 

 

 Датум предаје извештаја:                                     Потпис  наставника: 

     1. 7. 2022.                                                             Тајана  Буљан    

 

3.10.2. Извештај о раду Еколошке секције у Петровчићу 

 

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 
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 

 II 3 8 
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

Еколошка секција ове школске године обухватала је само ученике другог разреда због 

епидемиолошких мера.Бавили смо се задацима екологије: Азбука екологије, еколошки календар, 

еколошка химна, значај екологије.Упознали смо екосистем наше околине , упознали смо највеће 
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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 све 

важне датуме из Еко календара тако што су ученици правили тематске  паное. Од материјала који 

могу да се рециклирају правили смо разне предмете, украсе и костиме за еколошку представу. 

 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

 

Ученици су урадили паное  на теме Дан чистог ваздуха, Дан планина, Дан заштите вода и Дан 

планете земље. Те паное излагали смо у холу наше школе. Такође смо истакли пано поводом Дана 

хране где су ученици својим цртежима показали шта од намирница спада у здраву, а шта у 

нездраву храну.У оквиру сређивања школског дворишта правили смо кућице и хранилице за 

птице.Правили смо играчке од рециклираног материјала које смо такође излагали тако да би били 

доступни свим ученицима и запосленима да их погледају.Посетили смо шуму Дражу тако да смо 

укључили очигледност у секцији.Писали смо ЕКО поруке и одржали квиз . 

 

 

 

 

  Датум предаје извештаја:                                     Потпис  наставника: 

3.07.2022. године Милица Љубинковић 

3.11. Извештај о раду Оригами секције  
 

3.11.1. Извештај о раду Оригами секције у Бечмену 

 

Наставник који води секцију: Данијела Петковић 

 

БРОЈ ЧАСОВА: 36 

 

Наставу из  Оригами секције реализује Данијела Петковић у следећим разредима и одељењима 

са фондом часова:  

 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

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

 

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА 

 

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

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

године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

III  2 11 
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

 

Оригами секција се реализовала једном недељно у току целе школске године. Циљ секције је 

развијање моторичких способности, маште и креативности код ученика. За сваки час је 

планирана одређена тема. Теме су пратиле актуелна дешавања, догађаје као и период године. (На 

пример, у месецу јануару теме су нам биле везане за Новогодише и Божићне празнике.) Након 

реализације сваке теме правили смо изложбе у оквиру одељења, радове смо излагали на паноима 

или у изложбеном кутку учионице. 

Улога наставника била је излагање дате теме и демонстрација изабране оригами технике, давање 

других смерница за рад. 

Улога ученика је била праћење инструкција, креативно деловање и остављање личног печата на 

сваки рад. 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

 

Изложбе у оквиру одељенске заједнице. 

 

 

  Датум предаје извештаја:                                     Потпис  наставника: 

                                                                                  Данијела Петковић 

5. 7. 2022.                                                          

3.11.2. Извештај о раду Оригами секције у Петровчићу 

 

Наставник који води секцију: Марија Ивковић 

 

БРОЈ ЧАСОВА - 36 

 

Наставу из  Оригами секције реализује Марија Ивковић у следећим разредима и одељењима са 

фондом часова:  

 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

2 3 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 Оригами секција утврђен је на 

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

године.  

 

 

 

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

2 3 10 
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Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

 

Часови оригами секције су редовно одржавани и реализовани према плану и програму. 

Ученици су изабрали секцију према своме интересовању. 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

 

Радови ученика су излагани у холу школе. 

 

  Датум предаје извештаја:                                     Потпис  наставника: 

____07.07.2022.________                                     Марија Ивковић 

 

 

 

 

 

3.12. Извештај о раду Ликовне секције 
 

3.12.1. Извештај о раду Ликовне секције млађих разреда у Бечмену 

 

  

Наставник који води секцију: ДРАГИЦА СТАМЕНКОВИЋ 

 

БРОЈ ЧАСОВА 

 

Наставу Ликовне секције реализује   Драгица Стаменковић у следећим разредима и одељењима 

са фондом часова:  

 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

први друго 36/1 36 

    

    

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

Настава ликовне секције реализована је по унапред утврђеном плану и програму рада, а који се 

налази у Годишњем плану и  Школском програму за 1. разред.   

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СЕКЦИЈУ ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА 
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РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

први друго 21 

  
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

  

Ученици су показали велико интересовање за рад на ликовној секцији. Редовно су 

присуствовали часовима и активно учествовали у реализацији свих планираних садржаја. Рад се 

одвијао у пару, а најчешће у групама што је допринело ведрој атмосфери на часовима.  

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. 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 

 

Ликовни конкурс у организацији општине Сурчин:" Ми смо чувари природе". 

Узели смо учешће у ликовном конкурсу “Мали Пјер“. 

Ликовни конкурс: „Свети Сава“ 

Ускршњи ликовни конкурс 

 

План и програм  ликовне секције је у потпуности  реализован. Реализовано је 36 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 у оквиру наше одељењске заједнице. 

 

  Датум предаје извештаја:                                     Потпис  наставника: 

 27. 06.2022.                                                                           Драгица Стаменковић 

 

 

3.12.2. Извештај о раду Ликовне секције у Петровчићу 

 

Наставник који води секцију: Јелена Стајчић 

БРОЈ ЧАСОВА: 36 

Наставу из ликовне секције реализује Јелена Стајчић у следећим разредима и одељењима са 

фондом часова:  
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РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

I 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 ликовна секција утврђен је на 

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

године.  

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

I 3 24 

Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

Реализовани су следећи циљеви и задаци секције:  

 развијање и подстицање ученичког стваралачког мишљења 

 оспособљавање ученика да цртежом изразе своја опажања из непосредне околине  развијање 

мануелне вештине и креативности  

 мотивисање ученика да се слободно ликовно-визуелно изражавају, својствено индивидуалним 

способностима  

 упознавање нових поступака и идеја за рад  

Начин остваривања програма: ликовне радионице, израда тематских паноа,  изложбе дечијих 

радова(декорација ентеријера школе).  

Корелација са наставним предметима: ликовна култура, свет око нас, верска настава, грађанско 

васпитање. 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

Ученици су своје радове излагали на паноима школе. Учествовали су у организованом Базар – 

пазару, правили венчиће за празник Врбица, украшавали Васкршња јаја...  

 

  Датум предаје извештаја:                                     Потпис  наставника: 

      28. 6. 2022.                                                               Јелена Стајчић 
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3.13. Извештај о раду секције „Млади географи“   за 2021/2022.год 
 

Назив секције : Географска секција „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 6/1,  6/2 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 
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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 6/1 9 

6/2 13 
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

 

 

 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈЕ 

 

 Географска секција је у школској 2021/2022. години била организована у шестом разреду. 

У електронском дневнику, формирана је, од заинтересованих ученика, мешовита група, а 

часови су одржавани и евидентирани средом, 7. час. 

 Теме које су обрађене током школске године су: оријентација у простору, употреба 

дигиталног атласа у настави географије, истраживање локалне средине (на примеру 

Бечменске баре), проучавање мочвара и мочварних подручја у свету, проучавање објеката 

светске културне баштине. 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

 

 Ученици су у виду пројектне наставе истраживали мочваре и мочварна подручја код нас 

(6/1) и у свету (6/2). Поводом светског дана мочвара (2. фебруар) приредили су у холу 

школе пригодну изложбу. У раду секције је активно учествовао и ученик Душан Тривић 

(ученик који ради по ИОП–у 2), који је за изложбу нацртао три рада, на којима је приказао 

највеће мочваре света. Угледни час посвећен овој теми одржан је 18. маја, где су ученици 

6/1 и 6/2 одељења изложили своје радове. Њихов рад процењивао је жири, у коме су били 

ученици 8. разреда, који су похађали додатну наставу из географије. На крају је био квиз, 

који је био провера оног што су запамтили приликом презентације радова. Победили су 

ученици 6/1 одељења. 

 Ученици су правили паное и зидне новине о објектима светске културне баштине, а ови 

радови су изложени у кабинету географије. 

 

 

  Датум предаје извештаја:                                     Потпис  наставника: 

         6.07.2022.                                                         Љиљана Воденичаревић 
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3.15. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НОВИНАРСКЕ  СЕКЦИЈЕ у старијим разредима 
Наставник који води секцију: РАЈШИЋ  ДАНИЈЕЛА 

БРОЈ ЧАСОВА;  21 

Наставу из  Новинарске секције реализује Данијела Рајшић у следећим разредима и одељењима 

са фондом часова:  

 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ГОДИШЊИ/НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

 

ОДРЖАНИ 

ЧАСОВИ 

       осми           прво        36 - 1             21 

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

          Осми                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 8 – 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. 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СЕКЦИЈЕ  

Због специфичности ситуације, пандемије вируса, нисмо били у могућности да организујемо 

такмичења, одласке у позориште и слично. 

  Датум предаје извештаја:                                                   Потпис  наставника: 

         25.06.2022.                                                                       Рајшић  Данијела                  

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 1,2 36 1 

Осми 1 34 1 
Табела 1: Годишњи и недељни фонд часова по разредима и одељењима  
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РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

 

Часови Грађанског васпитања у свим разредима реализовани су у складу са наставним планом и 

програмом, уз активно учешће ученика и у дискусијама и изради пројекта у оквиру предвиђених 

тема. 

 
ОДЕЉЕЊЕ 

Број часова редовне наставе 

одржаних Неодржаних 

5/1 34 2 

5/2 34 2 

6/1 36 / 

6/2 36 / 

7/1 36 / 

7/2 36 / 

8/1 33 1 
Табела 2: Преглед часова редовне наставе  
 

УСПЕХ УЧЕНИКА 

 
одељење бр.ученика истиче се задовољава  добар 

5/1 14 12 2  

5/2 12 12   

6/1 12 10 1 1 

6/2 12 7 4 1 

7/1 9 9   

7/2 4 4   

8/1 8 8   

укупно 71 62 7 2 
Табела 3: Преглед успеха ученика по разредима и одељењима  

 

23.08.2022.               Весна Чобановић  и    Јелица Пешић Ждерић       

 

                  

 

4.2.Извештај о раду Верске наставе 
 

 

Наставу из изборног предмета Верска настава  реализује наставник Ненад Катић у следећим 

разредима и одељењима са фондом часова:  

 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

ГОДИШЊИ 

ФОНД 

 

НЕДЕЉНИ ФОНД 

1 1,2,3 

36 15 

2 1,2,3 

3 1,2,3 

4 1,2,3 

5 1,2 

6 1,2 

7 1,2 
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8 1,2 
Табела 1: Годишњи и недељни фонд часова по разредима и одељењима  

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

 

Наставни план и програм је у потпуности реализован. 

 

 
ОДЕЉЕЊЕ 

Број часова редовне наставе 

одржаних неодржаних 

Први 1,2,3 36  

Други 1,2,3 36  

Трећи 1,2,3, 36  

Четрврти  1,2,3, 36  

Пети 1,2 36  

Шести 1,2 36  

Седми 1,2 36  

Осми 1,2 34  
Табела 2: Преглед часова редовне наставе  

 

УСПЕХ УЧЕНИКА 
одељење бр.ученика Истиче се Добар Задовољава 

Први  40 39 1  

Други 28 28   

Трећи 33 33   

Четврти 34 34   

пети 24 24   

шести  27 26 1  

Седми 42 42   

Осми 47 47   
Табела 3: Преглед успеха ученика по разредима и одељењима 
__29. 08.2022___                                                   јереј Ненад Катић 

5.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЛОБОДНИХ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 
 

5.1. Извештај о раду Cлободних наставних активности-Чувари природе  
 

Наставник који води СНА: Мирјана Покрајац 

БРОЈ ЧАСОВА: 36 

Наставу из  СНА Чувари природе  реализује Мирјана Покрајац  у следећим разредима и 

одељењима са фондом часова:  
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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 15 

2 13 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СНА 

План и програм СНА Чувари природе су реализовани у потпуности. 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СНА 

Редовно присуство на часовима допринело је извођењу наставе у радној и опуштеној атмосфери 

што је оправдало опредељење великог броја ученика за ову СНА.  

 

                             Потпис  наставника: 

                                                                                                                         Мирјана Покрајац 

5.2. Извештај о раду Слободне наставне активности-Шах  

 

Наставу из  изборног наставног предмета Шах  реализује Ивана Василић у следећим разредима и 

одељењима са фондом часова:  

 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

ГОДИШЊИ ФОНД  

НЕДЕЉНИ ФОНД 

Седми 1,2 36 1 
Табела 1: Годишњи и недељни фонд часова по разредима и одељењима  

 

БРОЈ УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА 
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Број ученика по разредима и одељењима у којима се реализује изборни предмет Шах утврђен је 

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

године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

Седми 
1 3 

2 16 
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. Обележавање и записивање потеза  

3. Шаховска игра и њена правила 

4. Одигравање партије  

 

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 

- Учествује у такмичењу 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

Број часова 

планираних одржаних неодржаних 

7/1 
36 36 0 

7/2 
Табела 3: Преглед броја планираних, одржаних и неодржаних часова  

 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА 



122 

 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

Шах 

Истиче се Добар Задовољава 

7/1 3 / / 

7/2 16 / / 
Табела 4б: Преглед успеха ученика по разредима и одељењима који се описно оцењују 
 

 

ТАКМИЧЕЊА 

 
 

одељење 

Бр. ученика са 

наградама 

НИВО ТАКМИЧЕЊА 

школско општинско градско републичко међунар. укупно 

        

        

 

За такмичење се није пријавио ниједан ученик 

 

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. 

 

Датум предаје извештаја:                                                  Потпис  наставника: 

         01.07.2022. године                                                        Василић Ивана                                       

 

 

 

 

 

5.3. Извештај о раду Слободне наставне активности- Цртање,сликање и вајање  
 

Наставник који води СНА: Ева Гравара Белојица 

 

БРОЈ ЧАСОВА: 

 

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

 

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СНА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА 

 

Број ученика по разредима и одељењима у којима се реализује СНА- Цртање, сликање, вајање 

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

школске године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

VI 1 20 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА СНА 

 

Садржај програма обухвата основне карактеристике теорије форме, сликарских и цртачких 

техника као и елемената графичког дизајна прилагођена узрасту VI 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 2021/2022.године. 

 

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА СНА 

Током године ученици су уређивали паное на ходнику у приземљу школе.  

 

 

                             Потпис  наставника: 

Ева Гравара Белојица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Извештај о раду Слободне наставне активности- Хор и оркестар  
 

Наставу из  СНА-ХОР И ОРКЕСТАР  реализује Младен Челебић  у следећим разредима и 

одељењима са фондом часова:  

 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

ГОДИШЊИ 

ФОНД 

 

НЕДЕЉНИ ФОНД 

            5             1  

36 
1 

            5             2 

            6             1 
36 1 

            6             2 
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            8             1 
36 1 

            8             2 
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 изборни предмет унети назив 

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

ученика на крају школске године.  

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

                  5                  1                    9 

                 2                    13 

  

                  6                  1                    6 

                 2                    25 

  

                  8                  1                    27 

                 2                      28 

  
Табела 2: Број ученика по разредима и одељењима 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

Број часова 

планираних одржаних неодржаних 

                          5-1         36         37          - 

                          5-2         36         37          - 

                          6-1         36         35          - 

                          6-2         36         35          - 

                          8-1         34         34          - 

                          8-2         34         34          - 
Табела 3: Преглед броја планираних, одржаних и неодржаних часова  

 
 

Опис табеле са успехом ученика (анализа успеха ученика по одељењима и разредима), мере 

за унапређивање образовно васпитног рада. 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

ХОР И ОРКЕСТАР 

Истиче се Добар Задовољава 

                             5-1        9          -        - 

                             5-2        13         -        - 

                             6-1        4         -        - 

                             6-2        19         4        2 

                             8-1        23         4        - 

                             8-2        26         1        1 
Табела 4б: Преглед успеха ученика по разредима и одељењима који се описно оцењују 
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Датум предаје извештаја:                                                  Потпис  наставника: 

01.07.2022.                                                                             Младен Челебић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.  Извештај о раду Слободне наставне активности –Свакодневни живот у 

прошлости 
Наставник који води СНА: Катарина Јаношевић 

 

Наставу из наставног предмета Свакодневни живот у прошлости реализује Јаношевић 

Катарина у следећим разредима и одељењима са фондом часова:  

 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

ГОДИШЊИ 

ФОНД 

 

НЕДЕЉНИ ФОНД 

Седми 7/1 36 1 
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Седми 7/2 36 1 
Табела 1: Годишњи и недељни фонд часова по разредима и одељењима  

 

БРОЈ УЧЕНИКА УКЉУЧЕНИХ У СНА  ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА 

 

Број ученика по разредима и одељењима у којима се реализује СНА- Свакодневни живот у 

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

ученика на крају школске године.  

 

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА 

СЕДМИИ 7/1 24 

7/2 12 

 
 

САМОЕВАЛУАЦИЈА 

Планиране активности су реализоване према плану и програму 

 

 

 

Датум предаје извештаја:                                     Потпис  наставника: 

       29.06.2022.                                                       Катарина Јаношевић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ЕКСКУРЗИЈЕ 

 

6.1. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ПРВОГ 

РАЗРЕДА 
 

Циљ и васпитно образовни задаци:  

Обилазак Зоолошког врта - развијање интересовања за природу, љубави према животињама, 

упознавање начина њиховог живота у Зоолошком врту, изграђивање еколошких навика.  

Обилазак Калемегдана - схватање значаја здравља и здравих стилова живота. 
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Разгледање културно-историјских споменика… 

Обилазак Ботаничке баште и упознавање са биљним  културама у истој.  

 

Ученици сва три одељења првог разреда  реализовали су наведени излет. 

Полазак испред школе у 8:00. Вожња  ка Београду. Долазак у ЗОО врт . Шетња, обилазак  и 

упознавање становника Зоолошког врта. Након обиласка, крећемо ка Калемегдану. Рекреативна 

шетња и обилазак највећег београдског парка: Споменик захвалности Француској, Београдска 

тврђава, споменик Победник… Кратак одмор…  Потом крећемо ка Славији и одлазимо на 

договорени ручак. После малог предаха, упућујемо се ка  Ботаничкој башти. Уследили су шетња 

и обилазак .  

Повратак испред школе  био је  у 17:30. 

 

6.2. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ДРУГОГ 

РАЗЕДА 
Троноша – Тршић – Бања Ковиљача, једнодневни излет 2.6.2022.,  43    ученика из сва три 

друга разреда; - савладавање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем 

појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа,  рекреативно 

– здравствене активности ученика; проучавање објеката и феномена у природи, развијање 

интересовања за природу и традицију, изграђивање еколошких навика, упознавање начина 

живота, обичаја и рада људи појединих крајева, схватање значаја здравља и очувања природе. 

             Полазак испред школе у Бечмену био је у 8:30 часова. Долазимо до манастира Троноша. 

Следи обилазак и разгледање манастира, капеле и чесме подигнуте у славу Југовића. После 

обиласка одлазимо према Тршићу. То је село југоисточно од Лознице, родно место великана 

српске књижевности и културе Вука Стефановића Караџића.У селу се налази етнографски парк са 

спомен-кућом и више других грађевина народне архитектуре и објеката намењених 

посетиоцима.Од 1933. године у близини Вукове куће одржава се традиционални  ВУКОВ САБОР. 

После посете и обиласка Вукове спомен куће, одлазимо у Бању Ковиљачу. Следи шетња и 

разгледање бањског парка. У Бечмен стижемо око 20:00 часова. 

Излет је протекао у најбољем реду. Сви планирани садржаји су остварени. Ученици су обновили 

и стекли нова знања, развијали другарство, толеранцију, узајамно поштовање. Излет је оставио 

снажан утисак и одушевљење локалитетима које смо обишли. Деца су била изузетно задовољна, 

током целог дана исказивала  су велико одушевљење целокупном екскурзијом.Сви са 

нестрпљењем чекају неко ново путовање.Планирани циљеви су у потпуности реализовани. 

 

 

6.3. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ТРЕЋЕГ 

РАЗЕДА 
 

Ученици 3/1, 3/2 и 3/3 су 10.6.2022.године ишли на једнодневни излет. 

Ученици су посетили Салаш Катаи . 

На излет је ишло укупно 64  ученика. 

 

Развијање интересовања за природу, изграђивање еколошких навика, упознавање начина живота, 

обичаја и рада људи појединих крајева, схватање значаја здравља и здравих стилова живота. 
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Упознавање са старим занатима и народном традицијом. Схаватње значаја чувања и неговања 

народне традиције. 

 

Ученици 3/3 су 22. 12. 2021. године посетили позориште „Академија 28“ и одгледали представу 

„Три мускетара“. 

Представу је гледало 14 ученика. 

 

Ученици 3/3 су 4. 5. 2022. године посетили радионицу „ЗооМозгологија“ у организацији Центра 

за промоцију науке у сарадњи са Друштвом неуронауке Србије и Српским евалуационим 

друштвом. Ученици су учествовали у радионицама о супер чулима животиња, њиховом 

прилагођавању природи, а након тога време су провели у разгледању животиња. 

 

6.4. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ 

РАЗЕДА 
 

Једнодневна екскурзија-излет на релацији: Топола-Опленац-Аранђеловац-Рисовачка 

пећина, 7. јуна 2022, 54 ученика  -  

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: савладавање и усвајање дела наставног градива природе и друштва 

непосредним упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини,   упознавање 

културног наслеђа - Маузолеја династије Карађорђевић,  куће и слика краља Петра I на Опленцу 

- Топола; упознавање привредних достигнућa, дела природе посматрањем експоната у Народном 

музеју у Араанђеловцу и Рисовачкој пећини., рекреативно-здравствене активности ученика. 

 

6.5. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ПЕТОГ  

РАЗЕДА 
 

Циљ и васпитно образовни задаци: 

Развијање интересовања ученика за историју и обогаћивање знања о прошлости српског 

нарада и културе. 

РЕЛАЦИЈА  :  БЕЧМЕН – РЕСАВСКА  ПЕЋИНА  - ПАРК  МИНИЈАТУРА /  ДЕСПОТОВАЦ – 

МАНАСТИР  МАНАСИЈА – ВОДОПАД  ЛИСИНЕ -  ПОКАЈНИЦА -  БЕЧМЕН 

Једнодневни  излет  ученика  петог  разреда  реализован је  8.06.2022. године на поменутој 

релацији, осим нереализованог обиласка водопада Лисине због временских неприлика – кише. 

На једнодневни излет је кренуло 46 ученика петих разреда у пратњи разредних старешина  

5 – 1 Утјешиновић Данице и 5 – 2 Рајшић Данијеле испред школе у Бечмену у 8:30х. 

Излет је реализован у сарадњи са агенцијом Банбус чија услуга је била у складу с предвиђеним 

протоколом , услугом туристичког водича и лепом сарадњом возача аутобуса, који нас је и  

похвалио за одржавање хигијене у аутобусу и фер понашање наших петака. Пре доласка у  

Ресавску пећину дочекала нас је мало јача киша, која је на тренутак само мало пореметила 

наш улазак у пећину. Након обиласка пећине упутили смо се  Парк Минијатура недалеко од 

Деспотовца, где смо слушали и кратко предавање господина који је и био иницијатор овог 

предивног парка испуњеног макетама предивних, српских манастира Србије након чега су  
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ученици судјеловали у веома успешном тзв. Тесту знања из историје. После тога смо имали   

ручак у Деспотовцу, где смо се упутили после до манастира Манасије, где смо одслушали 

пригодно предавање кустоса и нашег водича.  

Пошто нам временске прилике нису биле наклоњене тог дана, нисмо или у могућности да 

посетимо водопад Лисине, па смо продужили до манастира Покајнице где смо такође одслушали 

једно лепо предавање нашег водича, који је ученицима постављао и питања везана за овај 

предиван и симболичан манастир и његов назив Покајница. После обиласка Покајнице вратили 

смо се кући пуни лепих утисака и дружења. 

Упркос киши која није успела да нам поквари лепо расположење и  наш  оптимизам. 

У Бечмен смо стигли око 19 часова. 

 

6.6. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ШЕСТОГ 

СЕДМОГ И ОСМОГ  РАЗЕДА 
 

У реализацији дводневне екскурзије учествовало је 36 ученика шестог, 47 ученика седмог и 

50 ученика 8 разреда. Екскурзија је реализована у организацији туристичке агенције „Банбус“ 14. 

и 15. јуна 2022. године. У екскурзији су учествовале и  одељенске старешине (Јадранка 

Иванишевић, Катарина Јаношевић, Ивана Василић, Љиљана Воденичаревић, Мирјана Покрајац), 

директор школе, Душко Недељковић и професор физичког васпитања, Десимир Гаић (вођа пута). 

Агенцију су представљала 2 туристичка водича, 2 возача и лекар. 

Маршрута екскурзије је била: Раваница – Ђавоља варош – Ниш – Нишка бања. 

Првог дана екскурзије посетили смо манастир Раваницу. Смештен у подножју Кучајских 

планина, опасан зидом са седам кула, овај манастир већ вековима представља симбол култа кнеза 

Лазара. Након краћег предавања, обиласка манастира и неизбежног фотографисања, кренули смо 

ка Куршумлији и планини Радан. Дуготрајним процесом денудације, на овој планини су створене 

земљане пирамиде, један од ретких природних феномена. Небичан изглед, у комбинацији са радом 

ветра, црвеном бојом стена и црвеном бојом воде у околним потоцима, био је повод да народ 

вековима испреда различите легенде, о којима је деци причао туристички водич. Уморни од 

напорне шетње, али и опчињени оним што смо видели, наставили смо пут ка Пролом бањи. После 

краћег одмора и обиласка бање, кренули смо ка Нишу. У вечерњим сатима стигли смо у Ниш, где 

смо одсели у хотелу „Видиковац“. Након вечере, организована је дискотека, где су се деца 

забављала до дубоко у ноћ. 

После доручка у хотелу, посетили смо Ћеле кулу и Археолошку салу, где смо од водича 

чули занимљива предавања о историјским догађајима, који су везани за ова места. Обишли смо 

Нишку тврђаву и имали слободно време, која су деца искористила за вожњу возићем по тврђави, 

шетњу пешачком зоном града Ниша, обилазак продавница и куповину сувенира. 

После ручка у хотелу кренули смо ка Чегру. Након шетње, одмора и веома занимљивог 

предавања, са Чегра смо кренули ка Нишкој бањи. Слободно време у Бањи деца су искористила 

за шетњу по бањском парку. Ово је била последња дестинација наше екскурзије, након чега смо 

кренули ка Бечмену. Према предвиђеном плану, у Бечмен смо стигли у 20:00 часова. 

На крају, може се констатовати да су циљ и васпитно-образовни задаци екскурзије у 

потпуности остварени: 

 ученици су проширили и обогатили своја знања и искуства, 
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 упознали природне лепоте своје земље и део богатог културно – историјског наслеђа, 

 упознали објекте и феномене у природи, 

  утврдили знања и уочили корелацију предмета – историја, географија, биологија, верска 

настава и грађанско васпитање, 

 успостављени су непосреднији односи између наставника и ученика, као и ученика 

међусобно, што је допринело позитивној и опуштеној атмосфери. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА 

 

7.1.извештај о раду Tима за професионалну оријентацију 
 

ЧЛАНОВИ ТИМА  

 Воденичаревић Љиљана 

 Покрајац Мирјана 
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 Василић Ивана 

 Симић Жаклина 

 Даница Утјешиновић 

 Бојана Чернош 

 

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. Панои средњих школа су изложени у холу школе. 

Ученици 8. разреда су имали могућност да се код педагога школе информишу о 

могућностима даљег образовања, занимањима, и образовним профилима средњих школа. 

Примећено је велико интересовање ученика за гимназије, медицинску школу, електротешхничу и 

саобраћајну школу.  

             Одржано је и предавање стручног сарадника 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. 

             И ове школске године, међународни „Дан девојчица у ИКТ сектору“ обележен је онлајн, у 

дигиталној форми. Манифестација је одржана у априлу месецу, за ученице 8. разреда, које 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. Такође, ученице 8.разреда 

су учествовале на такмичењу ''Ухвати идеју'' за избор најбољег видео рада и освојиле вредне 

награде. 

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 млађим разредима, ученици током редовне наставе (свет око нас, природа и друштво, 

часови одељењске заједнице) и ваннаставних активности, уче о свету рада и занимања. 
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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. 

Стоматолошка служба Дома здравља је извршила  систематски преглед зуба ученика у школи. 

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. 

 

 

 

 

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 планирали 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. 
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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 2021/22. години план је у потпуности реализован. Биле су обухваћене разне врсте 

спортских активности / више спортских грана: атлетика, рукомет, одбојка, кошарка, мали 

фудбал. Радило се периодично, у зависности од календара школских такмичења.  

 Атлетика – У зимском периоду припрема ученика за атлетска такмичења је одржавана у сали у 

Бечмену. 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. 

 Рукомет – радило се на усавршавању технике вођења лопте и шута на гол. Екипе (мушка и женска) 

су учествовале на општинском такмичењу 

 Одбојка –  две групе  (по 12 ученика) . Увежбавани су технички елементи и радило на усавршавању 

саме одбојкашке игре. Екипе су учествовале на општинском такмичењу. 

 Кошарка – радило се на усавршавању технике кошаркашке игре. Екипе су учествовале на 

општинском и градском такмичењима.  

 Мали фудбал – радило се у предтакмичарском делу на усавршавању техничких елемената, као и 

уигравање екипе која је представљала школу на општинском и градском такмичењу. Екипу су 

сачињавали: мушка и женска 

 Исто тако, у току школске године школа је активно учествовала у великом броју различитих 

културних и спортских манифестација које су организоване на локалном нивоу.   

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 
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- 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 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИНДИКАТОРИ 

(ПОКАЗАТЕЉИ) 

развијање моторике, 

кординације и 

атлетских вештина 

општинско такмичење у 

атлетици 

ученице и ученици 5-8. разреда 

наставник Гаић Десимир 

28. септембар пласман школе на 

општини 

развијање свести о 

индивидуалном 

такмичењу 

градско такмичење у 

атлетици 

ученице и ученици 5-8. разреда 

наставник Гаић Десимир 

19. октобар пласман школе на 

граду 

развијање такмичарског 

духа и фер игре 

општинско такмичење у 

кошарци за дечаке 

ученици 5-8. разреда 

наставник Гаић Десимир 

21. октобар  

ОШ „Душан 

Вукасовић Диоген“ 

Бечмен 

билтен. пласман 

5-6. разред - 4. место 

7-8. разред – 2. место 

развијање такмичарског 

духа и фер игре 

општинско такмичење у 

кошарци за девојчице 

ученици 5-8. разреда 

наставник Гаић Десимир 

22. октобар 

ОШ „Душан 

Вукасовић Диоген“ 

Бечмен 

билтен. пласман 

5-6. разред - 3. место 

7-8. разред – 1. место 

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 

28. октобар 

Бојчинска шума 

пласман школе на 

општини 

1. место (Петровчић) 

4. место (Бечмен) 

развијање свести о 

колективном 

такмичењу 

градско такмичење у 

кошарци 

ученице и ученици 5-8. разреда 

наставник Гаић Десимир 

15. новембар пласман школе на 

граду 

развијање 

такмичарског духа и 

фер игре 

општинско такмичење у 

одбојци за девојчице 

ученице 5-8. разреда 

наставник Гаић Десимир 

18. новембар 

 ОШ „Бранко 

Радичевић“ Бољевци 

билтен. пласман 

5-6. разред – 2. место  

7-8. разред – 3. место 

развијање 

такмичарског духа и 

фер игре 

општинско такмичење у 

одбојци за дечаке 

ученице 5-8. разреда 

наставник Гаић Десимир 

19. новембар 

 ОШ „Бранко 

Радичевић“ Бољевци 

билтен. пласман 

5-6. разред – 3. место  

7-8. разред – 5. место 

развијање свести о 

колективном 

такмичењу 

општинско такмичење у 

футсалу за девојчице 

ученице 5-8. разреда 

наставник Гаић Десимир 

03. фебруар 

 ОШ „22. Октобар“ 

Сурчин 

билтен. пласман 

5-6. разред – 3. место  

7-8. разред – 1. место 
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развијање свести о 

колективном 

такмичењу 

општинско такмичење у 

футсалу за дечаке 

ученице 5-8. разреда 

наставник Гаић Десимир 

04. фебруар 

 ОШ „22. Октобар“ 

Сурчин 

билтен. пласман 

5-6. разред – 6. место  

7-8. разред – 4. место 
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развијање 

такмичарског духа и 

фер игре 

градско такмичење у 

футсалу за девојчице 

ученице 7-8. разреда 

наставник Гаић Десимир 

01. март 

 ФК „Синђелић“  

билтен. пласман 

7-8. разред – 6. место 

развијање 

такмичарског духа и 

фер игре 

општинско такмичење у 

рукомету за девојчице  

ученици 7-8. разреда 

наставник Гаић Десимир 

3. март 

ОШ „Бранко 

Радичевић“ Бољевци  

билтен. пласман 

5-6. разред – 4. место  

7-8. разред – 4. место 
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развијање 

такмичарског духа и 

фер игре 

општинско такмичење у 

рукомету за дечаке  

ученици 5-8. разреда 

наставник Гаић Десимир 

4. март 

ОШ „Бранко 

Радичевић“ Бољевци  

билтен. пласман 

5-6. разред – 3. место 

7-8. разред – 4. место 
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развијање 

истрајности и 

одржавање 

кондиције за дуге 

стазе 

Крос РТС-а „кроз Србију“ ученице 5-8. Разреда 

ученици 5-8. разреда 

наставник Гаић Десимир 

13. мај 

стадион ФК 

„Шумадинац“ 

пласман 

5-8. разред  

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 

2. јун 

Бојчинска шума 

пласман школе на 

општини 

2. место (Бечмен) 

5. место (Петровчић) 
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АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА РАДА ТИМА 

Реализована су сва предвиђена такмичења, за ученике 5-8. Разреда. 

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.  

 

Датум предаје извештаја:                                                                                                                         Потпис  руководиоца и  

 чланова Тима: 

____01.07.2022. год._____                                                                        _Десимир Гаић, Ивана Василић, Мирослав Стаменковић_ 
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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 2021/2022. години 

ученици наше школе су учествовали у следећим активностима: 

 У сарадљи са Општином Сурчин реализован је пројекат „Мој дом је доле у 

предграђу“ 

 Дечја недеља: 

 Цртање по школском дворишту Цртам кредом и свет бојим у шарено; 

 Изложба ликовних радова на тему Дете је дете да га волите и разумете 

 Ликовни конкурс Мостови међу генерацијама 

 Маскенбал ђака првака; 

 До дечјег осмеха са занимљивим фризурама и песмом; 

 Ђачки парламент, тема Утицај епидемије COVID – 19 на остваривање права 

детета 

Ученици су учествовалинаследећимтакмичењима: 

 Такмичење у беседништву; 

 Мали Пјер, дечја карикатура; 

 Песничка сусретања деце и младих Београда, млади песници; 

 Васкршње ликовне радости, ликовни конкурс; 

 Песниче народа мог, такмичење рецитатора. 

  

Координатор Пријатеља деце за школу 

пласман Име и презиме ученика Раз. и одељ. Име такмичења 

3. Миња Љубинковић IV3 “Мали Пјер” - карикатура 

похвала Михајло Шапоњић IV1 “Мали Пјер” - карикатура 

2. Андреа Шумоња VI2 “Мали Пјер” - карикатура 

1. Душан Рашета V2 Васкршње ликовне радости 

2. Дуња Ђорић V2 Васкршње ликовне радости 

3. Неда Продановић V2 Васкршње ликовне радости 

2. Сара Ристић VIII2 „Песниче, народа мог“ - рецитатори 

3. Анђела Ивковић VIII1 Такмичење у беседништву 

1. 
Марија Шумоња VIII1 Песничка сусретања деце и младих 

Београда 

похвала 
Константин Клисура IV1 Песничка сусретања деце и младих 

Београда 

похвала 
Ирис Игњатић II2 Песничка сусретања деце и младих 

Београда 
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Бојана Чернош 

                 

 

7.7. Сарадња 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, 

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. 

 

 

 

 

 

 



143 

 

 

7.8. Извештај Тима за заштиту деце од насиља  
 

 

На почетку школске 2021/2022. 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.  

Анализом стања односа међу ученицима, можемо рећи да је доста смањена учесталост 

вршњачког насиља. Са ученицима са проблемима у понашању и тешкоћама у учењу се 

спроводи појачан васпитни рад. Са њима се редовно разговара, прати се њихово понашање, 

присуство настави, постигнућа у раду и извршавању школских обавеза. 

Ти ученици, као и њихови родитељи су упознати са обавезама и одговорностима ученика и 

последицама непоштовања истих. По потреби се укључује и Центар за социјални рад. 

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. 

О мерама превенције насиља у школи се редовно разговара и на састанцима Ученичког 

парламента.  

У погледу развијања позитивног понашања међу ученицима, у току првог полугодишта, 

ученици су учествовали у спортским активностима, на ликовним и литерарним конкурсима, 

такмичењима и добили вредне награде. Реализоване су и активности поводом обележавања 

Дечије недеље: Олимпијада ђака првака, изложба ликовних и литерарних радова  ученика, 

маскенбал; учешће ученика осмог разреда на трибини Ученичког парламента на нивоу 

општине. 

Обележен је Дан толеранције 16.новембра ради развијања толеранције и солидарности код 

ученика. Тим поводом, ученици млађих разреда су израђивали ликовне радове који су били 

изложени у холу школе, а у појединим старијим разредима су одржане радионице о 

толеранцији у оквиру часова одељењског старешине. 

У циљу сузбијања вршњачког насиља међу ученицима, спроводе се и едукативне радионице на 

тему конструктивног решавања сукоба, толеранције, емпатије, ненасилне комуникације...  

Током првог полугодишта школа је учествовала у спровођењу хуманитарних акција: 

прикупљање помоћи за српски народ на Косову и Метохији, као и прављење новогодишњих 

пакетића за децу са КиМ чиме се доприноси развоју емпатије и солидарности код ученика. 

Сарадња школе са родитељима је од великог значаја у погледу превенције вршњачког насиља. 

Та сарадња се огледа у пружању подршке родитељима и оснаживању њихове васпитне улоге, 

заједничкој организацији и реализацији креативних радионица са ученицима, едукативним 

предавањима, редовном информисању о понашању и успеху ученика... 

Наша школа је једна од десет школа у Србији која учествује у реализацији пројекта на тему 

''Одговор на вршњачко насиље међу децом у школама''. Пројектом су обухваћени ученици 
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шестог разреда. Планиране активности су реализоване током другог полугодишта у виду 

едукативних радионица, које су водиле педагог школе и наставница историје. Циљ овог 

пројекта јесте да ученици стекну социјалне вештине, да науче да изразе своја осећања али и да 

их контролишу. Пројекат ће бити настављен и наредне школске године. 

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. 

 

руководилац  

педагог Јелена Дурмић 

 

 

7.9. Извештај Тима за пружање додатне подршке ученицима 
 

ЧЛАНОВИ ТИМА 

- Мирјана Покрајац 

- Катарина Јаношевић 

- Јелена Љубинковић 

- Жаклина Симић 

- Недељковић Душко 

- Сви предметни наставници који предају ученицима који раде по ИОПу 

 

РУКОВОДИЛАЦ ТИМА 

- Јелена Дурмић 

 

На почетку школске 2021/2022.године израђен је план и програм рада Тима за пружање 

додатне подршке ученицима. Извршена је анализа ученика којима је потребна додатна 

подршка. У току школске 2021/2022. године седам ученика су похађали наставу по ИОПу – три 

ученика по ИОП-2 и четири ученик по ИОП-1, и успешно завршили разред. Континуирано је 

праћен рад и напредак ученика путем редовне наставе, на ЧОСу, евалуацијом активности, у 

сарадњи са родитељима ученика и другим институцијама на пољу инклузивног образовања.  

У наредној школској години потребно је унапредити сарадњу са другим значајним 

институцијама  на пољу инклузивног образовања. 
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7.10. Извештај о раду Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 
 

- Чланови Тима: Душко Недељковић, Јелена Дурмић, Мирјана Покрајац, Тајана Буљан, 

Данијела Рајшић, Љиљана Воденичаревић и Душан Вуадиновић, председник Скупштине 

ГО Сурчин, предстаник локалне заједнице . 

 

- Руковидилац Тима: Душко Недељковић 

 

- АКТИВНОСТИ ТИМА: 

 

1. седница Тима одржана је 10.09.2021.године. На дневном реду било је: 

 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Упознавање Тима и запослених са резултатима Самовредновања рада школе за 

школску 2020/2021.год; 

 Утврђивање праћења планираних активности у циљу унапређења рада школе; 

 Сарадња са локалном заједницом у циљу унапређења рада школе. 

 

        2.седница Тима одржана је 20.10.2021.године. На седници се расправљало о: 

  

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Анализа постигнућа на иницијалним тестовима и предузете мере за побољшање 

успеха; 

 Епидемиолошка ситауација у школи; 

 Разно;  

 

3.седница Тима одржана је 25.01.2022.године. На седници смо разматрали: 

 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Постигнућа учеика на полугодишту 2021/2022.године; 

 Реализацију обавезне, изборне, додатне и допунске наставе; 

 Сарадњу са родтиељима; 

 Анализу посећених часова. 

 

         4.седница Тима, одржана је  09.05.2022.године. На седници смо разговарали о: 

 

 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Разматрање Тима за самовредновање; 

 Анализа постигнућа на такмичењима и препоруке за наредну школску годину; 

 Анализа пробног завршног испита и предузете мере за побољшање успеха на 

завршном испиту; 

 Разно. 
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          5.седница Тима одржана је 27.06.2022.године. На седници смо расрављали о: 

 Усвајање записника са претходне седнице; 

 Анализа успеха и дисциплине на крају другог полугодишта школске 

2021/2022.год; 

 Информација о одржавању заршног испита; 

 Продужени боравак; 

 Припреме за наредну школску годину; 

 

 

                                                                                                        Руководилац Тима 

                                                                                                       Душко Недељковић 

 

 

          

 

 

7.11.Извештај о раду Тима за развој школког програма 
 

ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

- Ана Цвикић 

- Јадранка Иванишевић 

- Катарина Јаношевић 

- Јелена Љубинковић 

- Средоје Мишић 

- Јелена Дурмић 

 

 

РУКОВОДИЛАЦ ТИМА  

 

Мирјана Покрајац 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ 

 Према превдиђеном плану одржане су седнице Тима на којем су 

 разматране актуелне теме.  

 Извршена је анализа тематског планирања и активне наставе између различитих 

предмета у циљу унапређења циљева и бољих постигнућа ученика. 

 Извршена је анализа примене иновативних метода у образовно- васпитном раду: 

дигитални уџбеници, пројектна настава, истраживачки задаци, угледни часови, 

међупредметно повезивање, корелација међу предметима.  
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 На крају класификационог периода је констатовано да су све планиране активности 

реализоване у року. 

 Извршена је анализа пробног завршног испита за ученике 8. разреда и анализа плана 

припремне наставе за завршни испит, као и припрема и учешће ученика на 

такмичењима. 

 У току школске године, због епидемиолошке ситуације је дошло до измене школског 

календара. Часови су надокнеђени кроз радне суботе и продужетком школске године 

за три дана. 

 Планирани једнодневни излети 1.-5. разреда као и дводневне екскурзије 6.-8- разреда 

су реализовани. 

 Извршено је тестирање ученика 4. и 7. разреда. 

 Приложен је Анекс за слободне наставне активности 5.-8. разреда у оквиру Стручних 

већа. 

 

Мирјана Покрајац, руководилац Тима за развој школског програма 

 

 

7.12. Извештај стручног Актива за ШРП  
 

ЧЛАНОВИ Актива за школски развојни план: 

- Тајана Буљан 

- Душко Недељковић директор 

 Јелена Дурмић педагог 

 Драгана Костић 

 Милица Љубинковић 

 Марија Ивковић 

 Ева Гравара 

 Милојка Максић Козомора 

 

РУКОВОДИЛАЦ ТИМА  за школски развојни план: 
- Буљан  Тајана 

 

ОРГАНИЗАЦИОНО ТЕХНИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

Тим за школски развојни план  је у оквиру свог рада имао следеће активности: 

- Договор о раду, подела задужења и активности које нас очекују 

- Спроведене мере заштите  КОВИД  19 

- Резултати Самовредновања за 2020/2021. и израда анекса на развојни план на основу 

спроведеног самовредновања 

- Ток реализације активности из развојног плана 

- Онележавање Дана толеранције 

- Промовисање школе као позитивне средине и повећање угледа 

- Побољшање мера за осипање ученика на нивоу целе школе 



  

- Сарадња са медицинском службом 

- Анализа стручног усавршавања 

- Писање извештаја о раду тима и препоруке за рад у наредној школској години 
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ЗАДАТАК АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТ

И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

ИНДИКАТОРИ 

(ПОКАЗАТЕЉИ

) 

Договор о раду, 

подела 

задужења и 

активности које 

нас очекују 

Чланови тима 

су се на 

седници 

договорили о 

раду, поделили 

задужења и 

размотрили 

активности које 

нас очекују 

Сви чланови 

тима 

30. 9. 2021. Записник са 

седнице 

     

Спроведене 

мере заштите  

КОВИД  19 

Чланови тима 

су на седници 

размотрили 

спроведене 

мере заштите 

од ширења 

вируса КОВИД 

19 

Сви чланови 

тима 

30. 9. 2021. Записник са 

седнице 

Резултати 

Самовредновањ

а за 2020/2021. 

и израда анекса 

на развојни 

план на основу 

спроведеног 

самовредновањ

а 

 

Изложени су 

резултати 

спроведеног 

самовредновањ

а на основу 

кога је донет 

анекс на 

развојни план 

Сви чланови 

тима, 

руководилац 

Тима за 

самовредновањ

е 

30. 9. 2021. 

25. 11. 2021. 

Материјал о 

резултатима  и 

записници са 

седница 

Ток реализације 

активности из 

развојног плана 

Разматрана је 

гасификација 

објекта у 

Бечмену, 

иградња 

атлетске стазе у 

школском 

дворишту, као 

и 

реконструкција 

зграде у 11. 

октобра 37 

(стара сала) 

Директор Током године Записник са 

седнице 
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Онележавање 

Дана 

толеранције 

 Чланови 

колектива су 

различитим 

активностима у 

раду са 

ученицима 

обележили Дан 

толеранције 16. 

Новембар 

Чланови 

колектива 

16. новембар Продукти радова 

ученика 

Промовисање 

школе као 

позитивне 

средине и 

повећање 

угледа 

Због ванредне 

ситуације 

изазване 

пандемијом 

Корона 

вирусом и 

спровођења 

мера заштите, 

планиране 

активности  

није било 

могуће 

спровести 

Чланови тима, 

колектив 

Током године Записник са 

седнице 

Побољшање 

мера за осипање 

ученика на 

нивоу целе 

школе 

Приоритетна 

мера је 

стварање 

услова за 

отварање 

продуженог 

боравка 

Чланови тима, 

колектива, 

шира 

друштвена 

заједница 

Током године Записник са 

седнице 

Сарадња са 

медицинском 

службом 

Остварена је 

сарадња са 

медицинском 

службом Дома 

здравља 

Сурчин 

Директор, 

разредне 

старешине 

Током године Записник са 

седнице и у 

дневницима рада 

Анализа 

стручног 

усавршавања 

Изложени су и 

анализирани 

резултати 

стручног 

усавршавања 

Чланови тима Крај школске 

године 

Записник са 

седнице 

Писање 

извештаја о 

раду тима и 

препоруке за 

рад у наредној 

Упознавањем 

Наставничког 

већа, даљи рад 

на спровођењу 

активности које 

из оправданих 

Чланови тима, 

колектив 

Крај школске 

године 

Записник са 

седнице 
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школској 

години 

разлога нису 

биле остварене 

 

Тим за школски развојни план наше школе је у свом раду остварио све  планиране активности 

за школску 2021/2022. годину, осим једне која због ванредне ситуацје изазване пандемијом 

вируса Корона и прописаним мерама заштите, није могла да се спроведе . Тим је на седницама 

разматрао многобројне активности које нас очекују, као и спровођење мера заштите од Корона 

вируса. Руководилац Тима за самовредновање Љиљана Воденичаревић детаљно је изложила 

резултате Самовредновања у 2020/2021. на основу чега је донет анекс на развојни план. У току 

године завршена је гасификација школског објекта у Бечмену, чека се на изградњу атлетске 

стазе у школском дворишту и започета је реконструкција зграде у 11. октобра 37 (стара сала). 

Реконструцијом старе сале створиће се услови за отварање продуженог боравка, што је за нашу 

школу изузетно важно. На тај начин  смањићемо   број ученика који се опредељују за одлазак 

у другу школу. Сва одељења на нивоу школе су различитим активностима (радионицама, 

представама, плакатима, угледним часовима) обележила Дан толеранције 16. новембар. 

Остварена је сарадња са медицинском службом Дома здравља Сурчин.Ученици првог и другог 

разреда, као и ученици од петог до осмог разреда били су обухваћени стоматолошким 

прегледом. Ученици осмог разреда  имали су систематски преглед.Анализом стручног 

усавршавања констатовали смо да су наставници присуствовали бројним различитим 

усавршавањима организованим ван установе. У установи су реализовани многобројни угледни 

часови, изложбе радова ученика, продукти пројектне наставе, истраживачки рдови, радионице,  

презентације уџбеника. Препорука за рад у наредној школској години је да ако епидемиолошки 

услови буду дозвољавали настави се са спровођењем планираних активности за ову школску 

годину које су се односиле на промовисање школе као позитивне средине и повећање угледа, 

које због спровођења мера заштите нису могле бити остварене. 

 

Датум предаје извештаја:                                                                                                                            

Потпис  руководиоца: 

   1. 7. 2022.                                                                                                                                                     

Тајана  Буљан 
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7.13.Извештај о раду тима за међупредметно повезивање  

 

 

ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНО ПОВЕЗИВАЊЕ 
 

 Средоје Мишић 

 Слађана Јоргић 

 Весна Самарџић 

 Весна Чобановић 

 Гордана Вукасовић 

 Саша Шарић 

 Јелена Дурмић 

 Душко Недељковић 

 

РУКОВОДИЛАЦ ТИМА ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНО ПОВЕЗИВАЊЕ 
 

- Ана Цвикић (замена Данијела Петковић) 

 

ОРГАНИЗАЦИОНО ТЕХНИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

 

Током шк.2021/22 године, у циљу развијања међупредметних компетенција ученика 

реализоване су активности које доприносе подстицању знања и вештина ученика за 

предузетничко образовање (креативност,  смисао  за  иницијативу,  спремност  за  преузимање  

ризика, самосталност, самопоуздање, лидерство, тимски дух...). 

На часовима историје реализоване су радионице у старијим разредима, где су ученици имали 

прилику да уче о Холокаусту: Предрасуде и стереотипи  као узрок страдања у Другом светском 

рату; Свакодневни живот Јевреја између два светска рата; Људско страдање и ратна стварност-

почетак прогона. Овакав начин извођења наставе доприноси подстицању целоживотног учења 

код ученика.  

Ученици старијих разреда су учествовали на такмичењу у беседништву и рецитовању и 

постигли изузетне резултате. Радови ученика су изложени у холу школе. 

На одржаним школским такмичењима, ученици наше школе су узели учешће и постигли 

одличне резултате и остварили пласман на градско и републичко такмичење. Чланови УП су у 

оквиру Дечије недеље учествовали на трибини УП на нивоу општине, где су представили свој 

рад на тему ''Утицај епидемије КОВИД-19 на остваривање права детета''.  

Приређена је приредба ученика за Дан школе и школску славу Светог Саву, у сарадњи са 

Тимом за културне активности, учитеља и наставника. У извођењу приредбе су учествовали 

ученици млађих и старијих разреда. Сарадња међу ученицима је остварена и кроз организацију 

многих спортских активности: јесењи и пролећни крос; пројекат ''Брзином до звезда''-

општинско такмичење, где су учествовали ученици трећег и четвртог разреда и пласирали се 
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на град; пројекат општине Сурчин ''Упознај се са безбедношћу саобраћаја''- предавање за 

ученике 4.разреда о безбедности у саобраћају... 

Примећено је велико интересовање и знање ученика у области израде презентација на задате 

теме у оквиру редовних часова, угледних часова, пројеката... Ученици осмог разреда су 

израдили презентацију о будућим занимањима, мрежама средњих школа, која је приказана 

другим ученицима седмог и осмог разреда. 

Посебна пажња била је усмерена на превенцију вршњачког насиља. Кроз реализацију пројекта 

''Одговор на насиље над децом у школама и повезаним окружењима'', ученици су имали 

прилику да развијају социјалне вештине, да науче како да изразе своја осећања али и да их 

контролишу.  

Чланови Ученичког парламента су активно учествовали у раду УП. Израдили су пано за 

потребе пројекта о вршњачком насиљу на тему ''Реци да променама'' и ''Равноправност полова''. 

Обележен је дан толеранције 16.новембра и Дан животне средине 5.јуна. 

У циљу очувања околине и животне средине, ученици млађих разреда су засадили бор у 

дворишту школе. 

Хол школе и наставнички кабинети се редовно уређују, у чему учествују сви наставници и 

учитељи, а ученици им у томе радо помажу.  

Наредне школске године је потребно интезивирати рад Тима, укључивањем свих 

наставника и учитеља у циљу развијања предузетничког духа ученика. 

 

7.14. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ  
 

ЧЛАНОВИ ТИМА 

 

Саша шарић 

Јелица пешић ждерић 

Драгица стаменковић 

Мирослав стаменковић 

Ева гравара 

Јелена дурмић 

 

РУКОВОДИЛАЦ ТИМА  

 

Данијела Рајшић 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ  

Тим се састао два  пута. У 1. Полугодишту  9.12.2021. и  у 2. Полугодишту  2.06.2022. 

Наша школа учествује у реализацији пројекта  РЕВИС-Одговор на насиље над децом у 

школама и повезаним окружењима. Овим пројектом су обухваћени ученици шестог разреда. 
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Главни фацилитатори овог пројекта су проф. Историје Јаношевић Катарина и педагог школе 

Дурмић Јелена. Овај пројекат је осмишљен кроз тзв. 4 модула и 12 радионица. 

1.МОДУЛ 

1.Истраживање друштвених и родних норми у школама 

2.Идентификација и рушење штетних друштвених и родних норми 

3.Сагласност и несагласност :Истраживање норми везаних за насиље над децом 

4.Мапирање тела:Истраживање позитивних и штетних норми 

2.МОДУЛ 

1.Истраживање сопственог контекста: норме, насиље и школа 

2.Мапирање мреже :Ко и како утиче на нас 

3.Клупко предива :Мреже друштва 

3. МОДУЛ 

1.Поражавајуће норме: Колажи визије 

2.Хајде да истражујемо како да променимо норме 

3.Стварање безбедног простора 

4.Осмислите и спроведите Акциони план за сигурну школу 

4. МОДУЛ 

1.Ружа, пупољак , трн 

У оквиру пројекта РЕВИС у суботу 28.05.2022. у хотелу ЈУМП  ИНН  у Београду 

одржана је Прва национална радионица. Радионици су присуствовали  ученици  6. разреда: 

Огњен Вуковић, Софија Крњајић и Тамара Маљковић као и фацилитатор Катарина Јаношевић. 

Организатор  пројекта  упознао је учеснике Прве националне радионице да ће тог дана радити 

на изради Акционог плана који ће бити реализован у периоду од септембра до јануара идуће 

шк. године. Наша  школа осмислила је план у виду реализације  приредбе  за  ученике и 

родитеље у циљу  смањења вршњачког  насиља, као и едукативне  радионице за ученике. 

На првој националној радионици учесници су обавештени да ће се школе такмичити и 

да ће школа чији акциони план победи, добити одређена средства (није саопштено конкретно 

која средства ће школа победник добити). 

У септембру 2022. очекује се Друга национална  радионица у  оквиру  овог пројекта  

РЕВИС. 

                                                                       Руководилац  Тима за пројекте  Рајшић  Данијела 
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7.15. Извештај о раду Тима за културне активности 
 

ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ: 

 

Ненад Катић 

Младен Челебић 

Весна Чобановић 

Јелена Љубинковић 

Драгана Костић 

Јелена Дурмић 

Жаклина Симић 

 

РУКОВОДИЛАЦ ТИМА  
 

Жаклина Симић 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ  

Сарадња тима се током читаве школске године огледа у сарадњи са локалном самоуправом. 

Учествовали смо на такмичењу за најбољу аторску песму младих, под покровитељством 

Општине Сурчин и Пријатеља деце; 

У сарадњи са сеоским свештеником и председником села, ученици наше школе извели су 

представу ,,Бадње вече'' у дворишту цркве. 

У дворишту школе организован је пригодан програм, у коме су учествовали ученици наше 

школе, приликом постављања бисте Југославу Зорићу; 

Обележили смо у октобру Дан слободе Бечмена; 

Приликом полагања венаца и одавања почасти погинулим суграђанима у бомбардовању 1999, 

одржан је пригодан програм; 

Ускрс смо прославили у Фан парку где су деца извела представу ,,Једна сезона у кошници''. 

Сарадњу завршавамо учешћем наших ученика на такмичењу ,,Златне звездице Бојчина''', које 

се реализује у Бојчину, а под покровитељсрвом Општине Сурчин. 
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8. Извештај о самовредновању рада школе 

 

ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

- Недељковић Душко, директор; 

- Дурмић Јелена, педагог; 

- Воденичаревић Љиљана, професор географије; 

- Утјешиновић Даница, професор математике; 

- Петровић Младенка, професор разредне наставе; 

- Рајшић Данијела, професор енглеског језика; 

- Стајчић Јелена, професор разредне наставе; 

-  Пешић – Ждерић Јелица, професор руског језика; 

- Антонијевић Јована, представник Школског одбора из редова локалне заједнице; 

- Бурсаћ Никола, представник Савета родитеља 

- Продановић Мара, представник Ученичког парламента 

 

РУКОВОДИЛАЦ ТИМА  
 

- Воденичаревић Љиљана 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ  

 

Тим  за самовредновање је у току школске 2021/22. године вршио вредновање ученичких 

постигнућа на крају првог тромесечја, првог полугодишта и на крају школске године, 

извршио самовредновање треће и пете области стандарда квалитета рада школе (Образовна 

постигнућа ученика и Етос), анализирао постигнућа ученика на пробном завршном испиту, 

прелиминарне резултате на завршном испиту и постигнућа на такмичењима и смотрама.  

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 5: ЕТОС (оцена остварености 3) 

Самовредновање ове области вршено је у периоду од октобра до маја. У том периоду 

прављени су социограми за одељења, вршена је промоција успешних ученика и наставника, 

реализован је пројекат о вршњачком насиљу (РЕВИС - Одговор на насиље над децом у 

школама и повезаним окружењима), анализиран је рад Стручних већа. Самовредновање је 

извршено на основу извештаја учитеља и одељенских старешина, увида у школски сајт, 

извештаја о реализацији пројекта о вршњачком насиљу, извештаја Тима за насиље, 

извештаја руководиоца Стручних већа, извештаја о раду Ученичког парламента.  

На основу наведених извештаја, извршено је вредновање стандарда и показатеља. 

 

5.1. Успостављени су добри међуљудски односи (оцена 3,1) 

Ученици добро познају правила понашања у школи, али истичу да их сви не поштују. Знају 

да наведу неке уобичајене друштвене норме које постоје у школи, нпр. уважавање личности 

наставника, поштовање туђег мишљења, заједничко дружење, слагање… 

И ученици, и наставници су упознати са мерама и санкцијама које се примењују у случају 

дискриминаторског понашања. 
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У циљу сузбијања вршњачког насиља међу ученицима, спроводе се едукативне радионице 

на тему конструктивног решавања сукоба, толеранције, емпатије, ненасилне 

комуникације...  

 

5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу (оцена 3,2) 

Успех сваког појединца, групе или одељења прихвата се и промовише као лични успех и 

успех школе. Ученици се упознају са постигнутим резултатима на такмичењима и смотрама 

путем књиге обавештења, школског сајта и приликом доделе сведочанстава, када се 

ученицима који су остварили запажене резултате на општинском, градском и републичком 

нивоу, уручују награде. Њихов успех се промовише и на састанцима Ученичког парламента. 

На седницама Наставничког већа похваљују се учитељи и предметни наставници који су 

припремали ученике за такмичења и смотре, на којима су освојене награде и нека од прва 

три места. 

У школи се организују различите активности за ученике у којима свако има прилику да 

постигне резултат/успех. 

Ученици са сметњама у развоју учествују у различитим активностима у школи, попут 

пројеката, ваннаставних активности… 

 

5.3. У школи функционише систем заштите од насиља (оцена 3) 

У школи је видљиво и јасно изражен негативан став према насиљу. Ученици врло добро 

знају шта је вршњачко насиље и које врсте насиља постоје. Не подржавају насиље и 

сматрају да га увек треба пријавити. Знају коме треба да се обрате у таквим ситуацијама. 

Учествујући у пројекту о вршњачком насиљу, ученици су се изјаснили да је током ове 

школске године, мали број ученика био сведок насиља у школи. Они сматрају да је школа 

безбедно место и да се у њој реагује на насиље. Када је реч о реаговању у ситуацијама 

насиља (када су ученици учесници), већина ученика сматра да на насиље не треба узвратити 

насиљем, док поједини ученици истичу да на ударац треба узвратити ударцем.  

Анализом стања односа међу ученицима, може се констатовати да је доста смањена 

учесталост вршњачког насиља. Са ученицима са проблемима у понашању и тешкоћама у 

учењу, спроводи се појачан васпитни рад. Са њима се редовно разговара, прати се њихово 

понашање, присуство настави, постигнућа у раду и извршавању школских обавеза. 

Ови ученици, као и њихови родитељи су упознати са обавезама и одговорностима ученика 

и последицама непоштовања истих. По потреби се укључује и Центар за социјални рад. 

Сарадња школе са родитељима је од великог значаја у погледу превенције вршњачког 

насиља. Та сарадња се огледа у пружању подршке родитељима и оснаживању њихове 

васпитне улоге, заједничкој организацији и реализацији креативних радионица са 

ученицима, едукативним предавањима, редовном информисању о понашању и успеху 

ученика... 

5.4. У школи је развијена сарадња на свим нивоима (оцена 2.8) 

Већина наставника редовно учествује у раду стручних органа и тимова школе.  

Школа пружа подршку раду Ученичког парламента, чији рад координише педагог школе. 

Чланови Парламента су укључени у рад различитих школских тимова, дају своје сугестије, 

примедбе и предлоге у вези успеха и дисциплине, спортских дешавања, манифестација, 

екскурзија, уређења школског простора… 

У школи се подржавају иницијативе наставника и стручних сарадника. 

Родитељи у мањој мери активно учествују у животу и раду школе. 
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Мере за побољшање резултата: 

 организација радионица и предавања за ученике и родитеље, у циљу развијања 

емпатије и ненасилне комуникације; 

 подстицање што већег броја ученика на учествовање у различитим такмичењима; 

 давање иницијативе ученицима (Ученички парламент) за организовање различитих 

спортских и културних манифестација; 

 чешће организовање заједничких активности ученика, наставника и родитеља (које 

је било претходне две године тешко изводљиво због неповољних епидемиолошких 

услова, изаваних корона вирусом). 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА (оцена 

остварености 3) 

Самовредновање ове области извршено је на основу Извештаја ЗУОВ-а о резултатима на 

завршном испиту школске 2020/21. године и на основу годишњег извештаја рада  стручних 

већа (извештај о раду допунске, додатне, припремне наставе). 

3.1. Резултати ученика на завршном испиту показују оствареност стандарда 

постигнућа наставних предмета, односно оствареност постављених индивидуалних 

циљева учења (оцена 2,4) 

Резултати ученика на завршном испиту из српског језика и математике су испод 

републичког просека (републички просек је АС=500, српски језик АС=471, математика 

АС=479). Основни ниво постигнућа на тесту из српског језика постигло је 82% ученика, а 

на тесту из математике 84%, а очекивано је 80%. Нешто мање од 50% ученика остварило је 

средњи ниво – српски језик 49%, математика 47%. Напредни ниво из српског језика је 

остварило 11%, а из математике 9% ученика (очекивано 20%). На комбинованом тесту, од 

20, 11 задатака је урађено изнад републичког просека.  

 

3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика 

(оцена 3) 
Наставници користе резултате праћења образовних постигнућа за даљи развој ученика. 

Ученици којима је потребна додатна образовна подршка, најчешће остварују постигнућа у 

складу са индивидуалним циљевима учења, прилагођеним образовним стандардима. 

Ученици се укључују у рад допунске наставе, уколико се за то укаже потреба. Већина 

наставника у извештају о раду допунске наставе сматра 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. Резултати рада додатне наставе могу се посматрати кроз резултате постигнуте 

на такмичењима и смотрама организованим на свим нивоима – школском, општинском, 

градском, републичком. У школи се прави план организације припремне наставе на основу 

процењеног знања ученика, потенцијалних потешкоћа и анализе пробног завршног испита, 
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и реализује се по унапред утврђеном распореду. Наставници често користе резултате 

иницијалних и годишњих тестова у индивидуализацији подршке у учењу.  

 

Мере за постизање бољих резултата: 

 потребно је нааправити план припрема за завршни испит, које ће се одвијати 

континуирано кроз часове редовне и припремне наставе, али и допунске и додатне 

наставе; 

 чешће тестирање ученика осмог разреда, како би се стекао увид у ниво усвојених 

знања, али и установили недостаци и потешкоће у савладавању појединих делова 

градива. 
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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 

усавршавања 

Компетенције 

(К1,К2,К3,К4) 

Приоритне 

области 

(П1,П2,П3,

П4) 

Бодови/сати 

Драгана Костић  Лет кроз дигитални свет Стручни скуп  К1 П1 1 бод 

 „Са стручњацима на вези – 

безбедно током пандемије“ 

 

Стручни скуп 

К4 П4 1 бод 

 Подршка школама у 

инклузивном образовању 

Семинар К2 П3 16 бодова 

 „TIMSS  2019 за учитеље и 

наставнике: грешке ученика као 

показатељ процеса учења“ 

Стручни скуп  К2 П3 2 бода 

 Унапређивање наставе 

математике у основним 

школама 

Обука  К1 П3 8 бодова 

 „XXXV Сабор учитеља Србије 

– унапређивање наставне 

праксе кроз размену 

професионалних искустава“ 

Стручни скуп  

 

К2 П3 1бод 

 Креативне идеје из учионице Стручни скуп  

 

К2 П3 1 бод 

 Нека лутка игра као чигра Стручни скуп К1 П1 1 бод 

  

Програм обуке за дежурне 

наствнике на завршном испиту 

 

Обука К2 П3 8 бодова 

Данијела 

Петковић 

Унапређивање наставе 

математике у основним 

школама 

Обука  К1 П3 8 бодова 

 Нека лутка игра као чигра Стручни скуп К1 П1 1 бод 
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Програм обуке за дежурне 

наствнике на завршном испиту 

 

Обука  К2 П3 8 бодова 

Јелена 

Љубинковић 

Подршка школама у 

инклузивном образовању 

семинар    

 Унапређивање наставе 

математике у основним 

школама 

обука К1 П3 8 бодова 

 „XXXV Сабор учитеља Србије 

– унапређивање наставне 

праксе кроз размену 

професионалних искустава“ 

Стручни скуп  

 

К2 П3 1бод 

 Креативне идеје из учионице Стручни скуп  

 

К2 П3 1 бод 

  

Програм обуке за дежурне 

наствнике на завршном испиту 

 

Обука К2 П3 8 бодова 

Тајана Буљан  Лет кроз дигитални свет Стручни скуп  К1 П1 1 бод 

 „Са стручњацима на вези – 

безбедно током пандемије“ 

 

Стручни скуп 

К4 П4 1 бод 

 Дигитални свет Стручни скуп К1 П1 1 бод 

 „TIMSS  2019 за учитеље и 

наставнике: грешке ученика као 

показатељ процеса учења“ 

Стручни скуп  К2 П3 2 бода 

 Авантура ума на школском часу Стручни скуп К2 П3 1 бод 

 Унапређивање наставе 

математике у основним 

школама 

Стручно 

усавршавање 

К1 П3 8 бодова 

 „XXXV Сабор учитеља Србије 

– унапређивање наставне 

праксе кроз размену 

професионалних искустава“ 

Стручни скуп  

 

К2 П3 1бод 

 Креативне идеје из учионице Стручни скуп  К2 П3 1 бод 
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 Нека лутка игра као чигра Стручни скуп К1 П1 1 бод 

 Чаролија рециклаже Стручни скуп К1 П3 1 бод 

 „Програм обуке за супервизоре 

и председнике школских 

комисија на завршном испиту“ 

Обука К2 П3 8 бодова 

 Стратегија у раду са ученицима  

који показују проблем у 

понашању 

Стручно 

усавршавање 

К1 П2 16 бодова 

Весна 

Самарџић 

Дигитални свет Вебинар   1 бод 

 Videothetics платформа и 

визуелно приповедање 

он-лајн обука K2 П1 3 бода 

 Емоције наставника у контексту 

променљивости модела рада 

он-лајн обука K2  3 бода 

 Авантура ума на школском часу Вебинар   1 бод 

 Дигитални образовни  алати у 

СТЕМ настави 

он-лајн обука K2 П1 3 бода 

 Програм обуке НТЦ СИСТЕМ 

УЧЕЊА – примена програма у 

пракси 

он-лајн обука K2  8 бодова 

 Унапређивање наставе 

математике у основним 

школама 

он-лајн обука К1 П3 8 бодова 

 Са наставником на ти Вебинар   1 бод 

 Отворена врата едукације 3 

"Образовање за ново доба" 

Вебинар   1 бод 

 Искуствено учење у настави 

грађанског васпитања 

Вебинар   1 бод 

 Вредности, вештине и врлине у 

одељењу 

Вебинар   1 бод 

 Креативне идеје из учионице Триибина K2 П3 1 бод 

 Програм обуке за дежурне 

наставнике на завршном испиту 

у основном образовању 

он-лајн обука К2  8 бодова 

Бојана Чернош „Са стручњацима на вези“ – 

безбедно током пандемије“ 

 

Стручни скуп 

К4 П4 1 бод 
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 TIMSS 2119 за учитеље и 

наставнике: 

Грешке ученика као показатељ 

процеса учења 

Стручни скуп К2 П3 2 сата/2бода 

 XXXV Сабор учитеља Србије – 

унапређивање наставне праксе 

кроз размену професионалних 

искустава 

Стручни скуп 

 

Објављен рад у 

зборнику 

радова са овог 

Сабора 

К2 П3 1бод/4сата 

 Друштво математичара Србије: 

Државни семинар  математике 

за учитеље 2022. 

Семинар К1 

 

П3 8сати 

 ,,Кад је лака геометрија и 

мерење прија'' 

Семинар 

 

К2 П3 8сати 

Аутор и 

реализатор 

 ,,Кад је лака геометрија и 

мерење прија'' 

Семинар 

 

К2 П3 8сати 

Аутор и 

реализатор 

 „Креативне идеје из учионице“, 

ДУБ 

трибина 

 

К2 П3 1бод/2 сата 

 

Аутор и 

реализатор 

 „Нека лутка игра као чигра“,  

ДУБ 

Трибина К4 П4 1бод/2 сата 

 ,,Чаролија рециклаже'' ДУБ 

(трибина) 

Трибина К2 П2 1бод/2 сата 

Гордана 

Вукасовић 

„Са стручњацима на вези“ – 

безбедно током пандемије“ 

 

Стручни скуп 

К4 П4 1 бод 

 Подршка школама у инклузији  Стручни скуп 

 

К2 П3 16 бодова 

 

 TIMSS 2119 за учитеље и 

наставнике: 

Грешке ученика као показатељ 

процеса учења 

Стручни скуп К2 П3 2 сата/2бода 

 XXXV Сабор учитеља Србије – 

унапређивање наставне праксе 

кроз размену професионалних 

искустава 

Стручни скуп К2 П3 1бод/4сата 

 Друштво математичара Србије: 

Државни семинар за учитеље 

математике 2022. 

Унапређивање наставе 

математике у основним 

школама 

Стручни скуп К1 

 

П3 8сати/8 

бодова 

 „Креативне идеје из учионице“, 

ДУБ 

Стручни скуп 

 

К2 П3 1бод/2 сата 

 „Нека лутка игра као чигра“,  

ДУБ 

Стручни скуп К1 П1 1бод/2 сата 
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Драгица 

Стаменковић 

Дигитални свет Стручна 

трибина-

вебинар 

  1/2 

 7 савета за наставнике на 

почетку школске године | Жолт 

Коња (Група Клет Србија) 

Вебинар   1 

 Дигитални свет у првом 

разреду-Завод за унапређивање 

васпитања и образовања 

Oнлајн обука   16 

 Подршка школама у функцији 

развоја инклузивног 

образовања и утврђивања 

културе вредновања 

Обука за 

пројекат 

  8 

 Дигитални свет у другом 

разреду-Завод за унапређивање 

васпитања и образовања 

Онлајн обука   16 

 Авантуре  ума  на школском  

часу-Урош Петровић 

Стручна 

трибина- 

вебинар 

  1 

 XXXV Сабор учитеља-Примери 

добре праксе (СУРС) 

Стручна 

трибина- 

вебинар 

  4/1 

 Презентација уџбеника за 

4.разред-Вулкан знање 

Вебинар   1 

Мирослав 

Стаменковић 

Дигитални свет Стручна 

трибина-

вебинар 

  1/2 

 7 савета за наставнике на 

почетку школске године | Жолт 

Коња (Група Клет Србија) 

Вебинар   1 

 Дигитални свет у првом 

разреду-Завод за унапређивање 

васпитања и образовања 

Oнлајн обука   16 

 Подршка школама у функцији 

развоја инклузивног 

образовања и утврђивања 

културе вредновања 

Обука за 

пројекат 

  8 
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 Дигитални свет у другом 

разреду-Завод за унапређивање 

васпитања и образовања 

Онлајн обука   16 

 Авантуре  ума  на школском  

часу-Урош Петровић 

Стручна 

трибина- 

вебинар 

  1 

 XXXV Сабор учитеља-Примери 

добре праксе (СУРС) 

Стручна 

трибина- 

вебинар 

  4/1 

 Презентација уџбеника за 

4.разред-Вулкан знање 

Вебинар   1 

Милица 

Љубинковић 

Лет кроз дигитални свет 2 

(вебинар) 

онлајн , 

стручни скуп 

К 1 П 1 1 бод 

 Са стручњацима на вези – 

Безбедно током пандемије 

онлајн ,стручни 

скуп 

К 4 П 4 1 бод 

 Подршка школама у инклузији 

и унапређење културе 

вредновања 

семинар К 1 К 1 8 бодова 

 

 Дигитални свет у 2. разреду онлајн семинар К 1 П 1 16 сати 

 Videothetics платформа и 

визуелно приповедање  

онлајн К2 П1 3 бода 

 Емоције наставника у контексту 

променљивости модела рада  

онлајн К2  3 бода 

 Вебинар Тимсс 2019 за учитеље 

и наставнике : грешке ученика 

као показатељ процеса учења 

онлајн К 2  П 3 2 бода 

 35. Сабор учитеља 

„Унапређивање наставне праксе 

кроз размену професионалних 

искустава“ 

онлајн,  

стручни скуп 

К 2 П 3 1 бод 

 Дигитални образовни алати у 

Стем настави 

онлајн К2  3 бода 

Креативне идеје из учионице  онлајн трибина К2 

 

П 3 1 бод 
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Смотра луткарствау 

школи“Нека лутка игра као 

чигра“ 

онлајн К 1 П 1 1 бод 

 

Програм обуке за дежурне 

наставнике на завршном испиту 

у основном образовању 

 

онлајн обука 

 

К2 

 

П 3 

 

8 бодова 

Младенка  

Петровић 

Лет кроз дигитални свет Стручни скуп  К1 П1 1 бод 

 „Са стручњацима на вези – 

безбедно током пандемије“ 

 

Стручни скуп 

К4 П4 1 бод 

 Дигитални свет 1 Стручни скуп К1 П1 16 бодова 

 Дигитални свет 2 Стручни скуп К1 П1 16 бодова 

 „TIMSS  2019 за учитеље и 

наставнике: грешке ученика као 

показатељ процеса учења“ 

Стручни скуп  К2 П3 2 бода 

 Подршка школама у 

инклузији и унапређење 

културе вредновања 

Стручни скуп, 

семинар 

  8бодова 

 „XXXV Сабор учитеља Србије 

– унапређивање наставне 

праксе кроз размену 

професионалних искустава“ 

Стручни скуп 

 

К2 П3 1бод 

 Креативне идеје из учионице Стручни скуп 

 

К2 П3 1 бод 

 Нека лутка игра као чигра Стручни скуп К1 П1 1 бод 

 „Програм обуке за дежурне 

наставнике 

Обука К2 П3 8 бодова 

Јелена Стајчић Програм обуке наставника за 

реализацију наставе 

оријентисане ка исходима 

учења 

Обука К1 и К2  24 бода / 24 

сата 

 Програм обуке наставника 

разредне наставе за предмет 

Дигитални свет 1 

Обука К1 и К2  16 бодова / 16 

сати 

 Подршка школама у функцији 

развоја инклузивног 

обука    
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образовања и утврђивања 

културе вредновања 

 Са стручњацима на вези – 

безбедно током пандемије 

Стручни скуп – 

вебинар 

  1 бод / 2 сата 

 Унапређивање наставе 

математике у основним 

школама 

Обука К1 П3 8 бодова / 8 

сати 

Ивана Василић 
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 

 

Дигитално образовање 2021 конференција 

За наставну 

област, 

предмет и 

методику 

наставе, 

поучавање и 

учење 

 6 

 

ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА 

ДЕЖУРНЕ НАСТАВНИКЕ НА 

ЗАВРШНОМ ИСПИТУ У 

ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ 

Обука 

За наставну 

област, 

предмет и 

методику 

наставе, 

поучавање и 

учење 

 

8 

 Обука школских 

администратора основних и 

средњих школа за рад у систему 

за управљање учењем мудл 

Обука К1 П1 32 

 
ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА 

ДЕЖУРНЕ НАСТАВНИКЕ НА 
обука 

За наставну 

област, 

предмет и 

 
8 
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ЗАВРШНОМ ИСПИТУ У 

ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ 

методику 

наставе, 

поучавање и 

учење 

Средоје Мишић „Са стручњацима на вези – 

безбедно током пандемије“ 

вебинар – 

трибина 

  1/2 

 Педагошка документација: 

свеска праћења развоја и 

напредовања ученика“ 

вебинар –

трибина 

  1/1 сат и 15 

минута 

 Формативно оцењивање: 

методе, технике и инструменти 

вебинар – 

трибина 

  1/1 сат и 15 

минута 

 Знати границе је пола добре 

комуникације 

вебинар – 

трибина 

  1/1 сат и 15 

минута 

 Креативне идеје из учионице Вебинар   1/1.5 

 Природне наук кроз НТЦ 

методологију 

Вебинар   1/1 и 15 

минута 

 „ Чароије рециклаже“ Вебинар   1/2 

 Мапа ума – начин да учење 

буде игра 

Вебинар   1/1 и 15 

минута 

 Ко се боји медијске 

писмености још ... 

трибина – 

онлајн 

  1/1 и 15 

минута 

 Програм обуке за дежурне 

наставнике на завршном испиту  

у основном образовању 

Онлајн   8/8 

Жаклина 

Симић 

mozaBook дигитални час 

Вулкан е-знања 

Вебинар К1,К2 П1 1 

 Презентација уџбеника Вулкан 

е-знања за предмет Српски 

језик и књижевност 

Вебинар К1 П1 1 

 Књижевна олимпијада Такмичење К1, К2 П3 2 

 Књижевна олимпијада Комисија К1, К2 П3 4 

 Градско такмичење из 

књижевности 

Такмичење К1, К2 П3 2 

 Мапа ума – начин да учење 

буде игра 

Вебинар К1 П1 1 
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Даница 

Утјешиновић 

Подршка школама у функцији 

развоја инклузивног 

образовања и утврђивање 

културе вредновања 

Семинар    

 Авантура ума на школском часу стручни скуп   1 бод 

 Унапређивање наставе 

математике у основним 

школама, ДМС 

Семинар К1 П3 8 сати 

 Дигитално образовање 2022. конференција   4 бода 

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 

Белојица 

Израда и реализација плана и 

програма за предмет Анатомско 

цртање 1 и Анатомско цртање 2 

 за наставну 

област, 

предмет и 

методику 

наставе, 

поучавање и 

учење 

 24 

 Израда и реализација плана и 

програма за предмет Визуелна 

комуникација 

 за наставну 

област, 

предмет и 

методику 

наставе, 

поучавање и 

учење 

 24 

Катарина 

Јаношевић 

Одговор на вршњачко насиље у 

школама и суседним 

окружењима 

Семинар   24 

 Фацилитаторске вештине Вебинар   1 

 Упознајте Милинку Савић – 

српску Јованку Орлеанку 

Вебинар К1 П1 1 

 Разумевање предрасуда и 

стеротипа и њихова веза са 

друштвеним и родним нормама 

Вебинар   2 
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 Антиратне и мировне 

иницијативе у Србији током 90-

тих на простору бивше 

Југославије  

Вебинар К1 П1 3 

 Авантура ума на школском часу Вебинар К1 П1 1 

 Педагошка документација – 

свеска праћења развоја и 

напредовања ученика  

Вебинар   1 

 Учење о ратовима 90-тих Семинар К1 П3 16 

 Ко се боји писмености још Вебинар   1 сат и 15 

минута 

 Комуникациске вештине у 

школској арени 

Вебинар    

 Мапа ума – начин да учење 

буде игра 

Вебинар   1 сат и 15 

минута 

 Како до успеуха на матури Вебинар   1 

 Са стручњацима на вези 2 Вебинар   1 

 Са наставником на ти Вебинар   1 

 Коришћење архива Трибунала 

и Механизма за настаавнике из 

Србије 

Семинар К2,3,4 П3  

8 

 Презентација уџбеника 

историје за 8. разред основне 

школе, Вулкан знање 

Вебинар   1 

 Онлајн презентација уџбеника 

историје за 8. разред основне 

школе 

Вебинар   1 

 Презентација дигиталних 

уџбеника Вулкан е-знање за 

преметну наставу 

Вебинар   1 

Љиљана 

Воденичаревић 

Подршка школама у инклузији Обука ? ? ? 

 Оснаживање наставника и 

васпитача за препознавање 

дискриминације и упознавање 

са механизмима заштите од 

дискриминације 

Семинар К4 П4 8 бодова 



171 

 

 Са стручњацима на вези 2 – 

безбедно током пандемије 

стручни скуп   1 бод (2 сата) 

Милојка 

Максић-

Козомара 

Употреба дигиталног 

уджбеника у настави 

математике и дигиталних 

средстава 

Обука К1 П1 2 

 Дигитално образовање с 

културном баштином 

Обука К3 П3 25 

 European Code week Обука К1  2 

 Дани интелигенције: 

Мотивација- стимулација 

интелектуалног развоја 

(примери добре педагошке 

праксе) - МЕНСА 

Обука К3 П3 2 

 Општинско такмичење из 

математике 

Такмичење К1 П2 2 

Младен 

Челебић 

Дежурство на завршном испиту    8 

Саша Шарић Методика експеримента и 

Савремених наставних 

средстава 

обука  К1, К2, К3 П1, П2, П3  

 Уписао Мастер студије на 

Физичком факултету у 

Београду у оквиру којих су 

предмети Педагогија и 

Психологија 

Студије К1, К2, К3 П1, П2, П3  

Слађана Јоргић Савремени облици евалуације у 

настави хемије  

Семинар К 2 П1 8 

Јелена Дурмић Програм обуке за оснаживање 

запослених у образовању за 

развијање одговорног односа 

према здрављу, очување 

здравља и безбедности ученика 

Обука   12 

Промена друштвених и родних 

норми везаних за насиље над 

децом у школама 

Обука   18 

Фацилитаторске вештине Вебинар   6 

Душко 

Недељковић 

Програм овуке за супервизоре и 

председнике школских 

комисија на завршном испиту 

вебинар За поучавање и 

учење 
 8 
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 Са стручњацима на вези 2 – 

безбедно током пандемије 

стручни скуп   1 бод (2 сата) 

      

 

9.2. Стручно усавршавање у оквиру установе 
 

Наставник 

Назив реализованих активности 
Облик стручног 

усавршавања 

Улога наставника у 

реализацији 

активности 

Драгана Костић Стратегије у раду са ученицима који 

показују проблем у понашању 
Обука Присуство  

„moza Book дигитални час Вулкан е-

знања“ 

Вебинар Присуство 

„Реците НЕ телесном кажњавању деце“ трибина, радионица помоћ у реализацији  

„Реците НЕ телесном кажњавању деце“ Трибина,радионица Реализатор  

Е - дневник Предавање Присуство 

„Толеранција је кад...“ изложба  Присуство 

„Дан толеранције“ Изложба Присуство 

„Будимо толерантни – ставови о 

толеранцији“ 

угледни час Реализатор 

„Будимо толерантни“ Изложба Присуство 

„“Толеранција – успешно уклапање: 

осећајности и одговорности, обавеза и 

слободног времена, прихватање правила и 

сарадње“ 

Пројекат Присуство 

„Толеранција – ДА, насиље – НЕ“ Изложба Присуство 

Нови Логос: Онлајн презентација 

уџбеничког комплета  за 4. разред основне 

школе 

Вебинар Присуство 

Фреска: Онлајн презентација уџбеничког 

комплета  за 4. разред основне школе 

Вебинар Присуство 

Кlеtt: Онлајн презентација уџбеничког 

комплета  за 4. разред основне школе 

Вебинар Присуство 

Вулкан знање:Презентација уџбеника за 4. 

разред основне школе 

Вебинар Присуство 

„Од глинених плочица до рачунара“ Изложба Присуство 

Опет ради школски биоскоп: „Хајди и 

Леси се враћа кући“ 

Пројекат Присуство 

„Израда модела полиедара“ Радионица Присуство 

„Описмењавање ученика по комплексном 

поступку“ 

Изложба Присуство 

Деца – деци „Новогодишње весеље“ Приредба Реализатор 

„У сусрет Новој години – рецитујемо за 

вас“ 

Приредба Присуство 

Презентација ауторског дела „Радни 

листови за Српски језик – 4. разред“ 

презентација Присуство 

Математика у првом разреду Изложба Присуство 
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Преобликовање предмета – Дечији 

ритмички инструменти 

Изложба Присуство 

„Презентација дигиталних уџбеника  

Вулкан е-знања за разредну наставу“ 

Вебинар Присуство 

Презентавија уџбеника Вулкан знања за 

4.разред  основне школе 

Вебинар Присуство 

Општинско такмичење из математике Такмичење дежурни наставник 

Кlett „Са наставником на ти“ Вебинар Присуство 

ЛОГОС „Са наставником на ти“ Вебинар Присуство 

Фреска „Са наставником на ти“ Вебинар Присуство 

Немањићи угледни час Присуство 

Рециклажа пројектна настава Присуство 

Древне цивилизације и бројеви истраживачки рад Присуство 

Домаћа лектира „О дугмету и срећи“ угледни час Присуство 

Ликовна техника - гратаж Изложба Присуство 

Час посвећен Међународном Дану књиге 

за децу 

угледни час Реализатор 

„Љутито мече“ угледни час Реализатор 

„Мој први хербаријум“ Изложба Присуство 

„Велики светски пустолови“ угледни час Присуство 

Данијела Петковић „Описмењавање ученика по комплексном 

поступку“ 

Изложба Присуство 

 Деца – деци „Новогодишње весеље“ Приредба Присуство 

 „У сусрет Новој години – рецитујемо за 

вас“ 

Приредба Присуство 

 Презентација ауторског дела „Радни 

листови за Српски језик – 4. разред“ 

презентација Присуство 

 Преобликовање предмета – Дечији 

ритмички инструменти 

Изложба Присуство 

 Немањићи угледни час Присуство 

 Рециклажа пројектна настава Релизатор 

 Домаћа лектира „О дугмету и срећи“ угледни час Присуство 

 Ликовна техника - гратаж Изложба Реализатор 

 Час посвећен Међународном Дану књиге 

за децу 

угледни час Присуство 

 „Љутито мече“ угледни час Присуство 

 Обука за дежурног наставника (пробни 

завршни испит) 

угледни час Присуство 

Јелена Љубинковић „moza Book дигитални час Вулкан е-

знања“ 

Вебинар Присуство 

 „Реците НЕ телесном кажњавању деце“ трибина, радионица Реализатор  

 „Реците НЕ телесном кажњавању деце“ трибина,радионица помоћ у реализацији  

 Вулкан знање:Презентација уџбеника за 4. 

разред основне школе 

Вебинар Присуство 

 „Називи улица и тргова“(рад на три нивоа 

сложености) 

угледни час Реализација 

 „Описмењавање ученика по комплексном 

поступку“ 

Изложба Присуство 
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 Презентација ауторског дела „Радни 

листови за Српски језик – 4. разред“ 

презентација Реализација 

 Математика у првом разреду Изложба Присуство 

 „Презентација дигиталних уџбеника  

Вулкан е-знања за разредну наставу“ 

Вебинар Присуство 

 Преобликовање предмета- Дечији 

ритмички инструменти 

Изложба Присуство 

 Презентавија уџбеника Вулкан знања за 

4.разред  основне школе 

Вебинар Присуство 

 Рециклажа-преобликовање предмета Изложба Присуство 

 Радионица шарања ускршњих јаја Радионица и 

изложба 

Реализација 

 Дежурство на завршном испиту Дежурство Присуство 

Тајана Буљан „moza Book дигитални час Вулкан е-

знања“ 

Вебинар Присуство 

 „Реците НЕ телесном кажњавању деце“ трибина, радионица Присуство 

 Е - дневник Предавање Присуство 

 „Толеранција је кад...“ изложба  Присуство 

 „Дан толеранције“ Изложба Присуство 

 „Будимо толерантни – ставови о 

толеранцији“ 

угледни час Присуство 

 „Будимо толерантни“ Изложба Присуство 

 „“Толеранција – успешно уклапање: 

осећајности и одговорности, обавеза и 

слободног времена, прихватање правила и 

сарадње“ 

Пројекат Присуство 

 „Толеранција – ДА, насиље – НЕ“ Изложба Реализатор 

 Нови Логос: Онлајн презентација 

уџбеничког комплета  за 4. разред основне 

школе 

Вебинар Присуство 

 Фреска: Онлајн презентација уџбеничког 

комплета  за 4. разред основне школе 

Вебинар Присуство 

 Кlеtt: Онлајн презентација уџбеничког 

комплета  за 4. разред основне школе 

Вебинар Присуство 

 Вулкан знање:Презентација уџбеника за 4. 

разред основне школе 

Вебинар Присуство 

 „Од глинених плочица до рачунара“ Изложба Присуство 

 Опет ради школски биоскоп: „Хајди и 

Леси се враћа кући“ 

Пројекат Присуство 

 „Израда модела полиедара“ Радионица Присуство 

 „Описмењавање ученика по комплексном 

поступку“ 

Изложба Присуство 

 „ Анимиране слике “ угледни час Реализатор 

 Деца – деци „Новогодишње весеље“ Приредба Присуство 

 „У сусрет Новој години – рецитујемо за 

вас“ 

Приредба Присуство 

 Презентација ауторског дела „Радни 

листови за Српски језик – 4. разред“ 

презентација Присуство 

 Математика у првом разреду Изложба Присуство 
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 Преобликовање предмета – Дечији 

ритмички инструменти 

Изложба Присуство 

 „Презентација дигиталних уџбеника  

Вулкан е-знања за разредну наставу“ 

Вебинар Присуство 

 Кlett „Са наставником на ти“ Вебинар Присуство 

 ЛОГОС „Са наставником на ти“ Вебинар Присуство 

 Фреска „Са наставником на ти“ Вебинар Присуство 

 Немањићи угледни час Присуство 

 Рециклажа пројектна настава Присуство 

 Древне цивилизације и бројеви истраживачки рад Присуство 

 Онлајн презентација уџбеника Дигитални 

свет 2 за 2. разред основне школе 

Вебинар Присуство 

 Домаћа лектира „О дугмету и срећи“ угледни час Присуство 

 Ликовна техника - гратаж Изложба Присуство 

 Час посвећен Међународном Дану књиге 

за децу 

угледни час Присуство 

 „Љутито мече“ угледни час Присуство 

 „Мој први хербаријум“ Изложба Реализатор 

 „Велики светски пустолови“ угледни час Присуство 

Весна Самарџић Реците НЕ телесном кажњавању и ДА 

позитивномродитељству 

Трибина Присуство 

 Промоцији међународног такмичења 

Мост математике_ 

Промоција Присуство 

 Презентација ауторског дела „Радни 

листови за Српски језик – 4. разред“ 

презентација Присуство 

 Шарање јаја за Ускрс Пројекат реализација, 

излагање 

Бојана Чернош Шта знам о филантропији Вебинар Присуство 

 „Моза дигитални час Вулкан е – знање“ Вебинар Присуство 

 
„Реци НЕ физичком насиљу над децом“ 

презентација, 

излагање 
Присуство 

 
Иновације у е -  Дневнику 

презентација, 

излагање 
Присуство 

 

„Толеранција је кад...“ 4/2 р. 

Изложба ликовних 

радова, приказ 

видео записа 

Присуство 

 Толеранција – успешно уклапање 4/1 р. Пано Реализатор 

 
Будимо толерантни,  2/2 р. 

Изложба ликовних 

радова 
Присуство 

 
Дан толеранције, Д.Стаменковић, 1.р.  

Изложба ликовних 

радова 
Присуство 

 
Будимо толерантни, 3.р. Д.Костић 

Изложба ликовних 

радова 
Присуство 

 
Толеранција ДА, насиље НЕ, 2/1 р. 

Пано, ликовни 

радови 
Присуство 

 Онлајн презентација уџбеника за 4.р. 

Вулкан знање 
Вебинар Присуство 
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 Пројектна настава: „Опет ради школски 

биоскоп – Хајди и Леси се враћа кући“ 

4/1р. и 4/2.р. 

Пројекат: продукти: 

пано, ликовни 

радови ученика 

Реализатор 

 Радионица: „Од глинених плочица до 

рачунара“,К.Јаношевић, 5р.и 6.р. 
Продукти - изложба Присуство 

 Радионица: „Израда модела полиедара“, 

Д.Утјешиновић 

Радионица: 

продукти 
Присуство 

 Описмењавање ученика по комплексном 

поступку, Д.и М.Стаменковић 

Свеске ученика – 

изожба 
Присуство 

 У сусрет Новој години – Рецитујемо за 

вас, рецитаторска секција 4/1 р. и 4/2 р. 

Рецитал - активност 

чланова 

Рецитаторске 

секције  

Присуство 

 Угледни час – Немањићи (продукти 

пројектне наставе), 4/1 р. Продукти - изложба 

Реализатор 

 Рециклажа – III-1,2 Продукти Присуство 

 Истраживачки рад ученика – Древне 

цивилизације и бројеви, V- 1,2 

Истраживачки рад 

ученика 

Присуство 

 Ликовна техника  „Гратаж“,  3.р. Продукти: пано, 

ликовни радови 

ученика 

Присуство 

 Угледни час - Домаћа лектира „О дугмету 

и срећи“,  

4/2 р. 

Продукти: пано, 

ликовни радови 

ученика 

Присуство 

 Угледни час: Час посвећен Међународном 

дану књиге за децу, 3.р. 

Продукти: 

литерарни радови 

ученика – дневник 

читања 

Присуство 

 Угледни час: „Љутито мече“, 3.р. Драмски приказ Присуство 

 „Мој први хербаријум“, 2/1 р. Изложба Присуство 

Гордана Вукасовић Шта знам о филантропији Вебинар Присуство 

 „Моза дигитални час Вулкан е – знање“ Вебинар Присуство 

 „Реци НЕ телесном кажњавању деце и ДА 

позитивном родитељству“ 

презентација, 

излагање 
Присуство 

 
Иновације у е -  Дневнику 

презентација, 

излагање 
Присуство 

 

„Толеранција је кад...“ 4/2 р. 

Изложба ликовних 

радова, приказ 

видео записа 

Реализатор 

 Толеранција – успешно уклапање 4/1 р. Пано Присуство 

 
Будимо толерантни,  2/2 р. 

Изложба ликовних 

радова 
Присуство 

 
Дан толеранције, Д.Стаменковић, 1.р.  

Изложба ликовних 

радова 
Присуство 

 
Будимо толерантни, 3.р. Д.Костић 

Изложба ликовних 

радова 
Присуство 

 
Толеранција ДА, насиље НЕ, 2/1 р. 

Пано, ликовни 

радови 
Присуство 

 Онлајн презентација уџбеника за 4.р. 

Вулкан знање 
Вебинар Присуство 
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 Пројектна настава: „Опет ради школски 

биоскоп – Хајди и Леси се враћа кући“ 

4/1р. и 4/2.р. 

Пројекат: продукти: 

пано, ликовни 

радови ученика 

Реализатор 

 Радионица: „Од глинених плочица до 

рачунара“,К.Јаношевић, 5р.и 6.р. 
Продукти - изложба Присуство 

 Радионица: „Израда модела полиедара“, 

Д.Утјешиновић 

Радионица: 

продукти 
Присуство 

 Описмењавање ученика по комплексном 

поступку, Д.и М.Стаменковић 

Свеске ученика – 

изожба 
Присуство 

 У сусрет Новој години – Рецитујемо за 

вас, рецитаторска секција 4/1 р. и 4/2 р. 

Рецитал - активност 

чланова 

Рецитаторске 

секције  

Реализатор  

 Угледни час – Немањићи (продукти 

пројектне наставе), 4/1 р. Продукти - изложба 

Присуство 

 Рециклажа – III-1,2 Продукти Присуство 

 Истраживачки рад ученика – Древне 

цивилизације и бројеви, V- 1,2 

Истраживачки рад 

ученика 

Присуство 

 Ликовна техника  „Гратаж“,  3.р. Продукти: пано, 

ликовни радови 

ученика 

Присуство 

 Угледни час - Домаћа лектира „О дугмету 

и срећи“,  

4/2 р. 

Продукти: пано, 

ликовни радови 

ученика 

Реализатор 

 Угледни час: Час посвећен Међународном 

дану књиге за децу, 3.р. 

Продукти: 

литерарни радови 

ученика – дневник 

читања 

Присуство 

 Угледни час: „Љутито мече“, 3.р. Драмски приказ Присуство 

 „Мој први хербаријум“, 2/1 р. Изложба Присуство 

Драгица 

Стаменковић 

„Реци НЕ телесном кажњавању деце, реци 

ДА позитивном родитељству- Центар за 

права детета 

Трибина Присуство 

 16.новембар -Дан толеранције „ Ђаци 

прваци за вас“ и учитељица Драгица 

Стаменковић 

Уледни час- 

Грађанско 

васпитање 

Реализатор 

 Како бити толерантан - у реализацији 

ученика трећег разреда и учитељице 

Драгане Костић 

Угледни час Присуство 

 Толеранција- видео презентација у 

реализацији ученика 4. разреда и 

учитељице Гордане Вукасовић и Бојане 

Чернош  

Угледни час Присуство 

 16.новембар -Дан толеранције- 

реализацији 2.разреда и учитељица Т. 

Буљан и М. Петровић 

Угледни час Присуство 

 Пројектна настава: Опет ради школски 

биоскоп -„Хајди“ и „Леси се враћа кући“ 

Пројектна настава Присуство 
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 „Од глинених плочица до рачунара“ у 

реализацији ученика 5. и 6. разреда и 

наставнице К.Јаношевић 

Радионица Присуство 

 Радионица “Израда модела полиедара“-

Утјешиновић Даница 

Радионица Присуство 

 Српски језик у првом разреду – 

описмењавање по комлексном поступку – 

Мирослав и Драгица Стаменковић 

Oгледни час Реализатор 

 Дигитални свет у другом разреду-Буљан 

Тајана 

Огледни час Присуство 

  „У сусрет Новој години“ –4.разред , 

Б.Чернош и Г.Вукасовић 

Угледни час Присуство 

 Презеентација ауторског дела „радни 

листови за Српски језик-4.разред“ 

Угледни час Присуство 

 Новогодишњи програм 3.разреда- 

Д.Костић 

Угледни час Присуство 

 Математика у првом разреду– Мирослав и 

Драгица Стаменковић 

Огледни час Реализатор 

 Међупредметно повезивање:Ликовна и 

Музичка култура“Преобликовање 

предмета-Дечији музички инструменти“ 

Огледни час Реализатор 

 Продукти пројектне наставе:Немањићи у 

реализацији Б.Чернош и ученика 4. 

разреда  

Угледни час Присуство 

 Рециклажа-међупредметно повезивање у  

4. разреду-реализатори Д.Костић и 

Д.Петковић 

Угледни час Присуство 

 Истаживачки рад ученика 5.разреда 

„Древне цивилизације и бројеви“ –

К.Јаношевић и Д. Утјешиновић 

Угледни час Присуство 

 Пројекна настава: „О дугмету и срећи“- 

Наше дугме среће, 4.разред ,учитељица 

Г.Вукасовић 

Угледни час Присуство 

 „Мој први хербаријум“-Тајана Буљан и 

ученици 2. разреда 

Угледни час Присуство 

Мирослав 

Стаменковић 

„Реци НЕ телесном кажњавању деце, реци 

ДА позитивном родитељству- Центар за 

права детета 

Трибина Присуство 

 16.новембар -Дан толеранције „ Ђаци 

прваци за вас“ и учитељица Драгица 

Стаменковић 

Уледни час- 

Грађанско 

васпитање 

Присуство 

 Како бити толерантан - у реализацији 

ученика трећег разреда и учитељице 

Драгане Костић 

Угледни час Присуство 

 Толеранција- видео презентација у 

реализацији ученика 4. разреда и 

учитељице Гордане Вукасовић и Бојане 

Чернош  

Угледни час Присуство 
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 16.новембар -Дан толеранције- 

реализацији 2.разреда и учитељица Т. 

Буљан и М. Петровић 

Угледни час Присуство 

 Пројектна настава: Опет ради школски 

биоскоп -„Хајди“ и „Леси се враћа кући“ 

Пројектна настава Присуство 

 „Од глинених плочица до рачунара“ у 

реализацији ученика 5. и 6. разреда и 

наставнице К.Јаношевић 

Радионица Присуство 

 Радионица “Израда модела полиедара“-

Утјешиновић Даница 

Радионица Присуство 

 Српски језик у првом разреду – 

описмењавање по комлексном поступку – 

Мирослав и Драгица Стаменковић 

Oгледни час Реализатор 

 Дигитални свет у другом разреду-Буљан 

Тајана 

Огледни час Присуство 

  „У сусрет Новој години“ –4.разред , 

Б.Чернош и Г.Вукасовић 

Угледни час Присуство 

 Презеентација ауторског дела „радни 

листови за Српски језик-4.разред“ 

Угледни час Присуство 

 Новогодишњи програм 3.разреда- 

Д.Костић 

Угледни час Присуство 

 Математика у првом разреду– Мирослав и 

Драгица Стаменковић 

Огледни час Реализатор 

 Међупредметно повезивање:Ликовна и 

Музичка култура“Преобликовање 

предмета-Дечији музички инструменти“ 

Огледни час Реализатор 

 Продукти пројектне наставе:Немањићи у 

реализацији Б.Чернош и ученика 4. 

разреда  

Угледни час Присуство 

 Рециклажа-међупредметно повезивање у  

4. разреду-реализатори Д.Костић и 

Д.Петковић 

Угледни час Присуство 

 Истаживачки рад ученика 5.разреда 

„Древне цивилизације и бројеви“ –

К.Јаношевић и Д. Утјешиновић 

Угледни час Присуство 

 Пројекна настава: „О дугмету и срећи“- 

Наше дугме среће, 4.разред ,учитељица 

Г.Вукасовић 

Угледни час Присуство 

 „Мој први хербаријум“-Тајана Буљан и 

ученици 2. разреда 

Угледни час Присуство 

Милица 

Љубинковић 

Право детета у политикама и пракси  угледни час Присуство 

 Будимо толерантни (изложба ликовни 

радова9 

угледни час Присуство 

 Презентација ауторског дела „Радни 

листови за Српски језик – 4. разред“ 

презентација Присуство 

 Математика од 1. до 4. разреда 

(међупредметно повезивање) 

угледни час Присуство 

 Дечји музички инструменти угледни час Присуство 

 Група Клетт -Са наставником на ти угледни час Присуство 
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 Нови Логос – Са наставником са ти угледни час  Присуство 

 Истраживачки рад „Корелација Древне 

цивилизације и бројева“ 

угледни час Присуство 

 Ликовна техника „Гратаж“ угладни час Присуство 

 „О дугмету и срећи“ угледни час Присуство 

 Шарање јаја за Ускрс Пројекат организација и  

реализација 

 Бигз : Вебинар „Искуство у настави 

грађанског васпитања“ 

презентација Присуство 

 Бигз : Вебинар „Вредности ,учење 

,вештине и врлине у одељењу“ 

презентација Присуство 

Младенка Петровић „moza Book дигитални час Вулкан е-

знања“ 

Вебинар Присуство 

 „Реците НЕ телесном кажњавању деце“ и 

ДА позитивном родитељству 

трибина, радионица Присуство 

 Е - дневник Предавање Присуство 

 „Толеранција је кад...“ изложба  Присуство 

 „Дан толеранције“ Изложба Присуство 

 „Будимо толерантни – ставови о 

толеранцији“ 

угледни час Присуство 

 „Будимо толерантни“ Изложба Реализатор 

 „Толеранција – ДА, насиље – НЕ“ Изложба Присуство 

 Нови Логос: Онлајн презентација 

уџбеничког комплета  за 4. разред основне 

школе 

Вебинар Присуство 

 Фреска: Онлајн презентација уџбеничког 

комплета  за 4. разред основне школе 

Вебинар Присуство 

 „Од глинених плочица до рачунара“ Изложба Присуство 

 Опет ради шк биоскоп: „Хајди и Леси се 

враћа кући“ 

Пројекат Присуство 

 „Израда модела полиедара“ Радионица Присуство 

 „Описмењавање ученика по комплексном 

поступку“ 

Изложба Присуство 

 „ Анимиране слике “ угледни час Реализатор 

 Деца – деци „Новогодишње жеље“ Приредба Присуство 

 „У сусрет Новој години – рецитујемо за 

вас“ 

Приредба Присуство 

 Презентација ауторског дела „Радни 

листови за Српски језик – 4. разред“ 

презентација Присуство 

 Математика у првом разреду Изложба Присуство 

 Преобликовање предмета – Дечији 

ритмички инструменти 

Изложба Присуство 

 „Презентација дигиталних уџбеника  

Вулкан е-знања за разредну наставу“ 

Вебинар Присуство 

 ФРЕСКА „Са наставником на ти“ Вебинар Присуство 

 Вулкан знање:Презентација уџбеника за 4. 

разред основне школе 

Вебинар Присуство 

 Немањићи угледни час Присуство 

 Рециклажа пројектна настава Присуство 
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 Древне цивилизације и бројеви истраживачки рад Присуство 

 Онлајн презентација уџбеника Дигитални 

свет 2 за 2. разред основне школе 

Вебинар Присуство 

 Домаћа лектира „О дугмету и срећи“ угледни час Присуство 

 Ликовна техника - гратаж Изложба Присуство 

 Час посвећен Међународном Дану књиге 

за децу 

угледни час Присуство 

 „Љутито мече“ угледни час Присуство 

 „Мој први хербаријум“ Изложба Присуство 

 „Велики светски пустолови“ угледни час Присуство 

Јелена Стајчић Презентација ауторског дела „Радни 

листови за српски језик - 4. разред“  

Презентација Присуство 

 Презентација уџбеника Вулкан знања Веб - презентација Присуство 

 Презентација уџбеника Вулкан знања Веб - презентација Присуство 

 Презентација уџбеника издавачке куће 

Клет 

Веб - презентација Присуство 

 Радионица шарања јаја за такмичење за 

најлепше 

нашарано Васкршње јаје 

Радионица Организација и 

реализација 

Ивана Василић Реци да позитивном родитељству презентација Присуство 

 Ес дневник презентација Присуство 

 Презентација ученичког комплета за 

технику и технологију за 8. разред . Нови 

Логос 

презентација Присуство 

 „Пезентација уџбеника Вулкан е-знања за 

предмет Техника и технологија“ 

презентација Присуство 

 Израда модела полиедара Радионица Присуство 

 Опет ради школски биоскоп Пројектна настава Присуство 

 Од глинених плочица до рачунара Радионица Присуство 

 Описмењавање ученика по комплексном 

поступку 

Изложба Присуство 

 „Обука за запослене – Стратегија у раду 

са ученицима који показују проблеме у 

понашању“ (16 бодова) 

Вебинар Учесник 

 „Обука за запослене –породично насиље“ 

(16 бодова) 

Вебинар Учесник 

 Математика у првом разреду презентација Присуство 

 Ликовна и музичка култура (први разред). 

Преобликовање предмета – Дечји 

ритмички инструменти 

Изложба Присуство 

 Програмирање физичког 

микроконтролерског склопа и његов рад 

са бот модулом 

Вебинер Учешће 

 Презентација уџбеника Информатика и 

рачунарство 8 

Вебинер Присуство 

 Вебинар „Са наставником на ти“ за 

предмет Техника и технологија 

Вебинар Присуство 

 Древне цивилизације и бројеви – 

Истраживачки рад ученика 5 и 6. разреда 

презентација Присуство 
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 G Suite (Google classroom) – пречицама до 

успеха  у настави на даљину 

Вебинер Учесник 

 Ликовна техника - гратаж Изложба Присуство 

 Српски језик – Домаћа лектира „О 

дугмету и срећи“ 

Угледни час Присуство 

 „Рад у програмуза симулацију Tinkercad 

Cirkuits“ 

Вебинар Учесник 

 Изложба „мој први хербаријум“ Изложба Присуство 

 A1 Дан девојчица у ИКТ сектору 2022 Пројекат Учесник 

Јелица Пешић 

Ждерић 

Будимо толерантни – ставови о 

толеранцији  

Угледни час Присуство 

 16.новембар – Дан толеранције  Угледни час Присуство 

 Од глинених плочица до рачунара  Радионица Присуство 

 Израда модела полиедара Радионица Присуство 

 Мој први хербаријум Изложба Присуство 

Средоје Мишић Реци да позитивном родитељству презентација Присуство 

 Ес дневник презентација Присуство 

 Презентација ученичког комплета за 

технику и технологију за 8. Разред . Нови 

Логос (1 бод) 

презентација Присуство 

 „Пезентација уџбеника Вулкан е-знања за 

предмет Техника и технологија“ (1 бод) 

презентација Присуство 

 Израда модела полиедара Радионица Присуство 

 Опет ради школски биоскоп Пројектна настава Присуство 

 Од глинених плочица до рачунара Радионица Присуство 

 Толеранција – успешно уклапање 

(4.разред) 

угледни час Присуство 

 Дан толеранције (1.разред) угледни час Присуство 

 Описмењавање ученика по комплексном 

поступку 

Изложба Присуство 

 „Обука за запослене – Стратегија у раду 

са ученицима који показују проблеме у 

понашању“ (16 бодова) 

Вебинар Учесник 

 „Обука за запослене –породично насиље“ 

(16 бодова) 

Вебинар Учесник 

 Математика у првом разреду презентација Присуство 

 Ликовна и музичка култура (први разред). 

Преобликовање предмета – Дечји 

ритмички инструменти 

Изложба Присуство 

 Вебинар „Са наставником на ти“ за 

предмет Техника и технологија (1 бод) 

Вебинар Присуство 

 Древне цивилизације и бројеви – 

Истраживачки рад ученика 5 и 6. разреда 

презентација Присуство 

 Ликовна техника - гратаж Изложба Присуство 

 Српски језик – Домаћа лектира „О 

дугмету и срећи“ 

Угледни час Присуство 

 „Рад у програмуза симулацију Tinkercad 

Cirkuits“ (1 бод) 

Вебинар Учесник 

 Дежурство на пробној матури Дежурство Учесник 
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 Изложба „мој први хербаријум“ Изложба Присуство 

Жаклина Симић Изложба ,,Мој први хербаријум'' Изложба присуство 

 Српски језик ,,О дугмету и срећи'' Изложба присуство 

 Древне цивилизације и бројеви Истраживачки рад 

ученика 

присуство 

 Ликовна техника - гратаж Изложба присуство 

 Немањићи – продукти пројектне наставе Угледни час присуство 

 Рециклажа – међупредметно повезивање –

ПД;ликовно, музичко и пројектна настава 

Изложба присуство 

 Будимо толерантни Изложба присуство 

 Реците НЕ телесном кажњавању деце и 

реците ДА позитивном родитељству 

Предавање присуство 

  ,,Опет ради школски биоскоп – Хајди и 

Леси се враћа кући'' 

пројектна настава 

(изложба) 

присуство 

 Израда модела полиедара Радионица присуство 

 Од глинених плочица до рачунара Радионица присуство 

 У сусрет Новој години – рецитујемо за вас Приредба присуство 

 ,,Деда Мраз у доба короне'' Представа реализатор 

 Описмењавање ученика по комплексном 

поступку 

Радови ученика 

(изложба) 

присуство 

 ,,Поглед са Орловца'', ,,Други светски рат 

и различитих углова'' 

Презентација књига присуство 

Даница 

Утјешиновић 

Настава и учење математике и природних 

наука у Србији и Европи, Темпус 

конференција присуство 

 Толеранција је кад... Изложба Присуство  

 Толеранција – успешно уклапање 

осећајности и одговорности, обавеза и 

слободног времена, прихватање правила и 

сарадња 

Угледни час Присуство  

 Дан толеранције – први разред Угледни час Присуство  

 Промоција међународног такмичења Мост 

математике, удружење Млади 

математичар 

Промоција 

такмичења 

присуство 

 Употреба дигиталног уџбеника у настави 

математике и коришћење дигиталних 

учионица, Математископ 

Стручно предавање присуство  

 Шта смо научили до сада и куда идемо, 

Институт за модерно образовање 

Проблем солвинг 

радионица 

Присуство  

 Загађење ваздуха, Земљомњрство у епохи 

нових медија и изађи из оквира, Институт 

за модерно образовање 

Проблем солвинг 

радионица 

Присуство  

 Висока очекивања – добар резултат, 

Институт за модерно образовање 

Проблем солвинг 

радионица 

Присуство  

 Да ли се разумемо?, Институт за модерно 

образовање 

Проблем солвинг 

радионица 

Присуство  

 Пројектна настава –Опет ради школски 

биоскоп,, Хајди и Леси се враћа кући 

Угледни час Присуство  

 Радионица – Израда модела полиедара Угледни час Реализација 

 Велики отказ, Институт за модерно 

образовање 

Проблем солвинг 

радионица 

Присуство  



184 

 

 Brainfinity и корпоративни проблем 

солвинг 

Проблем солвинг 

радионица 

Присуство  

 Онлајн презентација уџбеника математике 

за осми разред основне школе, Клет 

Вебинар Присуство  

 Радионица – Од глинених плочица до 

рачуна 

Угледни час Присуство  

 Описмењавање ученика по комплексном 

поступку 

Угледни час Присуство  

 Онлајн презентација уџбеника математике 

за осми разред основне школе, Нови логос 

Вебинар Присуство  

 Деда Мраз у доба короне Представа Присуство 

 Математика у првом разреду Угледни час Присуство  

 Штампани и дигитални уџбеници и 

њихова корелација у настави,, Герундијум 

Врбинар Присуство  

 Дечији ритмички инструменти Угледни час Присуство  

 Општинско такмичење из математике Такмичење Преглед тестова 

 Немањићи Угледни час Присуство  

 Са наставником на ти, Клет Врбинар Присуство  

 Древне цивилизације и бројеви Презентација 

резултата 

истраживачког рада 

ученика петог 

разреда 

реализација 

 Недоумице у реализацији нових програма 

математике, Математископ 

Врбинар Присуство  

 Ликовна техника гратаж Угледни час Присуство  

 Домаћа лектира О дугмету и срећи Угледни час Присуство  

 Наставни материјали у инклузивном 

одељењу, БИГЗ 

Врбинар Присуство  

 Мој први хербаријум Изложба Присуство 

Весна Чобановић Изложба ,,Мој први хербаријум'' Изложба Присуство 

 Српски језик ,,О дугмету и срећи'' Изложба Присуство 

 Древне цивилизације и бројеви Истраживачки рад 

ученика 

Присуство 

 Ликовна техника - гратаж Изложба Присуство 

 Немањићи – продукти пројектне наставе Угледни час Присуство 

 Рециклажа – међупредметно повезивање –

ПД;ликовно, музичко и пројектна настава 

Изложба Присуство 

 Реците НЕ телесном кажњавању деце и 

реците ДА позитивном родитељству 

Предавање Присуство 

 Толеранција – успешно уклапање: 

осећајности и одговорности, обавеза и 

слободног времена.... 

радионица - пано Присуство 

 Израда модела полиедара Радионица Присуство 

 Од глинених плочица до рачунара Радионица Присуство 

 Описмењавање ученика по комплексном 

поступку 

Радови ученика 

(изложба) 

Присуство 

Данијела Рајшић Дан  толеранције – 1. разред Угледни час Присуство 

 Толеранција – успешно уклапање Пројектна настава Присуство 



185 

 

 Опет ради шк. Биоскоп- Хајди и Леси се 

враћа кући 

Пројектна настава Присуство 

 Израда модела полиедара Радионица Присуство 

 Од  глинених плочица до рачунара Радионица Присуство 

 Описмењавање ученика по комплексном 

поступку 

Угледни  час Присуство 

 Древне  цивилизације и бројеви – 5 -1 и 5 -

2 

Истраживачки рад 

ученика 

Присуство 

 Ликовна техника - гратаж Радионица Присуство 

 Мој први хербаријум Иложба ученика 2. 

разред 

Присуство 

Десимир Гаић Реци да позитивном родитељству презентација Присуство 

 Ес дневник презентација Присуство 

 „Пезентација уџбеника Вулкан е-знања за 

предмет Техника и технологија“ 

презентација Присуство 

 Израда модела полиедара Радионица Присуство 

 Опет ради школски биоскоп Пројектна настава Присуство 

 Од глинених плочица до рачунара Радионица Присуство 

 Описмењавање ученика по комплексном 

поступку 

Изложба Присуство 

 „Обука за запослене – Стратегија у раду 

са ученицима који показују проблеме у 

понашању“ (16 бодова) 

Вебинар Учесник 

 „Обука за запослене –породично насиље“ 

(16 бодова) 

Вебинар Учесник 

 Математика у првом разреду презентација Присуство 

 Ликовна и музичка култура (први разред). 

Преобликовање предмета – Дечји 

ритмички инструменти 

Изложба Присуство 

 Древне цивилизације и бројеви – 

Истраживачки рад ученика 5 и 6. разреда 

презентација Присуство 

 Ликовна техника - гратаж Изложба Присуство 

 Српски језик – Домаћа лектира „О 

дугмету и срећи“ 

Угледни час Присуство 

 Дежурство на пробној матури Дежурство Учесник 

 Изложба „мој први хербаријум“ Изложба Присуство 

 Реци да позитивном родитељству презентација Присуство 

Ева Гравара 

Белојица 

Мали чувари природе – изложба ликовних 

радова 

Изложба Организација, 

излагање 

 Будимо толерантни – изложба ликовних 

радова 

Угледни час Присуство 

 Представа Нова Година Приредба Присуство 

 Израда модела полиедара Радионица Присуство 

 Ликовна изложба – „Активирај 

будућност“ 

Изложба Организација, 

излагање 

 Ликовна изложба – Св.Сава Изложба Организација, 

излагање 

 „Мали Пјер“ дечија карикатура -изложба 

ликовних радова 

Изложба Организација, 

излагање 
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Јадранка 

Иванишевић 

Изложба ,,Мој први хербаријум'' Изложба Присуство 

 Српски језик ,,О дугмету и срећи'' Изложба Присуство 

 Древне цивилизације и бројеви Истраживачки рад 

ученика 

Присуство 

 Ликовна техника - гратаж Изложба Присуство 

 Немањићи – продукти пројектне наставе Угледни час Присуство 

 Рециклажа – међупредметно повезивање –

ПД;ликовно, музичко и пројектна настава 

Изложба Присуство 

 Реците НЕ телесном кажњавању деце и 

реците ДА позитивном родитељству 

Предавање Присуство 

  ,,Опет ради школски биоскоп – Хајди и 

Леси се враћа кући'' 

пројектна настава 

(изложба) 

Присуство 

 Израда модела полиедара Радионица Присуство 

 Од глинених плочица до рачунара Радионица Присуство 

 Описмењавање ученика по комплексном 

поступку 

Радови ученика 

(изложба) 

Присуство 

Катарина 

Јаношевић 

Центар за права детета: Реци не телесном 

кажњавању  

презентација Присуство 

 Упознавање са изменама у коришћењу 

Есс-дневника 

презентација Присуство 

 Израда модела полиедара Огледни 

час/изложба 

Присуство 

 Опет ради школски биоскоп „Хајдуци“ и 

„Леси се враћа кући“ 

Огледни час Присуство 

 Мој први Хербаријум Изложба Присуство 

 Ликовна техника - гратаж Изложба Присуство 

 Домаћа лектира „О дугмету и срећи“ Огледни час Присуство 

 Древне цивилизације и бројеви Пројектни задатак реализација 

 Преобликовање предмета-Дечији 

ритмички инструменти 

Изложба Присуство 

 Математика у првом разреду Огледни час Присуство 

 Описмењавање ученика по комплексном 

поступку 

Огледни час Присуство 

 Свакодневни живот у средњем веку Огледни час реализација 

 Дан толеранције  Присуство 

 Велики светски пустолови Огледни час Присуство 

 Олимпијске игре Практична 

настава/огледни час 

реализација 

 Од глинених плочица до рачунара Огледни час реализација 

 Предрасуде и стеротипи као узроци 

страдања у Другом светском рату 

Огледни час Рализација 

Љиљана 

Воденичаревић 

Реците не телесном кажњавању деце и да 

позитивном родитељству 

Предавање Присуство 

 Дан толеранције (1. разред) угледни час Присуство 

 Толеранција – успешно уклапање 

осећајности и одговорности, обавеза и 

слободног времена… 

угледни час Присуство 
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 Презентација уџбеника географије за 8. 

разред основне школе 

Вебинар Присуство 

 Израда модела полиедара Радионица Присуство 

 Од глинених плочица до рачунара Радионица Присуство 

 Описмењавање ученика по комплексном 

поступку 

Изложба Присуство 

 Са наставником на ти Вебинар Присуство 

 Етика и интегритет обука на даљину Присуство 

 Мочваре и мочварна подручја у свету и 

код нас 

пројектна настава реализација 

 Електронски програм за самовредновање 

– стандарди квалитета рада установе 

Обука Присуство 

 Велики светски пустолови пројектна настава реализација 

Марија Ивковић Толеранција – успешно уклапање: 

осећајности и одговорности; обавеза и 

слободног времена; прихватање правила и 

сарадње 

Угледни час Присуство 

 Дан толеранције – 16. 11. Угледни час Присуство 

 Опет ради школски биоскоп Пројектна настава Присуство 

 Древне цивилизације и бројеви Истраживачки рад 

ученика 

Присуство 

 Ликовна техника гратаж Угледни час Присуство 

 Реците не телесном кажњавању деце и да 

позитивном родитељству 

Угледни час Присуство 

 Мој први хербаријум Изложба Присуство 

 Описмењавање ученика по комплексном 

поступку 

Угледни час Присуство 

 Немањићи Пројектна Присуство 

Мирјана Покрајац Презентација штампаног и дигиталног 

уџбеника за 8. разред Клет 

Предавање Присуство 

 Презентација штампаног и дигиталног 

уџбеника за 8. разред Логос 

Предавање Присуство 

 Презентација уџбеника за биологију 

Вулкан 

Предавање Присуство 

 Авантура ума на школском часу Вебинар Присуство 

 Образовне неуронауке у школи- пут од 

науке до праксе 

Стручни скуп Присуство 

 Преобликовање предмета- ритмички 

инструменти 

Угледни час Присуство 

 Немањићи- продукти пројектне наставе угледни час Присуство 

 Древне цивилизације и бројеви Изложба Присуство 

 О дугмету и срећи Изложба Присуство 

 Ликовна техника- гратаж Изложба Присуство 

 Наставни материјали у инклузивном 

одељењу 

Вебинар Присуство 

 Мој први хербаријум Изложба Присуство 

 Етика и интегритет Обука  Присуство 

Саша Шарић Толеранција, успешно уклапање Огледни час Присуство 

 Израда модела полиедара Пројекат Присусзво 
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 Анимиране слике Угледна настава Присуство 

 Будимо толерантни Пројекат Присуство 

 Корелација Историја- Математика Пројекат Презентација 

 Ликовна техника- Гратаж Огледни час Присуство 

 Мој први хербаријум Пројекат Присуство 

 Љуто мече Пројекат Присуство 

 Описмењавање ученика по комплексном 

поступку 

Пројекат Присуство 

 Од глинених плочица до рачунања  Пројекат Присуство 

 Немањићи Пројекат Присуство 

 Дан толеранције Пројекат Присуство 

 Математика у првом разреду Угледни час Присуство 

 Многоугао Угледни час Присуство 

 Опет ради школски биоскоп Пројектна настава Присуство 

Слађана Јоргић Стручно усавршавање и портфолио Предавање Присуство 

 Толеранција хе кад Изложба Присуство 

 Толеранција – успешно уклапање 

осећајности и 

одговорности, обавеза и слободног 

времена, 

прихватање правила и сарадња 

 

Угледан час Присуство 

 Напредне опције е учионице  Вебинар Присуство 

 Зашто нам је биодиверзитет важан 

 

Вебинар Присуство 

 Актив наставника хемије  Учесник 

Јелена Дурмић Одговор на насиље над децом у школама Пројекат Реализатор 

 Подршка школама у функцији развоја 

инклузивног образовања и утврђивања 

културе вредновања 

Семинар Присуство 

 Описмењавање ученика по комплексном 

поступку 

угледни час Присуство 

 Од глинених плоча до рачунара Радионица Присуство 

 Опет ради школски биоскоп-Хајди и Леси 

се враћа кући 

пројектна настава Присуство 

 Деца-деци-''Новогодишње жеље'' драмска секција присуство 

 Радни листови за српски језик-4.разред презентација присуство 

 Рециклажа-међупредметно повезивање угледни час присуство 

 Древне цивилизације и бројеви истраживачки рад присуство 

 Мој први хербаријум изложба радова присуство 

 Велики светски пустолови пројектни час присуство 

Душко Недељковић Електронски програм самовредновање –

стандарди квалитета рада установе 

Презентација Присуство  

 Обука наставника на наставничком већу 

за дежурство на завршном испиту 

Предавање реализатор 

 Описмењавање ученика по комплексном 

поступку 

Пројекат Присуство 

 Од глинених плочица до рачунања  Пројекат Присуство 

 Немањићи Пројекат Присуство 
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 Дан толеранције Пројекат Присуство 

 Математика у првом разреду Угледни час Присуство 

 Програм „Искра“ Предеавање присуство 

 „Реци НЕ телесном кажњавању деце и ДА 

позитивном родитељству“ 

презентација, 

излагање 
Присуство 

 Истраживање:“ Ставовови наставника о 

употреби ИКТ-а у  настави“ 

Акционо 

истраживање 

реализатор 

 Администрација школског часа  реализатор 

 Изложба „Толеранција је кад....“ Изложба радова Присуство 

 Представа“Свети Сава Угледни час Присуство 

 Велики светски пустолови Угледни час Присуство 

 Од глинених плочица до рачунара Радионица Присуство 

 Израда модела полиедра Радионица-угледни 

час 

Присуство 

 Опет ради школски биоскоп Угледни час Присуство 

 Дан толеранције Угледни час Присуство 

 Будимо толерантни, ставови о 

толеранцији 

Угледи час Присуство 

 Мој први хербаријум Угледничас Присуство 

 Пример интерног документа о 

вредновању Сталног стручног 

усавршавања у Основним и средњим 

школама - Правилник о стручном  

усавршавању и  напредовању звања 

Вебинар присуство 
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Прилог 1. Освајачи награда на такмичењима и смотрама 

 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

УЧЕНИКА 

РАЗРЕД ТАКМИЧЕЊЕ ОПШТИНСК

И НИВО 

ГРАДСКИ 

НИВО 

РЕПУБЛИЧКИ 

НИВО 

Шуваковић 

Софија 

7.разред Географија 2.место 1.место 2.место 

Ристић Сара 8.разред Географија 2.место   

Радић Виктор 7.разред Географија 3.место   

Вукашин 

Станисављевић 

7.разред Географија 3.место   

Милан Бурсаћ 5.разред Биологија 1.место 1.место  

Дуња Ђорић 5.разред Биологија  2.место 3.место  

Живковић Теа 3.разред Математика 3.место   

Душан Добрић 4.разред Математика 2.место   

Болић Никола 5.разред Математика 2.место   

Лазић Михајло 5.разред Математика 3.место   

Шапоњић 

Михајло 

4.разред Математика Похвала   

Лука 

Дабижљевић 

5.разред Математика Похвала   

Ана Добрић 2.разред Мислиша 1.место  1.место 3.место 

Марија Шумоња 8.разред Физика 1.место   

Радовић 

Слободан 

6.разред Техника и 

технологија 

3.место   

Сара Ристић 8.разред Рецитатори 2.место   

Анђела Ивковић 8.разред Беседништво 3.место   

Марија Шумоња 8.разред Енглески језик 1.место 2.место  

Невена Грбић 8.разред Енглески језик 2.место   

Миња 

Љубинковић 

4.разред Мали Пјер 3.место   

Андреа Шумоња 6.разред Мали Пјер 2.место   

Марија Шумоња 8.разред Песничка 

сусретања 
1.место   

Константин 

Клисура 

4.разред Песничка 

сусретања 
Похвала   

Ирис Игњатић 2.разред Песничка 

сусретања 
Похвала   

Душан Рашета 5.разред Васкршње 

ликовне радости 
1.место   

Дуња Ђорић 5.разред Васкршње 

ликовне радости 
2.место   

Неда Продановић 5.разред Васкршње 

ликовне радости 
3.место   

Анастасија 

Стојковић 

4.разред Мали чувари 

природе 
2.место   
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Кристина 

Стојковић 

4.разред Мали чувари 

природе 
1.место   

Марија Бурсаћ 4.разред Литерарни рад-

Пријатељи деце 

2.место   

 

 
Директор школе                                                                     председник Школског одбора 

_________________________                                               ____________________________ 

  Душко Недељковић                                                                      Љиљана Воденичаревић 


