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1. УСЛОВИ РАДА 

1.1 Материјално-технички и просторни услови рада 

Школске просторије смештене су у три зграде које су повезане ходницима.  

1.1.1 Просторије за васпитно-образовни рад и остале просторије 

Васпитно-образовни рад одвија се у три наменски грађене зграде, повезане 

пасарелама: 

 1.Крило „А“ – новоизграђени део школе у коме се налази 9 класичних учионица. 

У овом делу школе налазе се и 4 припремна кабинета за наставнике, 2 кабинета за 

информатику, библиотека, зборница и канцеларије директора, психолога, секретара и 

рачуноводства, стоматолошка ординација, свечана сала. Учионице у овом делу школе у 

млађој смени користе ученици првог разреда (6 одељења) и два одељења другог разреда, 

док се у старијој смени изводи настава из хемије, физике, историје и географије. 

Свечана сала и библиотека у овом крилу се користе у старијој смени као учионице за 

продужени боравак. 

2.Крило „Б“ – стари део зграде ( реновиран шк.2009/10.год.) има 16 класичних 

учионица, 2 кабинета за техничко образовање, кабинет за музичку културу, кабинет за 

ликовну културу, кабинет за верску наставу, 2 учионице кoје користи ПУ „Сима 

Милошевић“ из Земуна за 4 групе предшколске деце . У овом делу налази се 9 кабинета 

за припрему наставника, архива, 2 канцеларије (педагог, канцеларија за видео надзор) и 

кухињско-трпезаријски блок. На првом спрату су учионице у којима се изводи настава 

из српског језика, руског, енглеског језика и кабинет за верску наставу сачињен 

преграђивањем хола, на другом спрату се изводи настава из математике, биологије и 

верска настава у старијој смени. У млађој смени ове учионице користе ученици од 1., 2. 

и 4. разреда. На другом спрату преграђивањем ходника направљена је још једна 

учионица  

У подрумским просторијама се налазе радионица за домара, подстаница за 

грејање и атомско склониште. 

 3.Крило „Ц“ – новоизграђена фискултурна сала са свлачионицама и кабинетом 

наставника физичког васпитања и изграђеном мини-теретаном. 

 У оквиру доградње и адаптације школе двориште је засађено садницама. 

 У току године пуно пажње је посвећено безбедности ученика (одвојени су улази 

за млађе и старије ученике, појачано је дежурство у школи и школском дворишту за 

време великог одмора). Превентивно се радило на очувању школске имовине. 
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1.1.2 Наставна средства 

Ниво опремљености наставним средствима доста добар. Недостају наставна 

средства за специјализоване кабинете (физика, биологија, хемија). У библиотеци 

постоји : 3 рачунара, пројектор, дигитални фото апарат, камера, паметна табла,  копир 

апарат. Школски намештај је нов. Фискултурна сала је опремљена рипстолима, ниским 

гредама, такође су монтиране 2 конструкције са кошевима, 2 рукометна гола са мрежом, 

мобилна конструкција за одбојку и одбојкашка мрежа са сајлом, двовисински разбој, 

једно зидно вратило, козлић, висока греда, струњаче (10 нових и 10 старих), одскочна 

даска. У справарници поред фискултурне сале налази се и метални ормар са 

реквизитима (лопте кошаркашке, фудбалске и одбојкашке, штоперице, пумпе, штафетне 

палице). У свлачионицама се налази шест гардеробних клупа. 

Школа располаже са четири телевизора и четири фотокопир апарата, чиме је 

постигнута значајна уштеда на трошковима за умножавање разних материјала за 

ученике и запослене. У кабинетима је урађен велики број зидних апликација за одређене 

предмете, углавном су урамљени, као и одређени број фотографија, репродукција, 

постера и сл. које ђаци, могу да користе у настави. Монтиране су по две нове огласне 

табле у свим учионицама. Школа располаже са 23 рачунара који су распоређени по 

припремним кабинетима наставника и по потреби се могу користити на часу, 12 

штампача (1 матрични, 6 ласерских, 1 ink-jet). Школска библиотека поседује књижни 

фонд од око 12.500 књига, приручника и часописа. 

Замењена је стара и дотрајала заштитна ограда код спортских терена. 

У крилу „А“ се налази свечана сала и у њој бина површине око 40 м2. Свечана 

сала је преграђена клизним вратима, како би је користили ученици продуженог боравка.  

У кабинету за информатику инсталирана је дигитална учионица са 30 места и три 

рачунара(пројекат министарства просвете), налази се још један рачунар и два штампача. 

 Школска библиотека располаже фондом од око 12.500 књига, приручника и 

часописа.  

Од УНХЦР добијене су друштвене игре и лего коцке које користе деца у 

продуженом боравку. 

  



Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе шк. 2020/21.године 

7 

2. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

Ове школске године због актуелне епидемиолошке ситуације у земљи организација рада 

у школи у септембру, октобру и новембру била је следећа: 

 

Модел организације наставе који се примењује у првом циклусу- 

• настава се остварује са одељењима у пуном саставу - 4 издвојена одељења(1/7, 

1/8, 4/7, 4/8)  

• настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б)  - 23 

одељења у матичној школи + 2 издвојена одељења (2/7, 3/6) 

 

Модел организације наставе који се примењује у другом циклусу: 

• настава се остварује са одељењима у пуном саставу – 3 издвојена одељења (6/7, 

6/8, 8/6) 

• настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – 

22 одељења у матичној школи + 2 издвојена одељења (5/7, 7/6) 

 

Google учионица се користи као допунска подршка ученицима у учењу. 

Допунсканастава, додатна настава, слободне и ваннаставне активности одржавају се 

онлајн, преко Google учионице. 

 

Организација о-в рада у одељењима која се деле на групе – први циклус 

ГРУПА А 

1. час  8:00 – 8:30 

2. час 8:35 – 9:05 

3. час 9:15 – 9:45 

4. час 9:50 – 10:20  

 

ГРУПА Б 

1. час  10:45 – 11:15 

2. час 11:20 – 11:50 

3. час 12:00 – 12:30 

 

Организација о-в рада у одељењима која се не деле на групе – први циклус 

1. час  8:00 – 8:30 

2. час 8:35 – 9:05 

3. час 9:15 – 9:45 

4. час 9:50 – 10:20  

5. час 10:25-10:55 

 

 

Комбиновани модел - Организација о-в рада у одељењима која се деле на групе    – 

други циклус 

ГРУПА А (1. недеље - понедељак, среда, петак) 
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(2. недеље – уторак, четвртак) 

ГРУПА Б (1. недеље - уторак, четвртак) 

(2. недеље – понедељак, среда, петак) 

 

1. час 13:30 – 14:00 

2. час 14:05 – 14:35 

3. час 14:50 – 15:20  

4. час 15:25 – 15:55  

5. час 16:05 – 16:35 

6. час 16:40 – 17:10 

7. час 17:15 – 17:45 

 

 

 

Основни модел - Организација о-в рада у одељењима која се не деле на групе    

 – други циклус 

 

1. час 13:30 – 14:00 

2. час 14:05 – 14:35 

3. час 14:50 – 15:20  

4. час 15:25 – 15:55  

5. час 16:05 – 16:35 

6. час 16:40 – 17:10 

7. час 17:15 – 17:45 

 

За свако одељење (групе) одређена је учионица у којој се остварују часови наставе. 

 

Према допису МПНТР број 610-00-01358/2020-07 од 27.11.2020. год., непосредна 

наставау школи је од понедељка, 30.11.2020. организована само за ђаке од првог до 

четвртог разреда. 

У периоду од 30. новембра до почетка зимског распуста, 21. децембра, настава се 

се за ученике од петог до осмог разреда изводила на даљину, преко Google учионице, уз 

коришћење додатних алата Skype, Viber, Zoom. 

 

Од децембра се и у одељењу 3-4 настава  остварује са одељењем у пуном саставу јер је 

16 ученика прешло на онлајн наставу по одлуци родитеља. 

 

Организација о-в рада у децембру - други циклус у току остваривања наставе на 

даљину 

1. час 8:00 – 8:45 

2. час 8:50 – 9:35 

3. час 10:00 – 10:45 

4. час 10:50 – 11:35 

5. час 11:40 – 12:25 
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6. час 12:30 – 13:15 

7. час   13:20 – 14:05 

 

 Распоред часова истакнут је у школским холовима и огласним таблама. У свим 

разредима настава се изводила по јединстеном распореду часова који је благовремено 

сачињен и достављен ученицима.  

 

За ученике ГРУПЕ А продужени боравак ради од 10:25-17:00 часова; 

За ученике ГРУПЕ Б продужени боравак ради од 7:00-10:40 часова и од 12:35-17:00 

Ручак у продуженом боравку је по групама од 12:00 до 14:00 часова. 

Организовано је прихватање ученика који иду у продужени боравак. Један од учитеља 

долази у 7:00 часова. 

 

Остале образовно васпитне активности, излети, настава у природи, културне и 

јавне, спортске манифестације,обележавање важних датума нису реализоване због 

забране јавног окупљања у циљу заштите здравља ученика и наставника. 

 

2.1 Остваривање наставних програма 

У школској 2020/21. год. настава се редовно одржавала. Било је боловања због 

заражавања и обавезне изолације колега, али су благовремено организоване стручне 

замене. . Морамо истаћи велику солидарност свих запослених, када су у питању замене 

за један дан (хитни случајеви, семинари, болест..). Настава у првом полугодишту почела 

је на време - у 56 одељења и са 1418 ученика. Уписано је осам одељења првог разреда. 

Радио је продужени боравак.  

 Сви планирани часови редовне, изборне, допунске, додатне наставе, слободних и 

ваннаставних активности секција су реализовани у првом полугодишту. 

Посебну пажњу обраћамо на константно унапређивање васпитно- образовног 

рада и стално праћење успеха и понашања ученика. 

Ученици са тешкоћама укључени су у допунски рад и пружа им се додатна 

подршка уз сталну сарадњу предметних наставника, разредног старешине, стручних 

сарадника и директора. Такође, корективни рад са ученицима који слабије напредују је 

обављала и педагог школе. 

Праћен је рад ученика првог и петог разреда уз консултације учитеља и 

одељенских старешина. 

  



Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе за школску 2020/21.годину 

3. ИЗВЕШТАЈ О УСПЕХУ И ВЛАДАЊУ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 

2020/21.ГОДИНЕ 

 Према извештају одељењских старешина са седнице Одељењских већа о успеху и 

владањуученика 1-8. разреда на крају другог полугодишта школске 2020/2021. године у школи 

је 1410 ученика, 705 девојчица  и  705 дечака. У овој школској години одсељено је 4, а 

досељено 1 ученик. 

 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА: 

 

Успех ученика у првом разреду – описно оцењивање 

 

Сагледаваљем напредовања и постигнућа ученика првог разреда описном оценом наставник 

говори о ученику и родитељима о природи знања, вештинама, навикама, шта зна, које 

садржаје слабије познаје, колико је дете самостално, зна ли применити научено, какав је у 

односу на другу децу, прихвата ли обавезе, колико је активан у раду с другима, или се повлачи 

из групе. У првом разреду у 8 одељења распоређено је180 ученика (95 девојчицa и 85 дечака). 

Оцењени су описно, а према предвиђеним исходима за овај разред 143 ученика је напредовало 

самостално – остварили су све исходе, 25 ученика је уз мању помоћ, а 12 ученика је 

напредовало споро уз већу помоћ.  Право на прилагођене исходе у образовању и васпитању 

због тешкоћа у учењу и развоју стекло је 7 ученика који су успешно завршили по ИОП-у. 

Додатни корективни рад са ППС, родитељима, другим стручњацима , спољним сарадницима 

неопходан је за 9 ученика да би постигли напредак у учењу и остварили предвиђене исходе на 

основном нивоу. Ученици 1/4 су показали  највећи степен самосталности, ангажовања и 

напредовања у раду. 

 

 

  НАПРЕДОВАЊЕ  

Разред, 

одељење 
САМОСТАЛНО 

УЗ 

МАЊУ 

ПОМОЋ 

УЗ ВЕЋУ 

ПОМОЋ 

Потребан 

додатни рад 

са ППС и 

родитељима 

Број 

са 

ИОП 

Укупно 

ученика 

I-1 20 4 2 1   26 

I-2 17 5 3 1 1 25 

I-3 20 5       25 

I-4 22 2 1   1 25 

I-5 20 4 2 4   26 

I-6 21   1 1 1 22 

I-7 13 2 1 2 2 16 

I-8 10 3 2   2 15 

укупно 143 25 12 9 7 180 
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Табеларни приказ успеха ученика 2-4. разреда на крају другог полугодишта: 

 

 

Раз/од

. 
уч. 

дев

. 

деч

. 

одс

. 

до

с 

одличн

и 

врло

. доб. 

доба

р 

довоља

н 

нео

ц 

уч

. 

са 

1 

средњ

. 

оцена 

II-1 27 14 13     20 6 1       4,57 

II-2 27 13 14     21 6         4,70 

II-3 26 16 10     21 5         4,80 

II-4 22 13 9     19 3         4,86 

II-5 28 16 12     25 3         4,88 

II-6 25 12 13     23 2         4,85 

II-7 27 12 15     22 5         4,78 

 II 
18

2 
96 86 0 0 151 30 1 0 0 0 4,78 

III-1 29 13 16     15 13 1       4,40 

III-2 28 15 13     17 11         4,52 

III-3 29 13 16     22 3 4       4,46 

III-4 28 13 15     25 3         4,88 

III-5 28 15 13     22 6         4,71 

III-6 29 20 9 1 1 13 16 1       4,38 

 III 
17

1 
89 82 1 1 114 52 6 0 0 0 4,56 

IV-1 27 12 15     19 8         4,67 

IV-2 27 11 16     23 4         4,84 

IV-3 27 11 16     24 3         4,87 

IV-4 25 11 14 1   23 2         4,87 

IV-5 24 9 15     21 3         4,78 

IV-6 25 11 14     19 6         4,78 

IV-7 18 10 8     14 4         4,7 

IV-8 19 11 8     9 10         4,48 

 IV 
19

2 
86 106 1 0 152 40 0 0 0 0 4,75 

 II-

IV 

54

5 
271 274 2 1 417 122 7 0 0 0 4,69 

 I-IV 
72

5 
366 359 2 1 417 122 7 0 0 0 4,69 

 

 

У одељењима од другогдо четвртог разреда има укупно 545 ученика (271 девојчица и 274 

дечака) који су оцењени нумерички. Одличан успех је остварило 417 ученика, врло добар 122 

ученика, добар успех 7 ученика. Неоцењених на крају наставне године нема. Средња оцена је 

4,69 на нивоу школе. 
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Табеларни приказ успеха ученика 5-8. разреда на крају другог полугодишта: 

 

 

Раз/од. уч. дев. деч. одс. дос одлични 
врло. 

доб. 
добар довољан неоц 

уч 

са 

1 

Средња 

оцена 

V-1 26 14 12     17 9         4,55 

V-2 27 13 14     23 4 0 0 0   4,75 

V-3 26 14 12     14 10 2       4,30 

V-4 24 14 10     11 12 1       4,43 

V-5 25 12 13 1   12 12 1       4,34 

V-6 25 15 10     21 2 2       4,65 

V-7 28 11 17     9 14 5       4,12 

 V 181 93 88 1 0 107 59 15 0 0 0 4,45 

VI-1 24 12 12     14 9 1       4,38 

VI-2 27 12 15     12 9 4       4,29 

VI-3 28 12 16     10 12 6       4,04 

VI-4 28 14 14     15 10 3       4,29 

VI-5 26 12 14     14 11 1 0 0   4,41 

VI-6 28 12 16     9 12 7       4,03 

VI-7 16 10 6 1   4 10 2       4,08 

VI-8 20 11 9     11 6 3       4,22 

 VI 197 95 102 1 0 89 79 27 0 0 0 4,22 

VII-1 26 11 15     8 14 4       4,05 

VII-2 24 14 10     9 13 2       4,14 

VII-3 26 12 14     9 13 4       4,12 

VII-4 26 11 15     11 12 3       4,17 

VII-5 26 11 15     14 10 2       4,29 

VII-6 28 14 14     9 9 10       3,88 

 VII 156 73 83 0 0 60 71 25 0 0 0 4,11 

VIII-1 29 17 12     11 15 2 1     4,18 

VIII-2 28 15 13     14 10 4       4,27 

VIII-3 29 15 14     12 14 3       4,22 

VIII-4 29 16 13     15 14         4,53 

VIII-5 30 13 17     12 14 4       4,19 

VIII-6 6 2 4     3 1 2       4,11 

 VIII 151 78 73 0 0 67 68 15 1 0 0 4,25 

 V-

VIII 
685 339 346 2 0 323 281 78 1 0 0 4,26 

 I-

VIII 
1410 705 705 4 1 740 403 85 1 0 0 4,44 
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У одељењима од петог до осмог разреда има укупно 685  ученика (339 девојчица и 346 дечака) 

који су оцењени нумерички. Одличан успех је остварило 323 ученика, врло добар 281 ученика, 

добар успех 78 ученика и довољан успех 1 ученик. Неоцењених на крају наставне године 

нема. Средња оцена је 4,26 на нивоу школе. 

 

Успех по разредима, најбоља одељења према просечном успеху:  

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На крају 2. полугодишта 739 ученика имало је одличан успех, 400 врло добар, 89 ученик добар 

и 1 ученик довољан успех. Похваљени су сви ученици са одличним успехом, а они који су 

остварили  резултате на такмичењима и конкурсима награђени су књигом. Средња оцена 

одељења од 2-8.разреда је 4,44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разред/одељење Просечна оцена Најбоља одељења 

II 4.88 II/5 

III 4.88 III/4 

IV 4.87 IV/3,  IV/4 

V 4,75 V/2 

VI 4,41 VI/5 

VII 4,29 VII/5 

VIII 4,53 VIII/4  
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ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА 

 

На крају ове школске године у смени од 1-4. разреда сви ученици имају примерно владање. У 

смени од 5-8. разреда примерно владање има 681ученик, врло добро 3, а добро 1 ученик. Нема 

ученика са задовољавајућим и са незадовољавајућим владањем. Изречено је 4 укора ОС и 3 

укора ОВ. 

 

Табела- владање и изречене васпитно-дисциплинске мере: 

 

 

Раз/од. уч. 5 4 3 2 1 Опомена 

Појачан 

васпитни 

рад 

Укор 

ОС 

Укор 

ОВ 

I 180 180                 

II 182 182 0 0 0 0         

III 171 172 0 0 0 0         

IV 192 192 0 0 0 0         

 I-IV 725 726 0 0 0 0 0 0 0 0 

V 181 180 1 0 0 0 3 3 1 1 

VI 197 196 1 0 0 0 2 7 1 0 

VII 156 155 0 1 0 0 1 3 0 1 

VIII 151 150 1 0 0 0 0 0 2 1 

V-

VIII 
685 681 3 1 0 0 6 13 4 3 

 I-

VIII 
1410 1407 3 1 0 0 6 13 4 3 
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ИЗОСТАНЦИ: 

 

Раз/од

. 

Оправдан

и 

Неоправдан

и 

Укупн

о 
  

Раз/од

. 

Оправдан

и 

Неоправдан

и 

Укупн

о 

I-1 205   205   V-1 404   404 

I-2 1223   1223   V-2 107   107 

I-3 604   604   V-3 416   416 

I-4 685   685   V-4 324   324 

I-5 710   710   V-5 239 1 240 

I-6 1023   1023   V-6 351   351 

I-7 437   437   V-7 274   274 

I-8 858   858   V-8     0 

 I 5745 0 5745    V 2115 1 2116 

II-1 871   871   VI-1 265   265 

II-2 95   95   VI-2 338   338 

II-3 824   824   VI- 3 255 5 260 

II-4 648   648   VI- 4 411   411 

II-5 600   600   VI-5 763 2 765 

II-6 691   691   VI- 6 612 10 622 

II-7 262   262   VI- 7 649 13 662 

          VI- 8 242 34 276 

 II 3991 0 3991    VI 3535 64 3599 

III-1 1535 2 1537   VII- 1 507 16 523 

III-2 1446   1446   VII- 2 723   723 

III-3 203   203   VII- 3 311   311 

III-4 391   391   VII- 4 521 1 522 

III-5 567   567   VII-5 512   512 

III-6 904   904   VII-6 444 31 475 

III-7     0           

 III 5046 2 5048    VII 3018 48 3066 

IV-1 125   125   VIII-1 457 82 539 

IV-2 563   563   VIII-2 741 15 756 

IV-3 187   187   VIII-3 625 11 636 

IV-4 521   521   VIII-4 341 1 342 

IV-5 1163   1163   VIII-5 194 6 200 

IV-6 645   645   VIII-6 188   188 

IV-7 489   489           

IV-8 951   951           

 IV 4644 0 4644   
 

VIII 
2546 115 2661 

     

∑ I- 

VIII 
30640 230 30870 
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Највећи број оправданих и неоправданих изостанака имали су ученици 1. разреда. Највише 

оправданих изостанака имали су ученици 3/1, а најмање одељењe  2/2. Ученици 8/1 имали су 

највећи број неоправданих часова. Укупан број оправданих изостанака на нивоу школе је 

30640, 230 је неоправданих, а укупно је 30870. 

 

 

 

Закључак 

Анализирајући просечну оцену постигнућа ученика на нивоу школе (4,44) можемо бити јако 

задовољни и поносни. Ипак, увек има могућности за подизање квалитета наставе у свим 

сегментима, а нарочито у додатној подршци ученицима и потребама прилагођавања, односно 

индивидуализацији. Остваривању плана и програма и осталих видова васпитно-образовног 

рада, посебно са становишта стицања знања, умења и навика ученика  као и бављење 

васпитањем ученика допринело је: 

• утврђивање резултата у оквиру одељењских већа, стручних актива, одељенских 

заједница ученика, одељенских Савета родитеља, Савета родитеља школе и 

Школског одбора. 

• анализа постигнутих резултата ученика на такмичењима и конкурсима  

• самовредновањем  рада школе и поправљањем сегмената у настави за које смо 

утврдили анкетом да су најслабији (примена знања и учење учења) 

•  примена савремених метода и облика, праћење  и уграђивање образовних 

стандарда у планове наставника, а тиме и у наставу. 

•  праћења образовно-васпитног процеса је  континуирано од стране директора и 

стручних сарадника, а постоје протоколи за праћење наставног часа, табеле 

прегледа успеха ученика на првом и другом класификационом периоду, као и 

табела о прегледу успеха по предметима. Све наведене инструменте у школи 

користимо у праћењу и евалуацији рада. 

 

Предложене мере за побољшање успеха и владања ученика: 

➢ Редован рад код куће. 

➢ За прваке: вежбање читања код куће. 

➢ Редовно похађање допунске наставе. Због новонастале  ситуације допунска настава  се 

реализује путем google учионице. 

➢ Фокусирати ученике на праћење наставе. 

➢ Рад на дисциплина на часу. 

➢ Одговорно извршавање школских обавеза. 

➢ Редовна израда домаћих задатака, учење и вежбање код куће. 

➢ Радовна сарадња са родитељима. 

➢ Већа контрола родитеља, редован увид у е-дневник. 

➢ Помоћ родитеља у организацији времена детата за учење и игру. 

➢ Сарадња са психологом и педагогом. 

➢ Међусобна помоћ ученика. 

➢ Наставити са учењем учења на часу. 

➢ Смањење коришћења мобилног телефона у току боравка у школи и код куће, требало би да 

утиче на бољи фокус деце и “присутност“ на часовима. 

➢ Информисање родитеља о штетности  и злоупотреби коришћења мобилних телефона. 

➢ Континуирано спровођење и евалуација ИОП-а 

 

       Извештај написалa:  

       Катарина Јаковљевић, психолошкиња 
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3.2 Извештај са такмичења на крају школске 2020/21. године 

 

 МАТЕМАТИКА  Пласман  
 

Р.б. Име и презиме ученика 
Име и прзиме 

наставника/учитеља 

 

Општина  

 

Окружно 

 

Државно  

1.  Миња Младеновић  3/1 Ана Матић  2.награда   

2.  Лазар Здравковић 3/2 Јелена Павлица 2.награда   

3.  Михаило Стругар 3/2 Јелена Павлица  2.награда   

4.  
Ивана Радовановић 3/5 Ивана Филиповић 

Готић  

похвала   

5.  Доротеа Вукић 3/4 Данијела Илић  похвала   

6.  Матеја Цвитковац 3/1 Ана Матић  похвала   

7.  Николина Шарац  3/1 Ана Матић  похвала   

8.  Вук Ђуричић 3/1 Ана Матић  похвала   

9.  Ангелина Лалицки 3/3 Вишња Месаровић  похвала   

10.  Вељко Богдановић 4/2 Тамара Стојаковић 1.награда 2.  

11.  Илија Хаџи-Пурић 4/4 Миланка Чабрило 1.награда   

12.  Димитрије Голубовић 4/8 Милица Видановић 3.награда   

13.  Новак Спасић 4/1 Весна Стојаковић 3.награда   

14.  Андреа Тишма 4/7 Дивна Атлагић 3.награда   

15.  Алекса Богдановић 4/2 Тамара Стојаковић 3.награда   

16.  Давид Деспотовић 4/4 Миланка Чабрило похвала   

17.  Доротеј Орешчанин 4/6 Светлана Личанин похвала   

18.  Катарина Лазић 4/1 Весна Стојаковић похвала   

19.  Страхиња Ђукић 4/1  Весна Стојаковић похвала   

20.  Иван Милошевић 5/2  Брана Шарац 1.награда 3.  

21.  Урош Ђурић 6/5 Данијела Петровић 1.награда 2.  

22.  Милош Благојевић 6/6 Маријана Мрђен 1.награда 3.  

23.  Ђорђе Трајковић 6/3 Данијела Петровић 1.награда похвала  

24.  Саша Петровић 6/6 Маријана Мрђен 1.награда похвала  

25.  Ана Врањеш 6/2 Данијела Петровић 2.награда   

26.  Даница Радека 6/3 Данијела Петровић 3.награда   

27.  Јована Хаџи-Пурић 6/3 Данијела Петровић 3.награда похвала  

28.  Вељко Вукелић 6/3 Данијела Петровић 3.награда 3.  

29.  Алекса Соврлић 6/2 Данијела Петровић похвала   

30.  Василије Хаџи-Пурић 7/3 Маријана Мрђен 1.награда 1. 2. 

31.  Предраг Кљаић 7/3 Маријана Мрђен 2.награда похвала  
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ИНФОРМАТИКА И 

РАЧУНАРСТВО 

Пласман Наставник  

Општина   

1 Дуња Пантић 6/1 3. Душан Обилић  

2 Марија Пајић 6/1 2. Душан Обилић  

3 Маша Шарац 8/2 1. Душан Обилић  

4 Лазар Јовановић 8/5 2. Душан Обилић  

 ПРОГРАМИРАЊЕ Окружно Републичко  

1 Василије Хаџи- Пурић 7/3 1. 1. Душан Обилић 

2 Јована Хаџи- Пурић 6/3 1. 2. Душан Обилић 

  СРПСКА ИНФОРМАТИЧКА 

ОЛИМПИЈАДА 

 

1 Василије Хаџи- Пурић 7/3 2. Душан Обилић 

 

ФИЗИКА Пласман   

Општинско Окружно  Републичко Наставник 

1 Алекса Соврлић 6/2 1. 2. Похвала  Горан Милић 

2 Јована Хаџи-Пурић 6/3 2.   Љубинка Павловић 

3 Никола Перић 6/6 2.   Љубинка Павловић 

4 Предраг Кљаић 7/3 1. Похвала  Горан Милић 

5 Василије Хаџи-Пурић 7/3 2. 3. Учешће Горан Милић 

6 Урош Дугоњић 8/1 3.   Љубинка Павловић 

  

ХЕМИЈА Пласман  

Општинско Окружно  Републичко Наставник 

1 Василије Хаџи- Пурић 7/3 1. 1. Учешће  Аница Јанковић 

2 Предраг Кљајић 7/3 2. 2.  Аница Јанковић 

3 Урош Дугоњић 8/1 2.   Аница Јанковић 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

КЊИЖЕВНА 

ОЛИМПИЈАДА 

Пласман   

Општина Градско  Републичко Наставник 

1 Анђела Просеница 8/6 1.   Мирјана Облаковић 

2 Ирина Ђуровић 8/3 1. 3.  Бојана Брашанац 

3 Ања Ђуровић 8/3 1.   Бојана Брашанац 

4 Александра Јојић 8/1 1.   Бојана Брашанац 

5 Маша Шарац 8/2 1. 3. 3. Бојана Брашанац 

6 Урош Дугоњић 8/1 1.   Бојана Брашанац 

7 Тамара Вучковић 8/6 3. 3. 2. Мирјана Облаковић 

 ГРАМАТИКА     

 Анђела Просеница 8/6 1. 3.  Мирјана Облаковић 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Пласман  

Општина Градско  Републичко Наставник 

1 Миа Живић 8/2 3. 2. 4. Татјана Б ура 
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РУСКИ ЈЕЗИК Пласман  

Општина Градско  Наставник 

1 Урош Дугоњић 8/1 2.  Анита Мрђић 

2 Ксенија Пилиповић 8/4 2. 2. Анита Мрђић 

3 Анђела Просеница 8/6 2. 1. Верица Гојковић 

4 Тамара Вучковић 8/6 3.  Верица Гојковић 

 

 

ИСТОРИЈА Пласман   

Општина Градско  Републичко  Наставник 

1 Урош  Дугоњић 8/1 1. Пласман  Ивана Тошић 

2 Лука  Крајновић 8/3 2. Пласман   Ивана Тошић 

3 Марко Мартиновић 8/2 3. 2. Учешће Ивана Тошић 

 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

 

 

Општина  

 

Наставник 

 1 Никола Грујић 5/1 1. Драгослава Петровић 

2 Кристина Орашчанин 5/1 3. Слободан Каблар 

 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

ПЛИВАЊЕ 

 

 

Град 

 

Наставник 

1 Лена Марковић  3/4(50м слободни стил) 3. Младен Ђекић 

2 Коста Марић  5/5 (краул) 2. Никола Стикић 

3 Вељко Вукелић 6/3 (50м прсно) 2. Никола Стикић 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

ПЛИВАЊЕ 

 

 

Државно 

 

Наставник 

1 Лена Марковић  3/4 (200м) 2. Данијела Илић 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

«БРЗИНОМ ДО ЗВЕЗДА» 

 

 

Општина  

 

Наставник 

 1 Василије Ђурановић 4/1 2. Тамара Стојаковић 

Милица Видановић 

2 Новак Спасић 4/1 учешће и пласман на 

град 

Тамара Стојаковић 

Милица Видановић 

3 Марко Анђелковић 4/5 учешће и пласман на 

град 

Тамара Стојаковић 

Милица Видановић 
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

ОДБОЈКА (деч. 7/8 разред) 

Пласман  

Општина Градско  Наставник 

1 Александар Шајић 8/3  

 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

Никола Стикић 

 

 

2 Душан Мадић 8/3 

3 Илија Вујевић 8/3 

4 Илија Кукољ 7/1 

5  Данило Веселић 8/4 

6 Никола Миловац 7/5 

7 Никола Стојановић 8/4 

8 Лав Метикош 8/3 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

КОШАРКА (дев. 7/8 разред) 

Пласман 

Општина Наставник  

1 Јована Ивановић 8/2  

 

 

2. 

 

 

 

 

Зоран Ђорђевић 

 

 

2 Теодора Протић 7/1 

3 Ивана Јевтић 7/5 

4 Сара Караснех 7/4 

5 Елена Калањ 8/4 

6 Тара Јаћимовић 8/2 

7 Слађана Деспинић 8/4 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

ФУТСАЛ (дев. 5/6 разред) 

Пласман  

Општина Градско  Наставник 

Наталија Бурсаћ 5/1  

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

Учешће   

 

 

 

 

 

 

Зоран Ђорђевић 

 

Анђела Костић 5/2 

Николина Ивановић 5/5 

Лејла Селмани 5/5 

Марија Јовановић 5/6 

Марија Ераковић 5/6 

Анастасија Виторовић 6/1 

Николина Вујасиновић 6/4 

Милица Кромпић 6/6 

Ана Ковачевић 6/6 

Наташа Гашић 6/6 

Марта Граовац 6/6 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

ФУДБАЛ (деч. 5/6 разред) 

Пласман 

Општина Наставник  

1 Милош Цвјетићанин 5/7  

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

Стеван Месаровић 

 

2 Данило Мелентијевић 6/6 

3 Матеја Лацмановић 5/2 

4 Душан Манојловић 6/1 

5 Павле Гопић 6/4 

6 Ђорђе Травица 6/8 

7 Марко Угрица 5/2 

8 Слободан Вулетић 5/2 

9 Адријан Маћешић 6/7 

10 Михајло Пејовић 6/1 
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

КОШАРКА (деч. 5/6 разред) 

Пласман 

Општина Наставник  

1 Алекса Бјеливук 5/1  

 

 

 

 

4. место 

Награда за фер-плеј 

 

 

 

 

 

Зоран Ђорђевић 

 

 

2 Виктор Калик 5/2 

3 Слободан Вулетић 5/2 

4 Коста Настоски 5/2 

5 Душан Узелац 5/3 

6 Андрија Краљевић 5/4 

7 Младен Ђурић 5/4 

8 Ненад Домоњи 6/1 

9 Филип Ђелмаш 6/2 

10 Константин Савић 6/4 

11 Милан Рацић 6/6 

12 Никола Кашерић 6/6 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

ОДБОЈКА (дев. 5/6 разред) 

Пласман  

Општина Градско Наставник 

1 Вања Шврака 5/2  

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Зоран Ђорђевић  

2 Николина Барјактаревић 5/4 

3 Петра Угрица 5/4 

4 Николина Ивановић 5/5 

5 Дуња Пантић 6/1 

6 Лана Смиљанић 6/2 

7 Јелисавета Јосиповић 6/3 

8 Невена Шкундрић 6/3 

9 Ана Драговић 6/3 

10 Ана Миљевић 6/4 

11 Катарина Хуњади 6/4 

12 Емилија Лазар 6/6 

13 Ана Шкаљац 6/7 

14 Тања Ушљебрка 6/8 - 2  

 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

РУКОМЕТ (деч. 5/6 разред) 

Пласман 

Општина Наставник  

1 Данило Мелентијевић 6/6  

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

Никола Стикић 

 

2 Никола Кашерић 6/6 

3 Страхиња Гавриловић 6/3 

4 Вељко Тркуља 6/2 

5 Владимир Тркуља 6/2 

6 Константин Савић 6/4 

7 Радован Петронијевић 6/3 

8 Никола Мусић 6/3 

9 Ненад Домоњи 6/1 

10 Душан Манојловић 6/1 
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

РУКОМЕТ (дев. 5/6 разред) 

Пласман 

Општина Наставник  

1 Дуња Тодоровић 5/2  

 

 

 

 

4. место 

Награда за фер плеј 

 

 

 

 

 

Зоран Ђорђевић 

 

2 Вања Шврака 5/2 

3 Николина Ивановић 5/5 

4 Лејла Селмани 5/5 

5 Марија Јовановић 5/6 

6 Ана Драговић 6/3 

7 Емилија Лазар 6/6 

8 Марта Граовац 6/6 

9 Милица Кромпић 6/6 

10 Ана Ковачевић 6/6 

11 Наташа Гашић 6/6 

12 Николина Барјактаревић 5/4 

13 Мартина Теофиловић 6/4 

 

 Ђачка песничка сусретања Општинскотакми

чење 

Наставник 

1. Тамара Болић 4/1 2. Весна Стојаковић 

2. Марко Болић 7/1 2. Милица Бједов 

3. Николина Тривковић 7/6 3. Мирјана Облаковић 

 Дечији жири књижевне критике   

1. Анђела Дубајић 7/6 Награда  Мирјана Облаковић 

2. Тамара Вучковић 8/6 Награда  Мирјана Облаковић 

3. Анђела Просеница 8/6 Награда  Мирјана Облаковић 

4. Милица Катић 5/4 Награда Снежана Крњаја 

5. Анђа Ковачевић 5/4 Награда Снежана Крњаја 

6. Дуња Ванчаговић 5/6 Награда Снежана Крњаја 

 Читалaчка значка ВЕЛИКИ 

ПОШТОВАНИ 

ПИСАР 

 

1. 

2. 

3. 

Доротеа Вукић 3/4 

Ивана Радовановић 3/5 

Јана Васић 4/2 

 

Награда  

 

Снежана Крњаја 

  ПОШТОВАНИ 

ПИСАР 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Катарина Ђурковић 2/2 

Лена Вујовић 2/2 

Милица Будимир 2/6 

Реља Богдановић 3/1 

Констанца Марјановић 3/2 

Лав Сергијевић 3/2 

Вишња Ђукић 4/3 

 

 

Награда 

 

 

Снежана Крњаја 

 

 Ликовни конкурс 

„Моје право на игру и слободно 

време“ 

Град  

1. Елена Чукић 5/3 1. Марија Кнежевић 

2. Тина Чукић 5/3 3. Марија Кнежевић 

 Ликовни конкурс   
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„ИКАБОГ“ 

1. Елена Чукић 5/3 Награда Марта Илић 

 Ликовни конкурс 

„Шта у мом срцу лежи“ 

Општина   

1. Дуња Тишма 2/7 Награда Вера Бабић 

2. Дуња Нинић 3/2 Награда  Јелена Павлица 

 Ликовни конкурс 

“Пред ликом Светог Саве“ 

 

  

1. Тео Лотина 3/1 Награда Ана Матић 

2. Леа Церовац 3/2 Награда Јелена Павлица 

3. Елена Пекез 4/4 Награда Миланка Чабрило 

 Литерарни конкурс 

„Наш Светитељ, Свети Сава“ 

Општинскотакми

чење 

 

1. Елена Поткрајац 5/7 1. Мирјана Облаковић 

2. Миа Кончаревић 6/8 похвала Мирјана Облаковић 

3. Тамара Болић 4/1 похвала Весна Стојаковић 

4. Јана Деспотовић 8/4 похвала Виолета Тошић 

 Квиз 

 „Немањићи, знаменити Срби“ 

  

1. Марко Мартиновић 8/2 2 круг Жељка Павловић 

Ивана Тошић 

 „Wilkommen”   

1. Василије Хаџи-Пурић 7/3 1. Награда 

(републичко ) 

1. Награда 

(међународно) 

 

Марта Илић 

2. Михајло Гудурић 8/5 1. Награда 

(републичко) 

2. Награда 

(међународно) 

Татјана Бура 

 „Храна и климатске промене“ 

ТимСуперБранко 

Награда  Наставник 

1. 

2. 

3. 

4. 

Милош Бобушић 5/7 

Милош Обрадовић5/3 

Борис Копоња 5/7 

Ана Еремић 5/3 

 

2. место Драгана Лилић 

Наталија Дабић 

Душан Обилић 

Душан Стојиљковић 

 

 Тим «Супер Бранко»   

1. 

2. 

3. 

УрошДугоњић 8/1 

ВањаНиколић 5/5 

 

2. место ДраганаЛилић 

МаријаКнежевић 

ДушанСтојиљковић 

 „Шантићева реч“ Међународно 

такмичење 

Наставник 

1. Тамара Вучковић 8/6 1. Мирјана Облаковић 

 СМОТРА РЕЦИТАТОРА 

„ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ“ 

Општина  Наставник 

1. Вук Тмушић 7/4 1. Данијела Илић 

2. Филип Мркшић 3/4 похвала Данијела Илић 
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3. Јана Ђуров 4/5 похвала Данијела Илић 

 Ликовни и литерарни конкурс 

„ВАСКРШЊЕ РАДОСТИ“ 

Награда  Наставник 

 Дрвена јаја   

1. Милица Котев 3/2 Награда Јелена Павлица 

2. Ленка Арсић 3/1 Награда Ана Матић 

3. Душица Жујко 3/5 Награда Ивана Филиповић Готић 

4. Андреја Ђорђевић 4/4 Награда Миланка Чабрило 

5. Маша Бунош 3/5 Награда Ивана Филиповић Готић 

 Ликовни радови Награда Наставник 

1. Петра Стојковић 2/7 Награда Вера Бабић 

2. Мила Нонковић 4/8 Награда Милица Видановић 

 XXIX РЕПУБЛИЧКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

“Светосавље наше доба 

 

Међународно  

Наставник  

1. Андрија Петровић 1/8 Награда Јасна Раковић 

 6.  Републички фестивал 

„Ризница талената“ проза 

Награда  Наставник  

1. Теодора Грубјешић Похвала Радмила Шоргић 

 4. смотра 

„ЛУТКА У ШКОЛИ“ СЛУШ 

Награда Наставник  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Немања Вукелић 

Хелена Кашерић 

Лена Ранковић2/6 

Николина Рацић  

Сања Новаковић 

 

 

Похвала 

 

 

Снежана Паравиња 

Шкрбић 

1. 

2. 

3. 

Доротеа Вукић  

Кристина Поповић        ¾ 

Тијана Репац 

3. Данијела Илић 

 Пријатељи деце Земуна 

Ликовни конкурс 

„УПОЗНАЈМО ПТИЦЕ“ 

Општинско  Наставник  

1. Андреа Тишма 4/7 Награда  Дивна Атлагић 

2. Андреј Раша 4/4 Награда  Миланка Чабрило 

3. Мила Нонковић 4/8 Похвала  Милица Видановић 

4. Елена Чукић 5/3 Награда  Марија Кнежевић 

5. Катарина Слијепчевић 5/2 Награда  Марија Кнежевић 

6. Катарина Стошић 5/6 Награда за 2 рада Наталија Дабић 

 Ликовно-калиграфско 

такмичење 

„ДАНИ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ“ 

Републичко 

такмичења 

 

Наставник  

1. Мила Нонковић 4/8 Међу 15 

најуспешнијих 

радова 

Милица Видановић 

 Литерарни конкурс 

„НЕДОВРШЕНА ПРИЧА“ 

Награда  Наставник  

1. Елена Пекез 4/4 2. Миланка Чабрило 

2. Миа Кончаревић 6/8 3. Мирјана Облаковић 

3. Елена Покрајац 5/7 3. Мирјана Облаковић 
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4. Миа Кончаревић 6/8 3. Мирјана Облаковић 

 Ликовни радови  

„Светосавско звонце“ 

 

Награда  Наставник  

1. Катарина Перић 4/4  

 

 

 

Награда  

 

 

 

 

Миланка Чабрило 

2. Давид Деспотовић 4/4 

3. Анђела Контић 4/4 

4. Андреја Ђорђевић 4/4 

5. Андреј  Раша 4/4 

6. Елена Пекез 4/4 

7. Сара Стошић 4/4 

8. Никола Калањ 4/4 

9. Милица Вуловић 4/4 

 РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА 

ТАЛЕНТЕ 

 Наставник  

 

 

 

1. 

 

 

 

Исидора Ранчић 7/3 

3. место и 

Специјална 

награда за 

истраживачки рад 

из енглеског 

језика 

(регионално 

такмичење)  и  

3. место и 

Специјална 

награда за 

истраживачки рад 

из енглеског 

језика (државно 

такмичење) 

Марта Илић 

 

2. 

 

Маша Шарац 8/2  

Специјална 

награда за 

истраживачки рад 

из енглеског 

језика 

(регионално 

такмичење) 

Татјана Бура 

 5.Смотра 

„Чаролија рециклаже“ 

  

 „Чаробна кућица“, продужени 

боравак (први и други разред 25 

ученика) 

У презентацији учествовали 

Николина  Јамеџија 1/3 

Ана Самарџић 1/1  

 

 

2. 

 

 

Драгана Тривковић 
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место ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО 

СРБИЈЕ У КАРАТЕУ 

место 

1. Михајло Скадрић2/3 2. 

2. Јована Вукадин 5/5 2. 

3. Ђорђе Ђурђановић 6/4 2. 

4. Сергеј Живковић 2/1 3. 

5. Ђорђе Веселић 5/1 4. 

 

 

место ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО 

БЕОГРАДА У ЏУДОУ 

место 

1. Војин Ђукић 4/3 3. 

 ТРОФЕЈ ГРАДА БЕОГРАДА  

1. Душан Манојловић 6/1 2. 

 

 

место  ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА 

ГИМНАСТИКА 

место 

1. Душица Жујко 3/5 

(вишебој) 

2. 

 

место  ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ  

У АТЛЕТСКИМ 

ДИСЦИПЛИНАМА 

место 

 

 

1. 

 

 

Николина Гњатовић 2/7 

 

1. златна медаља 

(Сомбор) 

1.златна медаља 

(Нови Сад) 

 

 

место ПРВЕНСТВО У 

ШАХУ 

Општина/место Град  Република  Наставник  

1. Ђорђе Калушевић 1/2 3.    

 

 

 

 

 

 

Душан 

Обилић 

2. Николина Нишић 2/7 3.   

3. Немања Контић 2/5 3.   

4. Милица Вукелић 3/5 2.   

5. Анђела Контић 4/4 2.    

6. Сафин Сулејмани 7/3 1. Пласман на 

Републику 

9. 

7. Теодора Веселиновић7/2 2. Пласман на 

републику 

25. 

8. Чедомир Панић 5/5 2.   

9. Младен Ђурић 5/4 3.   

10. Елена Чукић 5/3 Пласман на град   

11. Ђорђе Трајковић 6/3  3. 

пласман на 

Републику 

8. 

12. Саша Петровић 6/6 Пласман на град   

13. Данило Веселић 8/4 Пласман на град   
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 МИСЛИША  

Р.бр. Презиме и име ученика   

 

Пласман  Наставник  

1. Теодор Опарница 1/3 Похвала Марина Стевић 

2. МилошАшћерић 2/7 Похвала Вера Бабић 

3.  ЗдравкоБуач 2/6 Похвала Снежана П. Шкрбић 

4.  Бошко Бурсаћ 2/7 Похвала Вера Бабић 

5.  СлађанаЂокић 2/3 Похвала Мирјана Б. Килибарда 

6.  Михајло Јамеџија 2/5 Похвала Снежана Васић 

7.  Вук Соврлић 2/2 Похвала Дубравка Мишчевић 

8.  ПетарВрањеш 3/2 Похвала Јелена Павлица 

9.  Доротеа Вукић 3/4 III Награда Данијела Илић 

10.  Вук Ђуричић 3/1 Похвала Ана Матић 

11.  ЛазарЗдравковић3/2 Похвала Јелена Павлица 

12. Тео Лотина 3/1 III Награда Ана Матић 

13.  Вук Маринко 3/1 Похвала Ана Матић 

14. НевенаМилановић 3/6 Похвала Радмила Шоргић 

15.  Миња Младеновић 3/1 Похвала Ана Матић 

16. Кристина Поповић ¾ Похвала Данијела Илић 

17.  Матеја Цвитковац 3/1 III Награда Ана Матић 

18.  Николина Шарац 3/1 III Награда Ана Матић 

19. Лука Бабић 4/5 Похвала Лола Г. Цветковић 

20. Вељко Богдановић  4/2 III Награда Тамара Стојаковић 

21. Димитрије Голубовић  4/8 III Награда Милица Видановић 

22. Давид Деспотовић  4/4 I Награда Миланка Чабрило 

23. Сара Кључик  4/3 Похвала Младен Ђекић 

24. НовакСпасић  4/1 Похвала Весна Стојаковић 

25. Марко Стојановић  4/7 Похвала Дивна Атлагић 

26. Илија Хаџи-Пурић  4/4 Похвала Миланка Чабрило 

27. Јован Џаић  4/3 Похвала Младен Ђекић 

28. Павле Аранђеловић 5/5 Похвала Данијела Гордић 

29. Матеја Лацмановић 5/2 Похвала Брана Шарац 

30. Иван Милошевић 5/2 Похвала Брана Шарац 

31. Ана Врањеш 6/2 3. Данијела Петровић 

32. Вељко Вукелић 6/3 2. Данијела Петровић 

33. Урош Ђурић 6/5 2. Данијела Петровић 

34. Никола Перић 6/6 1. Маријана Мрђен 

35. Алекса Соврлић 6/2 3. Данијела Петровић 

36. Јована Хаџи-Пурић  6/3 Похвала Данијела Петровић 

37. Ђорђе Трајковић 6/3 2. Данијела Петровић  

38. Марко Антић 7/2 Похвала Маријана Мрђен 

39. Немања Марковић 7/1 Похвала Данијела Петровић 

40. Василије Хаџи-Пурић 7/3 2. Маријана Мрђен 
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Р.бр. МАТЕМАТИЧКИ 

ТУРНИР 

Државно   

1. Вељко Богдановић 4/2 3. Тамара Стојаковић 

2. Иван Милошевић 5/2 3. Брана Шарац 

3. Урош Ђурић 6/5 Сертификат Данијела Петровић 

4. Василије Хаџи- Пурић 7/3 Похвала Маријана Мрђен 

5. Елена Калањ 8/4 Сертификат Брана Шарац 

 ЕКИПНО 3.  

 

Извештај израдила 

Марија Симић 
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4. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ И РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

4.1 Извештај о раду Школског одбора за школску 2020/21. годину 

Школски одбор Основне школе „Бранко Радичевић“ у Батајници именован је решењем 

Скупштине града Београда бр. 112-271/18-С од 29.јуна 2018.год. у саставу: 

1. Мирјана Бабовић Килибарда, проф.разредне наставе, представник  запосл. 

2. Марија Ђурић, проф.географије, представник запослених 

3. Драгослава Петровић, проф. физике и основа технике за основну школу, представник 

запослених, заменик председника школског одбора 

4. Младен Окић, представник родитеља 

5. Дејан Драговић, представник родитеља 

6. Јелена Дуловић Вукушић, представник родитеља, председник школског одбора 

7. Вукашин Бојовић, представник локалне самоуправе 

8. Александар Ђурић, представник локалне самоуправе 

9. Лазар Комазец, представник локалне самоуправе. 

Представници Ученичког парламента: Анђела Кључик 7-2 и Вук Тмушић 7-4. 

 

На седници одржаној 3.2.2020.год. усвојен је Извештај о финансијском пословању 

школе за 2019.год. и донет Финансијски план и План јавних набавки за 2020.год. Директор 

школе подносио је извештај о свом раду и извештаје о остваривању ГПРШ на крају сваког 

полугодишта. 

На седници одржаној електронским путем, 15.5.2020.год. школски одбор је дао 

сагласност на Упућивање Захтева за давање на коришћење новоизграђеног школског објекта у 

Бусијама, ул.Епископа Саве Трлајића бр.2. а на седници одржаној 30.6.2020.год. донета је 

одлука о организовању издвојеног одељења школе у новоизграђеном објекту. На истој 

седници донет је Развојни план школе за период од шк.2020/21. До шк.2024/25.год. и Анекс 

школског програма за 1.,3.,5.,6., 7. и 8.разред. На седници одржаној 26.8.2020.год. школски 

одбор је донео одлуку о покретању поступка верификације матичне школе и Издвојеног 

одељења у насељу Бусије. 

У току првог полугодишта одржане су три седнице. На седници одржаној 15.9.2020. 

усвојен је Извештај о остваривању Годишњег програма рада школе за шк.2019/20.год. На 

истој седници разматрани су и усвојени и Извештај о самовредновању за шк. 2019/20.год. и 

Извештај о стручном усавршавању за шк.2019/20.год. и донети План самовредновања за 

шк.2020/21.год., Годишњи план рада школе за шк.2020/21.год. и План стручног усавршавања 

за шк.2020/21.год. Донете су одлуке о о избору компаније преко које се врши осигурање 

ученика, чланарина Црвеном крсту и Пријатељима деце Земуна и плаћању ноћног чувара.  

На седници одржаној 23.10.2020.год. Школски одбор је донео одлуку о објављивању 

огласа за издавање школског простора, а одлука о издавању школског простора, на основу које 

су закључени уговори о закупу донета је на седници од 23.11.2020.год. На истој седници, 

директор школе је известила школски одбор о начину остваривања образовно-васпитног рада 

и организацији рада у условима ширења заразне болести SARS COVID 19. 

Успех и владање ученика разматрани су на крају сваког класификационог периода. 

Финансијски извештаји о пословању школе разматрани су и усвајани тромесечно.Директор 

школе подносио је извештај о свом раду и извештаје о остваривању ГПРШ на крају сваког 

полугодишта. У току ове школске године од нормативних аката донети су: Измене и допуне 

Статута школе, Правилник о заштити података о личности, Правилник о регулисању етике и 

личног интегритета, Правилник о службеној тајни и Правилник о видео надзору.  

 

                                                                                                  Директор школе, 

                                                                                                                Љиљана  Мијић 



Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе шк. 2020/21.године 

30 

4.2 Извештај о раду Наставничког већа за школску 2020/21. годину 

 

У току школске 2020/21. године одржано је 13 седница Наставничког већа на којима су 

разматрани садржаји предвиђени Годишњим планом рада школе. Запослени су редовно 

присуствовали седницама, изузев запослених који раде у две школе па из објективних разлога 

нису били присутни на свакој седници, самим тим нису постојале тешкоће у одржавању 

седница. Oд треће до једанаесте седнице Наставничког већа, због епидемиолошке ситуације, 

седнице су одржаване онлајн преко платформе Zoom. 

Наставничко веће се бавило темама које су из његове надлежности: осигурање и 

унапређивање васпитно-образовног рада, праћење и утврђивање резултата рада ученика, 

вредновање резултата рада наставника, предузимање мера за јединствен и усклађен рад са 

децом и друга питања у вези са образовно-васпитним радом. 

На седницама су разматрани: 

- Oрганизација наставе у школској 2020/2021. години у отежаним епидемиолошким 

условима (реализација наставе, појачано дежурство, поштовање епидемиолошких мера, 

отварање Google учионица за онлајн наставу, слободне и ваннаставне активности); Измена 

оперативног плана рада школе; Систем за управљање учењем 

- Усвајање извештаја о упису ученика у први разред за школску 2020/2021. годину 

- Предлог Годишњег плана за школску 2020/2021. годину и планова рада тимова (Тим за 

развојно планирање, Тим за самовредновање, Тим за стручно усавршавање, Тим за 

инклузивно образовање) 

- Усвајање извештаја о остварености Годишњег плана за школску 2019/2020. годину, 

извештаја о раду директора за школску 2019/2020. годину и извештаја о раду тимова 

- Реализација слободних и ваннаставних активности 

- Уједначавање критеријума за оцењивање, реализација наставе и праћење наставе на РТС-у 

- Подела задужења у оквиру 40-часовне радне недеље 

- Организација рада у продуженом боравку; Анализа рада продуженог боравка и предлог 

мера за унапређивање рада 

- Организација поделе ужине 

- Поступање у случају појаве инфекције вирусом Covid19 у школи 

- Извештаји о обављеним редовним и ванредним инспекцијским надзорима над радом ОШ 

„Бранко Радичевић“ 

- Одређивање ментора приправницима 

- Доношење одлука о ослобађању ученика практичног дела наставе физичког и здравственог 

васпитања 

- Утврђивање успеха и понашања ученика и предлози мера за даље унапређивање и анализa 

реализације свих облика образовно-васпитног рада на крају класификационих периода 

- Анализа рада са ученицима са посебним образовним потребама (ИОП-и) 

- Анализа рада и реализација планова постојећих тимова у циљу вредновања и 

самовредновања и анализа стручног усавршавања наставника и стручних сарадника 

- Безбедност ученика у школи и предлог мера за унапређење 

- Учешће ученика и наставника у пројектима и такмичењима и постигнути резултати 

- Измене школског календара о образовно-васпитном раду за основне и средње школе у 

школској 2020/21. години 

- Међушколска сарадња са СШ „Радивој Поповић“, реализација акције „Један пакетић много 

љубави“ и учешће у хуманитарној акцији „Слатки караван“ 

- Остваривање циљева и задатака пројектне наставе 

- Анализа рада ученичких организација и секција 
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- Развојни план школе – реализоване активности и активности планиране током 2. 

полугодишта 

- Припремe за обележавање Дана Светог Саве и организација свечане Академије – школска 

слава, украшавање свечане сале, холова (сходно епидемиолошкој ситуацији) 

- Давање мишљења о избору у звање педагошког саветника др Снежане Паравиње Шкрбић 

и упознавање са мишљењем просветног саветника у вези са предлогом за избор у звање 

педагошки саветник за наставницу разредне наставе Снежану Паравиња Шкрбић 

- Доношење одлуке о избору уџбеника за 3, 4, 7. и 8. разред основног образовања и 

васпитања 

- Информације о реализацији пробног завршног испита ученика осмог разреда; Припреме за 

полагање Пробног завршног испита – подела задужења и организација 

- Упис ученика у први разред – еЗаказивање и еУпис 

- Формативно оцењивање – предавање педагога Марије Симић 

- Обележавање Дана школе 

- Процедура преласка установа на наставу на даљину 

- Именовање радне групе за увођење и развој система управљања и контроле 

- Извештај о резултатима Завршног испита на крају основног образовања и васпитања у 

школској 2019/20. години 

- Извештај о резултатима ученика 8. разреда на пробном завршном испиту у школској 

2020/21. години 

- Измене и допуне Годишњег плана рада школе за школску 2020/21. годину – пилот пројекат 

„Учионица какву желим“ 

- Разматрање предлога новог Правилника о избору ђака генерације 

- Давање сагласности за формирање једне хетерогене групе (1. и 2. разред) продуженог 

боравка у Издвојеном одељењу у насељу Бусије 

- Додела Вукових и посебних диплома, похвала и награда ученицима 8. разреда, предлози 

одељењских старешина за ученика генерације, именовање комисије за избор ђака 

генерације; Доношење одлуке о проглашењу Ученика генерације за школску 2020/21. 

годину 

- Организација и реализација Завршног испита 

- Реализација екскурзија, наставе у природи и прослава завршетка основног образовања и 

васпитања 

- Разматрање и усвајање предлога Анекса школског програма за 4. и 8. разред 

- Именовање руководилаца стручних и разредних већа 

- Одлука о дестинацијама за излете, екскурзије и наставу у природи у школској 2021/22. 

години 

- Текућа питања 

 

 

Библиотекар (записничар на седницама Наставничког већа), 

Снежана Крњаја 
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4.3 Извештаји о раду Одељењских већа за школску 2020/21. годину 

4.3.1 Извештај о раду Одељењског већа првог разреда за школску 2020/21.годину 

Aктивност Носилац активности Време реализације 

1.Усвајање годишњих 

планова рада 

2.Организовање допунске 

наставе и ваннаставних 

активности 

3.Продужени боравак 

4. Договор о реализацији 

наставе група А и група Б 

5.Уједначавање 

критеријума оцењивања 

6.Израда плана контролних 

вежби за школски 2020.-

2021. год. 

7.Хигијена и 

безбедностдеце 

8.Мере превенције 

9.Чеп за хендикеп и 

лименке  – хуманитарна 

акција 

10.Дечја недеља 

Одељенско веће првог 

разреда 

9.септембар 2020.год 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.октобар 

5.10.2020. године до 

9.10.2020. године 

1.Тромесечна  анализа 

васпитно-образовног рада 

2.Анализа  остварених 

резултата  у  учењу 

3.Понашање  ученика 

4.Реализација  наставног 

плана  и  програма 

 

Одељењско веће првог 

разреда 

 

 

 

новембар, 2020.година 

1.Утврђивање успеха и 

владање  ученика на крају 

првог полугодишта и 

предлог мера за даље 

унапређивање 

2.Реализација свих облика 

образовно васпитног рада 

на крају другог 

класификационог периода 

3,Извештаји о ефектима 

додатног рад са ученицима 

који су укључени у ИОП 

4.Израда извештаја о раду 

Одељењског већа за прво 

полугодиште 

5.Предлози за 

превазилажење уочених 

Одељењско  веће  првог  

разреда 

16. децембар 2020.год. 
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проблема у периоду 

адаптације ученика првог 

разреда. 

1.Израда плана за подршку 

ученицима који нису 

оцењени у првом 

полугодишту 

2.Израда плана контролних 

вежби за друго 

полугодиште 

3.Разно (Прослава школске 

славе, Светог Саве, 

стручноу савршавање) 

Одељењско  веће  првог  

разреда 

18. 01. 2021. 

Пружање помоћи и 

подршке ученицима са 

потешкоћама у раду и 

понашању 

Одељењско  веће  првог  

разреда 

08. 02. 2021. 

1.Утврђивање успеха и 

владање ученика накрају 

3.класификационог периода 

и предлог мера за даље 

унапређивање. 

2.Реализација свих облика 

образовно-васпитног рада 

на крају 3.класификационог 

периода. 

3.Извештај о ефектима 

додатног рада са ученицима 

који су укључени у ИОП. 

4.Текућа питања. 

Одељењско  веће  првог  

разреда 

06. 04. 2021. 

1.Анализа успеха и 

понашања ученика на крају 

школске године 

2.Реализација наставног 

плана и програма 

3.Анализа рада 

ваннаставних активности 

 

Одељењско  веће  првог  

разреда 

24.6.2021. 

 

У шклоској 2020.-2021.године одржане су седам  седнице Одељењског већа. Поједине тачке 

које смо планирали (Једнодневни излет, путујућа учионица, посета позоришту) нису 

реализоване  због епидемиолошке ситуације. Остали садршаји који су планирани су и 

реализовани. 

Руководилац Одељенског већа првог разреда:Анита Бура 
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4.3.2 Извештај о раду Одељењског већа другог разреда на крају школске 2020/21.године 

Aктивност  Носилац активности  Време реализације 

1.Усвајање годишњих 

планова рада 

2.Организовање допунске 

наставе и ваннаставних 

активности 

3.Продужени боравак 

4. Договор о реализацији 

наставе група А и група Б 

5.Уједначавање 

критеријума оцењивања 

6.Израда плана контролних 

вежби за школски 2020.-

2021. год. 

7.Хигијена и безбедност 

деце 

8.Мере превенције 

9.Чеп за хендикеп и 

лименке  – хуманитарна 

акција 

10.Дечја недеља 

Одељенско веће другог 

разреда 

септембар  и октобар 

2020.године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Тромесечна  анализа  

васпитно-образовног  рада 

2.Анализа  остварених  

резултата  у  учењу 

3.Понашање  ученика   

4.Реализација  наставног  

плана  и  програма 

 

Одељењско  веће другог  

разреда 

 

 

 

новембар,2020.година 

1.Утврђивање успеха и 

владање  ученика на крају 

првог полугодишта и 

предлог мера за даље 

унапређивање 

2.Реализација свих облика 

образовно васпитног рада 

на крају другог 

класификационог периода 

3,Извештаји о ефектима 

додатног рад са ученицима 

који су укључени у ИОП 

4.Израда извештаја о раду 

Одељењског већа за прво 

полугодиште 

5.Предлози за 

превазилажење уочених 

проблема  

Одељењско  веће  другог   

разреда 

16.децембар 2020.год. 
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1.Израда плана за подршку 

ученицима који нису 

оцењени у првом 

полугодишту 

2.Израда плана контролних 

вежби за друго 

полугодиште 

3.Разно (Прослава школске 

славе, Светог Саве, стручно 

усавршавање) 

Одељењско  веће  другог 

разреда 

18. 01. 2021. 

Пружање помоћи и 

подршке ученицима са 

потешкоћама у раду и 

понашању 

Одељењско  веће  другог   

разреда 

08. 02. 2021. 

1.Утврђивање успеха и 

владање ученика на крају 

3.класификационог периода 

и предлог мера за даље 

унапређивање. 

2.Реализација свих облика 

образовно васпитног рада 

на крају 3. 

класификационог периода. 

3.Извештај о ефектима 

додатног рада са ученицима 

који су укључени у ИОП. 

4.Текућа питања. 

Одељењско  веће другог  

разреда 

06. 04. 2021. 

Уређење паноа поводом 

обележавања Нове године 

Одељењско  веће другог   

разреда 

Децембар 2020. 

Замислићу – саградићу- 

пројектна настава. Приказ 

рада у холу школе и 

прављење видео записа и 

презентација. 

Одељењско  веће другог   

разреда 

10.јун 2021. 

1.Анализа успеха и 

понашања ученика на крају 

школске године 

2.Реализација наставног 

плана и програма 

3.Анализа рада 

ваннаставних активности 

 

Одељењско  веће другог   

разреда 

24.6.2021. 

У шклоској 2020.-2021. поједине тачке које смо планирали (Једнодневни излет,путујућа 

учионица,посета позоришту) нису реализоване  због епидемиолошке ситуације. Остали 

садршаји који су планирани су и реализовани. 

 

Руководилац Одељенског већа другог разреда:   Мирјана Бабовић Килибарда   
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4.3.3 Извештај о раду Одељењског већа трећег разреда за школску 2020/21.годину 

АКТИВНОСТ 
НОСИЛАЦ  

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Семинар: Фунционална примена ИКТ-а у 

настави 

Милић Горан  

Актив 3.разреда 
24.8.2020. 

Израђени оперативни планови за све 

предмете 
Актив 3.разреда септембар 2020. 

Сређени су кабинети и написан план 

потребних материјала и наставних 

средстава 

Актив 3.разреда 
 

септембар 2020. 

Урадили смо план писаних провера и 

контролних вежби на нивоу актива 
Актив 3.разреда септембар 2020. 

Ликовни конкурс : „Шта у мом срцу лежи“ Актив 3.разреда септембар 2020. 

Угледни час: Математика 

Бројеви до 1000 ; Упоређивање бројева до 

1000 

Ана Матић 21.9.2020. 

Међународна ликовна изложба 

 „Флора и фауна – извор живота и лепоте 

2020.“ 

Актив 3.разреда октобар 2020. 

Хуманитарна рециклажна акција 

 „ Чеп за хендикеп“ 
Актив 3.разреда 5.10.2020. 

Поклон књига библиотеци Актив 3.разреда 8.10.2020. 

Дружење  са ученицима ОШ “Сава 

Јовановић Сирогојно“ 

ЗАЈЕДНО ПРОМОВИШЕМО ДЕЧЈУ 

НЕДЕЉУ 

(хуманитарно -солидарна акција- 

сакупљање школског прибора) 

Јелена Павлица  

Ана Матић 
9.10.2020. 

Сређивање паноа поводом Дечије недеље 
Ана Матић 

Јелена Павлица 
5.10.2020. 

Сређивање паноа поводом Дана здраве 

хране 

Актив 3.разреда 

 
14.10.2020. 

Међународна акција „Дан интелигенције“, 

Менса Србије 

2 активности – математички танграм и 

математичка пустоловина 

Радмила Шоргић 15.10.2020. 

Угледни час: Математика 

 Одузимање десетица од троцифреног 

броја (170 – 30; 200 – 30; 350 – 70), усмени 

поступак 

Радмила Шоргић 

Марија Симић 
16.10.2020. 

Наградни конкурс добрих примера праксе 

„Решавање проблема као стимуланс 

интелектуалног развоја“, Дан 

интелигенције,  Менса Србије. Једна 

активност – математичка пустоловна 

Радмила Шоргић 

 
16.10.2020. 

Конкурс „Стрип каиш“ 
Актив 3.разреда 

 
октобар 2020. 

Тематски дан: Здрава храна Актив 3.разреда 16.10.2020. 
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Радио емисија поводом ослобођења 

Београда 
Актив 3.разреда 20.10.2020. 

Ликовни конкурс „ Железнице Србије“ Актив 3.разреда октобар 2020. 

Конкурс  „Зашто волим Србију“ Актив 3.разреда октобар 2020. 

Математички квиз „Стоји у част“ Актив3. разреда 26.10.2020 

Наградни конкурс: „Моје право на игру и 

слободно време“ 
Актив 3.разреда новембар 2020. 

Наградни конкурс Поште Србије 

„Пиши Деда Мразу“ 
Актив 3.разреда новембар 2020. 

Општинско такмичење  „Ђачка песничка 

сусретања“ 
Актив 3.разреда новембар 2020. 

Тромесечна  анализа  васпитно-образовног  

рада 

Анализа  остварених  резултата  у  учењу 

Понашање  ученика   

Реализација  наставног  плана  и  програма 

Актив 3.разреда новембар 2020.  

Угледни час . Српски  језик  

„Шта је отац”, Драган Лукић   

Радмила Шоргић 

Катарина Јаковљевић 
4.11.2020. 

Хуманитарна акција „ Слатки  караван“ Актив 3.разреда новембар 2020. 

Дан толеранције 
Ана Матић 

Јелена Павлица 
новембар 2020. 

Фотографисање за календар  3.12.2020. 

Међународни дан људских права Актив 3.разреда 10.12.2020. 

Хуманитарна акција :„Један пакетић, 

много љубави“ и "Слатки караван"- 

прикупљање пакетића за децу са Косова 

Актив 3.разреда децембар 2020. 

Конкурс: „Маче на удару ветра“, 

недовршена прича  

Ивана Филиповић 

Готић  

Вишња Месаровић 

 

децембар 2020 

„Посади свој хлад“-пројектна активност 
Ана Матић 

Јелена Павлица 
децембар 2020. 

Међународни дан људских права   Актив 3.разреда децембар 2020. 

Сајам књига у мом одељењу  Актив 3.разреда децембар 2020. 

Украшавање хола и учионице поводом 

Нове године 
Актив 3.разреда децембар 2020. 

Ликовни и литерарни конкурс: „ Пред 

ликом Светог Саве“ 
Актив 3.разреда децембар 2020. 

Приредба поводом школске славе – Свети 

Сава  

Данијела Илић 

Ивана Филиповић 

Готић  

Јануар 2021.  

Подели пријатељство-„Чепом до осмеха“ Актив 3.разреда јануар 2021. 

Школско такмичење из математике Актив 3.разреда фебруар 2021. 

Дечја карикатура „Мали Пјер“ Актив 3.разреда фебруар 2021. 

Међународни ликовни конкурс „40-ти 

Мали Битољски Монтмартр 2021“  

Ивана Филиповић 

Готић  

Вишња Месаровић 

20.2.2021. 

Првенство града у пливању 
Данијела Илић 

Јелена Павлица 
фебруар 2021. 

Школско такмичење у шаху Актив 3.разреда фебруар 2021. 

https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/649558/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/649558/show
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Обележавање Међународног дана борбе 

против вршњачког насиља 
Актив 3.разреда фебруар 2021. 

Општинско такмичење из математике Актив 3.разреда фебруар 2021. 

Огледни час ЧОС „Обележавање 

међународног дана борбе против 

вршњачког насиља“  

Данијела Илић  

Славица Денић  
24.2. 2021.  

Читајмо гласно – Национални дан књиге Актив 3.разреда 28.2.2021. 

Уређивање школског часописа „Бранко“, 

поводом 65-годишњице постојања школе  
Радмила Шоргић март 2021. године 

Обележавање Дана енергетске 

ефикасности 
Актив 3.разреда март 2021. 

Међународно математичко такмичење 

„Мислиша“ 
Актив 3.разреда март 2021. 

Рециклажни маратон-СВАКА ЛИМЕНКА 

СЕ РАЧУНА 
Актив 3.разреда март 2021. 

Дан школе -уређење паноа Актив 3.разреда март 2021. 

Ликовни конкурс:“Крв,живот значи“ Актив 3.разреда март 2021. 

Школско такмичење у атлетици Актив 3.разреда април 2021. 

Осликавање Ускршњег јајета и радови на 

тему Ускрса, Пријатељи деце Земуна  
Актив 3.разреда 12.4.2021. године 

Тромесечна  анализа  васпитно-образовног  

рада 

Анализа  остварених  резултата  у  учењу 

Понашање  ученика   

Реализација  наставног  плана  и  програма 

Актив 3.разреда новембар 2020.  

Школско такмичење рецитатора-избор 

представника за општинско такмичењ  
Данијела Илић 5.3.2021. 

Васкршње радости-ликовни конкурс Актив 3.разреда април 2021. 

Дан планете Земље Актив 3.разреда април 2021. 

Општинско такмичење у шаху 

Ана Матић 

Ивана Гилиповић-

Готић 

април 2021. 

Општинска смотра рецитатора Данијела Илић април 2021. 

Уређивање паноа „Пролеће” Радмила Шоргић  април 2021.  

Такмичења у трчању у оквиру пројекта 

„Брзином до звезда”  

Радмила Шоргић  

Ивана Филиповић 

Готић 

9.4.2021. године 

Крв живот значи- ликовно-литерарни 

конкурс Црвеног крст  
Актив 3.разреда 23.3.2021. 

Дан птица и дрвећа Актив 3.разреда мај 2021. 

Европски дан паркова, актив 3. Разреда, 

пано, часопис и видео-снимак 
Актив 3.разреда 24.5.2021. године 

„Упознајмо птице“-ликовни конкурс Актив 3.разреда мај 2021. 

Пројектни изазов „Дигитална експедиција-  

Изазов 2021”, учешће Милица Видановић 

и Радмила Шоргић   

Радмила Шоргић 17.5.2021. године 

Светски дан за културну различитост, 

дијалог и развој- плакат 
Данијела Илић  22.5.2021. 

„Смотра лутки у школи“ Данијела Илић мај 2021. 
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„Читалачка значка“ Актив 3.разреда мај 2021. 

„Доситејево перо“ Јелена Павлица јун 2021. 

Обука за дежурне наставнике на завршном 

испиту, Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја 

Актив 3.разреда 
 18.6.2021. 

године 

Дежурство на пријемном испиту за 

ученика 8. разреда   

 

Радмила Шоргић 

Ивана Филиповић 

Готић  

Вишња Месаровић   

 23, 24. и 25.6.2021. 

године 

„Са децом око света“-видео пројекат 
Ана Матић 

Јелена Павлица 
јун 2021. 

Фотографисање ученика   16.6.2021.  

Стручно усавршавање учитеља  Актив 3. разреда 
септембар 2020.- 

 јун 2021.  

 

                                                              Руководилац Одељењског већа трећег  разреда: 

                                                                                       Ана Матић 
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4.3.4 Извештај о раду Одељењског већа четвртог разреда за школску 2020/21.годину 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ  

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Семинар: 

Функционална  примена  ИКТ-а  у  

настави 

Актив  учитеља  4.разреда 24.8.2020. 

Израђени  оперативни  планови  за  

све  предмете 

Актив  учитеља  4.разреда септембар,2020. 

Сређивање  кабинета; писање  

плана  потребног  материјала  и  

наставних  средстава 

Актив  учитеља  4.разреда септембар,2020. 

Прављење  плана  писаних  

провера  и  контролних  вежби,на  

нивоу  актива 

Актив  учитеља  4. 

разреда 

септембар,2020. 

Реализација  15  ТВ  часова Милица  Видановић септембар,2020. 

Практична  STEAM идеја  за  нову  

школу ,,Како  преко  музичке  

културе  заволети  математику“ 

Милица  Видановић 1.9.2020. 

Online  радионица:Мотивација  и  

подршка  у  време  епидемије 

Дивна  Атлагић 8.септембар  2021. 

Вебинар:Дигитални  свет  у  мојој  

учионици 

МВ Центар 

Дивна  Атлагић 

Младен  Ђекић 

10.9.2020. 

 

Учешће  на  ликовном  конкурсу: 

Шта  у  моме  срцу  лежи 

Миланка  Чабрило 

Дивна  Атлагић 

25.9.2020. 

Међународна ликовна изложба 

 „ Флора и фауна –извор живота и 

лепоте 2020.“ 

Стручно веће учитеља октобар 2020. 

Присуство на информативном 

састанак у оквиру међународног 

истраживања  читалачке 

писмености PIRLS 2021 

Дивна Атлагић 2.10.2020. 

Хуманитарна рециклажна акција 

 „ Чеп за хендикеп“ 

Актив  4.разреда 5.10.2020. 

Присуство  промоцији  

одбојкашког  клуба  ,,АС“ 

Актив  учитеља  4.разреда 7.10.2020. 

Сређивање паноа поводом Дечије 

недеље 

Актив  учитеља  4.разреда 5.10.2020. 

Уређење  школског  

дворишта(сађење  јесењег  цвећа) 

Милица  Видановић 

 Дивна  Атлагић 

Миланка  Чабрило 

7.10.2020. 

Поклон књига библиотеци  у  

издвојеном  одељењу  у  

Бусијама* 

Актив  учитеља  4.разреда 8.10.2020. 

Обележавање  Дана  здраве  

хране* 

Актив  учитеља 4.разреда 16.10.2020. 

Реализација  угледног  тематског  

дана 

„ Не бацај храну , здраво једи , 

Милица Видановић 16.10.2020. 
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планета Земља да нам се среди“-

примена  вертикалне  корелације  

у  online  окружењу уз  трансфер  

знања  старијих  ученика  млађим  

и  организацију  међуодељенског  

квиза  знања  у  оквиру  Дана  

здраве  хране 

Дан  сећања  на  српске  жртве  у  

II светском  рату 

Светлана  Личанин 

Младен  Ђекић 

Весна  Стојаковић 

Тамара  Стојаковић 

Лола  Г.Цветковић 

 

21.10.2021. 

Радио  емисија  поводом  

ослобођења Београда 

Светлана  Личанин 

Младен  Ђекић 

Весна  Стојаковић 

Лола  Г.Цветковић 

21.10.2021. 

Угледни  час:Писмено  сабирање  

бројева  преко  1000 (посета  

психолога) 

Дивна  Атлагић 27.10.2020. 

Угледни  час:Писмено  сабирање  

бројева  преко  1000 (посета  

психолога) 

Милица  Видановић 27.10.2020. 

Угледни  час:српски  

језик:Градивни  придеви 

Лола  Глођајевић 

Цветковић 

24.11.2020. 

Угледни  

час:математика:Израчунавање  

површине  правоугаоника  и  

квадрата 

Лола  Глођајевић 

Цветковић 

24.11.2020. 

Присуство  вебинару: 

,,3D математика  и  дигитални  

алати  за  наставу  српског  језика  

и  биологије“ 

Милица  Видановић 25.11.2020. 

Угледни  час:српски  језик:Речи  

народног  говора  и  речи  страног  

порекла 

Светлана  Личанин 26.11.2020. 

Угледни  

час:математика:Зависност  збира  

од  промене  сабирака 

Светлана  Личанин 26.11.2020. 

Учешће  у хуманитарној  акцији 

,,Слатки  караван“  

Актив  учитеља  4.разреда 27.11.2020. 

Вебинар:Нова  генерација  

Едукиних  уџбеника  4.разред 

Дивна  Атлагић 27.11.2020. 

Online  Сабор  учитеља  Дивна  Атлагић 

Младен  Ђекић 

Весна  Стојаковић 

Тамара  Стојаковић 

Миланка  Чабрило 

Лола  Г.Цветковић 

28.11.2020. 

Наградни конкурс : „Моје право Актив  учитеља  4.разреда новембар 2020. 
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на игру и слободно време“. 

Општинско  такмичење,,Песничка  

сусретања  деце и  младих  

Београда“ 

Младен  Ђекић 

Весна  Стојаковић 

новембар 2020. 

Учешће на ликовном  

конкурсу,,Железница  очима  

деце“ 

Дивна  Атлагић 

Миланка  Чабрило 

Младен  Ђекић 

Весна  Стојаковић 

Милица  Видановић 

2.12.2020. 

Ликовни  и  литерарни 

конкурс,,Пиши  Деда  Мразу“ 

Дивна  Атлагић 

Светлана  Личанин 

Младен  Ђекић 

Весна  Стојаковић 

Тамара  Стојаковић 

Лола  Г.Цветковић 

Милица  Видановић 

децембар,2020. 

Песничка  сусретања  деце  и  

младих  Београда 

Светлана  Личанин 

Весна  Стојаковић 

9.12.2021. 

Обележавање  Дана  људских  

права 

Дивна  Атлагић 10.12.2020. 

Вебинар:Типови  интеракција-

наставник  као  медијатор  

комуникације 

Дивна  Атлагић 

Миланка  Чабрило 

12.12.2020. 

Сајам  књига у  мом  

одељењу,,Књиге  које говоре“ 

Актив  4.разреда октобар,2020. 

Хуманитарна акција :„Један 

пакетић, много љубави“ 

Актив  4.разреда децембар 2020. 

Конкурс : „Маче на удару ветра“ , 

недовршена прича 

Актив  4.разреда 25.децембар 2020. 

Конкурс:Стрип  каиш Весна  Стојаковић 10.јануар  2021. 

Учешће  на  ликовном  и  

литерарном  конкурсу ,,Пред  

ликом  Светог  Саве“ 

Дивна  Атлагић 

Младен  Ђекић 

Миланка  Чабрило 

Весна  Стојаковић 

Тамара  Стојаковић 

Лола  Г.Цветковић 

19.јануар  2021. 

Уређење  паноа  поводом  Дана  

Светог  Саве 

Актив  4.разреда 20.јануар  2021. 

Семинар:Насиље  у  школи-

примени  и  пријави 

Дивна  Атлагић 24.јануар  2021. 

Светосавска  академија Весна  Стојаковић 

Тамара  Стојаковић 

Младен  Ђекић 

Светлана  Личанин 

Лола  Г.Цветковић 

27.јануар  2021. 

Државни  семинар  Друштва  

математичара  Србије:Додатна  

настава  математике  и  

математичка  такмичења 

Дивна  Атлагић 

Младен  Ђекић 

Весна  Стојаковић 

Тамара  Стојаковић 

30.јануар  2021. 
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Миланка  Чабрило 

Лола  Г.Цветковић 

Угледни  час:математика-

Припрема  за  писмени  задатак 

Младен  Ђекић 1.фебруар  2021. 

Угледни  час:српски  језик-

Бројеви 

Младен  Ђекић 1.фебруар  2021. 

Угледни  час:српски  језик-

Бројеви(посета  директорке  

Љиљане  Мијић  и  заменице  

директора  Сузане  Васиљевић) 

Тамара  Стојаковић 

Весна  Стојаковић 

2.фебруар  2021. 

Угледни  час:математика-

Припрема  за  писмени  

задатак(посета  директорке  

Љиљане  Мијић  и  заменице  

директора  Сузане  Васиљевић) 

Тамара  Стојаковић 2.фебруар  2021. 

Угледни  час:српски  језик:Домаћа  

лектира-Бела  грива,Рене  Гијо 

Лола  Глођајевић  

Цветковић 

3.фебруар  2021. 

Угледни  час:математика-Други  

школски  писмени  задатак 

Лола  Глођајевић  

Цветковић 

3.фебруар  2021. 

Дежурство  на  школском  

такмичењу  из  математике 

Актив  учитеља  4.разреда 5.фебруар  2021. 

Угледни  час:математика-Својства  

квадра  и  коцке 

(посета  заменика  директора  

Сузане  Васиљевић) 

Весна  Стојаковић 8.фебруар  2021. 

Угледни  час:српски  језик-

Бројеви 

(посета  заменика  директора  

Сузане  Васиљевић) 

Весна  Стојаковић 8.фебруар  2021. 

Угледни  час:српски  језик-

Х.К.Андерсен:Ружно  паче(посета 

директорке  и  заменице  

директорке) 

Миланка  Чабрило 9.фебруар  2021. 

Угледни  час:математике-

Површина  коцке(посета  

директорке  и  заменице  

директорке) 

Миланка  Чабрило 9.фебруар  2021. 

Угледни  час:српски  језик:Аждаја  

своме  чеду  тепа,Љубивоје  

Ршумовић 

Дивна  Атлагић 9.фебруар  2021. 

Угледни  час:српски  језик:Аждаја  

своме  чеду  тепа,Љубивоје  

Ршумовић 

Милица  Видановић 9.фебруар  2021. 

Угледни  час:српски  језик-Аждаја  

своме  чеду  тепа,Љубивоје  

Ршумовић 

Младен  Ђекић 9.фебруар  2021. 

Угледни  час:математика-Мрежа  

модела  квадра 

Младен  Ђекић 9.фебруар  2021. 

Вебинар:Нова  генерација  

Едукиних  уџбеника 3.разред 

Дивна  Атлагић 9.фебруар  2021. 
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Угледни  час:грађанско  

васпитање-Да  сам  чаробњак 

Младен  Ђекић 9.фебруар  2021. 

Угледни час:српски  језик-Избор  

из  усмене  

књижевности(пословице,анегдоте) 

посета  заменице  директора  

Сузане  Васиљевић 

Светлана  Личанин 9.фебруар 2021. 

Угледни  час:математика 

Израчунавање  површине  квадра  

и  коцке 

(посета  заменице  директора  

Сузане  Васиљевић) 

Светлана  Личанин 9.фебруар  2021. 

Вебинар:Из  наше  

учионице:читање-изазов  

савременог  доба 

Светлана  Личанин 9.фебруар  2021. 

Конкурс  дечије  

карикатуре,,Мали  Пјер“ 

Светлана  Личанин  

Младен  Ђекић 

Весна  Стојаковић 

Тамара  Стојаковић 

Лола  Г.Цветковић 

11.фебруар  2021. 

Радио  емисија  поводом  

обележавања  Дана  државности  

Србије-Србија  у  срцу 

Светлана  Личанин 

Весна  Стојаковић 

Тамара  Стојаковић 

Лола  Г.Цветковић 

12.фебруар  2021. 

Првенство  града  у  пливању Младен  Ђекић 18.фебруар  2021. 

Вебинар:Ес  дневник-корисни  

савети  и  практична  решења 

Дивна  Атлагић 18.фебруар  2021. 

Школско  такмичење  у  шаху Актив  учитеља  4.разреда 21.фебруар  2021. 

Угледни  час:Ханс  Кристијан  

Андерсен:Ружно паче 

(посета  педагога,Марије  Симић) 

Весна  Стојаковић 22.фебруар  2021. 

Угледни  час:математика-

Површина  квадра  и  коцке 

Тамара  Стојаковић 22.фебруар  2021. 

Угледни  час:природа  и  друштво-

Кретање 

Тамара  Стојаковић 22.фебруар  2021. 

Угледни час:математика-

Множење  и  дељење  до  

1000(посета  педагога,Марије  

Симић) 

Весна Стојаковић 22.фебруар  2021. 

Угледни  час:математика-Веза  

множења  и  дељења(посета  

психолога  Катарине  Јаковљевић) 

Весна  Стојаковић 23.фебруар  2021. 

Вебинар:Кроз  акцију  и  

интеракцију  подстакнути  

ученичку  мотивацију 

Весна  Стојаковић 23.фебруар  2021. 

Присуство  часу:математика-

Пинокио  у  свету  

математике(множење) 

Весна  Стојаковић 23.фебруар  2021. 

Вебинар:Кроз  акцију  и  

интеракцију  подстакнути  

Весна Стојаковић 23.фебруар  2021. 
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ученичку  мотивацију 

Угледни  час:математика-

Површина  квадра  и коцке(посета  

педагога  

школе) 

Миланка  Чабрило 23.фебруар  2021. 

Угледни  час:српски  језик-Алиса  

у земљи  чуда,Луис  Керол(посета  

педагога  школе) 

Миланка  Чабрило 23.фебруар  2021. 

Угледни  час:српски  језик-Алиса  

и  велико  ружино  дрво,Луис  

Керол(посете  психолога  школе) 

Миланка  Чабрило 24.фебруар  2021. 

Међународни  Дан  борбе  против  

вршњачког  насиља 

Актив  4.разреда 24.фебруар  2021. 

Из  наше  учионице:Инклузија  у 

школи-место  спајања,а  не  

раздвајања 

Весна Стојаковић 

Дивна  Атлагић 

Миланка  Чабрило 

26.фебруар  2021. 

Градско  првенство  у  спортској  

гимнастици 

Тамара  Стојаковић 26.фебруар  2021. 

Дежурство  на  општинском  

такмичењу  из  математике 

Тамара  Стојаковић 

Дивна  Атлагић 

Светлана  Личанин 

Младен  Ђекић 

Милица  Видановић 

28.фебруар  2021. 

Прегледање  задатака  на  

општинском  такмичењу   из 

математике  

Весна  Стојаковић 

Миланка  Чабрило 

28.фебруар  2021. 

Вебинар:Како  нам  интернет  

може  помоћи  у  настави  српског  

језика  и  књижевности 

Дивна  Атлагић 1.март  2021. 

Конкурс:Крв  живот  значи Светлана  Личанин 

Младен  Ђекић 

1.3.2021. 

Вебинар:Здрави стилови  живота  

и  због  чега  су  важни 

Миланка  Чабрило 

Дивна  Атлагић 

2.март  2021. 

Вебинар:Уџбеници  за  4.разред –

Креативни  центар 

Весна  Стојаковић 3.март  2021. 

Вебинар:Заблуде  ученика  о  

природним  феноменима 

Дивна  Атлагић 

Младен   Ђекић 

Тамара  Стојаковић 

Весна  Стојаковић 

Миланка  Чабрило 

Лола  Г.Цветковић 

3.март  2021. 

Међународно  истраживање  

развоја  читалачке  писмености- 

ПИРЛС 2021(тестирање) 

Светлана  Личанин 

Младен  Ђекић 

4.март  2021. 

Обележавање  Дана  енергетске  

ефикасности 

Милица  Видановић 

Дивна  Атлагић 

Миланка  Чабрило 

5.март  2021. 

Саветовање-Примена  садржаја  

климатског  пакета  у  редовној  

настави  и  ваннаставним  

Миланка  Чабрило 

Дивна  Атлагић 

6.март  2021. 
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активностима  за  наставнике  

разредне  наставе(вебинар) 

Вебинар:Савремени  уџбенички  

комплет  за  ученике  и  

наставнике 

Миланка  Чабрило 

Дивна  Атлагић 

Младен  Ђекић 

Весна  Стојаковић 

Тамара  Стојаковић 

Лола  Г.Цветковић 

9.март  2021. 

Дежурство  на  математичком  

такмичењу ,,Мислиша“ 

Актив  учитеља  4.разреда 11.март  2021. 

Вебинар:Уз  напредне  опције  е-

учионице  до  још  боље  

комуникације  са  ђацима 

Миланка  Чабрило 

Дивна  Атлагић 

13.март  2021. 

Презентација  дигиталних  

уџбеника  Вулкан  е-знање 

Дивна  Атлагић 18.март  2021. 

Вебинар:Израда  и  примена  

ИОП-а-примери  добре  праксе  у  

разредној  настави 

Миланка  Чабрило 

Дивна  Атлагић 

19.март  2021. 

Online  презентација  уџбеничког  

комплета  за  4.разред  Logos 

Дивна  Атлагић 20.март  2021. 

Окружно  такмичење  из  

математике 

Тамара  Стојаковић 

Миланка  Чабрило 

21.март  2021. 

Уређење  паноа  поводом  Дана  

школе 

Дивна  Атлагић 

Милица  Видановић 

22.март  2021. 

Вебинар:Представљање  годишње  

теме  на  е Twinning  

порталу:Медијска  писменост 

Весна  Стојаковић 

Тамара  Стојаковић 

Лола  Г.Цветковић 

22.март  2021. 

Повезаност  унутрашње  

финансијске  контроле –ФУК-а  и  

руковођење  установом/школом 

Миланка  Чабрило 

Дивна  Атлагић 

25.март 2021. 

Вебинар:Критичко  мишљење  у  

почетној  настави –од  циља  до  

исхода 

Дивна  Атлагић 

Весна  Стојаковић 

26.март  2021. 

Рад  на  часопису  ,,Бранко“ Милица  Видановић март  2021. 

Уређење  паноа ,,Пролеће“ Актив  4.разреда 30.март  2021. 

BUDI  конкурс:Пројекат,,Мале  

лудости-велике  мудрости“,приказ  

радова  секција наше  школе 

Младен  Ђекић 

Весна  Стојаковић 

Тамара  Стојаковић 

Миланка  Чабрило 

1.април  2021. 

Onlineконференција  Дигитално  

образовање  2021 

Весна  Стојаковић 

Тамара  Стојаковић 

Лола  Г.Цветковић 

Од  8.4.2021. до  10.4.2021. 

Пројекат:Брзином  до звезда Тамара  Стојаковић 

Лола  Г.Цветковић 

9.април  2021. 

Вебинар:Презентација  новог  

издања,,Дигитални  свет“ 

Дивна  Атлагић 

Младен  Ђекић 

Лола  Г.Цветковић 

12.април  2021. 

Учествовање  на  ликовном  

конкурсу,,Васкршње  радости“ 

Актив  4.разреда 15.април  2021. 
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Вебинар:Ученичка  пажња  и   

online настава 

Дивна  Атлагић 16.април 2021. 

Математичка  

радионица,,Припремни  задаци  за 

окружно  такмичење“ 

Весна  Стојаковић 

Тамара  Стојаковић 

Миланка  Чабрило 

Лола  Г.Цветковић 

17.април  2021. 

Обележавање  Дана  планете  

земље 

Актив  4.разреда 22.април  2021. 

Читалачка  значка Актив  4.разреда друго  полугодиште 

Освојена  3.награда  на  конкурсу  

ДУБ-а,,Примери  добре  

учитељске  праксе“,назив  

награђеног  рада-Тематски  

дан:,,Не  бацај  храну,здраво  

једи,планета  Земља  да  нам  се  

среди“,са  колегиницом  

Снежаном  Паравињом  Шкрбић 

Милица  Видановић 9.5.2021. 

Излагање на  завршном  

скупу,,Примери  добре  праксе“ са  

Снежаном  Паравињом  Шкрбић 

Милица  Видановић 15.мај  2021. 

Сарадња   са  дечијим  

часописом,,Светосавско  звонце“ 

Миланка  Чабрило 10.мај  2021. 

Обележавање  Дана  птица  и  

дрвећа 

Актив  4.разреда 14.мај  2021. 

Учествовање  на  ликовном  

конкурсу  ,,Упознајмо  птице“ 

Дивна  Атлагић 

Миланка  Чабрило 

Тамара  Стојаковић 

Лола  Г.Цветковић 

14.мај  2021. 

Угледни час:српски  језик-

,,Пепељуга“,народна  бајка 

Младен  Ђекић 17.5.2021. 

Угледни  час:српски  

језик:Пепељуга,Шарл  Перо 

Младен  Ђекић 18.5.2021. 

Угледни  час:српски  

језик:Пепљуга,браћа  Грим 

Младен  Ђекић 19.5.2021. 

Угледни  час:српски  

језик:Пепељуга,упоређивање  

српске,немачке  и  француске  

бајке 

Младен  Ђекић 20.5.2021. 

Пројекат:Путовање  без  пасоша Младен  Ђекић 21.5.2021. 

Чувам  те:Обука за  запослене-

породично  насиље 

 

Миланка  Чабрило 

Дивна  Атлагић 

Светлана  Личанин 

Лола  Г.Цветковић 

20.мај  2021. 

Чувам  те:Стратегије  у  раду  са  

ученицима  који  показују  

проблеме  у  понашању 

Миланка  Чабрило 

Дивна  Атлагић 

Светлана  Личанин 

Лола  Г.Цветковић 

20.мај  2021. 

Вебинар:Креативне  идеје  за  

наставу  српског  језика  и  

књижевности 

Дивна  Атлагић 29.мај  2021. 
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Учешће на  републичком  

такмичењу ,,Дани  Николе  Тесле“ 

Милица  Видановић 30.мај  2021. 

Оnline  обука  за дежурне  

наставнике,супервизоре  и  

председнике  школских  комисија   

на Завршном испиту 

Актив  учитеља  4.разреда 18.јун  2021. 

Приредба  за  будуће  прваке Актив  4.разреда 18. и  21. јун 2021. 

Хуманитарна  акција  за  Алексу  

Милијашевића 

Актив  4.разреда школска  2021/21. 

Хуманитарна  рециклажна  акција 

,,Чеп  за  осмех“ 

Актив  учитеља  4.разреда школска  2020/21.година 

Сакупљање  лименки Актив  учитеља  4.разреда школска  2021/21.година 

Акција  сакупљања  старе  хартије Актив  4.разреда школска  2020/21.година 

Дежурство  на  пријемном  испиту Актив  учитеља  4.разреда 23.,24. и  25.јун  2021. 

   

   

 

                                                                        Руководилац  Стручног  већа  учитеља 4.разреда: 

                                                                                         Миланка  Чабрило 
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4.3.5 Извештај o раду Одељењског већа петог разреда за школску 2020/21.годину 

АКТИВНОСТ 
НОСИОЦ  

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

-Усвајање плана рада 

одељењског већа, одељењског 

старешине, посета, излета; 

-Усвајање плана рада 

извођења слободних 

активности, допунске и 

додатненаставе, друштвено-

корисног рада; 

-Утврђивање распореда 

писаних проверавања 

ученичког знања; 

-Доношење плана о 

организовању и извођењу 

једнодневног излета или 

екскурзије 

-Утврђивање распореда и 

начина сарадње са 

родитељима  

Чланови одељењског 

већа 

 

СЕПТЕМБАР, 2020. 

-Анализа успеха и понашања 

ученика на крају првог 

класификационог периода 

-Реализација плана и 

програма редовне, допунске, 

додатне наставе,слободних 

активности и друштвено-

корисног рада; 

Чланови одељењског 

већа 

 

НОВЕМБАР, 2020. 

-Анализа успеха и понашања 

ученика на крају првог 

полугодишта 

-Реализација плана и 

програма редовне, допунске, 

додатне наставе, слободних 

активности и друштвено-

корисног рада 

Чланови одељењског 

већа 

 

ДЕЦЕМБАР, 2020. 

-Анализа успеха и понашања 

ученика на крају трећег 

класификационог периода 

Чланови одељењског 

већа 

 

АПРИЛ, 2021. 

 - Предлагање изборних 

предмета за школску 

2021/22.годину 

 - Резултати ученика на 

одржаним такмичењима 

 - План екскурзије за школску 

2021/22.годину 

 - Анализа понашања ученика 

Чланови одељењског 

већа 

 

МАЈ, 2021. 

-Анализа успеха и понашања Чланови одељењског ЈУН, 2021. 
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ученика на крају другог 

полугодишта 

-Анализа резултата ученика 

на одржаним такмичењима 

-Реализација плана и 

програма редовне, допунске, 

додатне наставе,слободних 

активности и друштвено-

корисног рада 

 - Избор руководиоца већа на 

школску 2021/22. годину 

већа 

 

 - Анализа плана рада ОВ за 

школску 2020/21.годину 

Чланови одељењског 

већа 
АВГУСТ, 2021. 

 

 

У септембру је одржана седница Одељењског већа уз присуство учитељица садашњих петака 

чије су нам информације о деци веома драгоцене. 

 

 

Због епидемилошке ситуације изазване Корона вирусом, планирана дводневна екскурзија није 

реализована. Све остале активности ОВ петих разреда су реализоване.  

 

На нивоу петих разреда није било пуно изостанака нити изречених васпитно-дисциплинских 

мера јер су ученици похађали наставу по групама (сваки други дан), као и због тога што се 

настава одвијала онлајн у одређеном периоду (децембар, март/април). Успех ученика петих 

разреда је изнад очекиваног.  

 

Руководилац ОВ за школску 2021/22. Годину је Анита Мрђић.  

 

 

Руководилац ОВ петог разреда: 

Татјана Бура 
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4.3.6 Извештај о раду Одељењског већа шестог разреда за школску 2020/21. годину 

Одељењско веће шестог разреда одржало је пет редовних и једну ванредну седницу (Одељ. 

веће 6-3 разреда) у току школске 2020/21. године. Сви чланови Одељењског већа су редовно 

присуствовали састанцима и на њима активно учествовали. Због пандемије Ковида 19 нису 

реализоване планиране посете и екскурзије. Часови допунске, додатне наставе и слободних 

активности су реализовани онлајн преко гугл учионице. Настава се одвијала у школи од 

1.9.2020. до 27.11. 2020. када се прешло на онлајн наставу до 18. 12. 2020. Измењен је школски 

календар, тако да је тог датума завршено прво полугодиште. Друго полугодиште је почело 18. 

1. 2021. године и настава се редовно одвијала у школи до 16.3.2021. када се опет прешло на 

онлајн наставу што је трајало до 16.4. 2021. После тога настава се одвијала у школи до краја 

другог полугодишта  22.6. 2021. године. 

Прва седница ОВ одржана је 9. 9. 2020. године са следећим дневним редом:  

1.Усвајање Плана рада одељењског већа, одељењског старешине, посета, излета и екскурзије 

2. Усвајање Плана рада извођења слободних активности, допунске и додатне  наставе и 

друштвено-корисног рада 

3.Утврђивање распореда писаних провера знања 

4. Сарадња са родитељима 

 

Друга седница ОВ одржана је 16.11. 2020. године са следећим дневним редом: 

1. Извештај о успеху ученика на крају првог класификационог периода 

2. Извештај о владању ученика на крају првог класификационог периода 

3.Реализација часова редовне, допунске наставе, додатне наставе и секција у првом 

класификацином периоду 

 

Трећа седница одржана је 18.12. 2020. године онлајн преко зум апликације са следећим 

дневним редом: 

1.Утврђивање успеха и владања ученика на крају првог полугодишта 

2. Реализација свих облика образовно-васпитног рада на крају првог полугодишта 

3. Извештај о ефектима рада са ученицима који су укључени у ИОП 

4. Текућа питања 

 

Четврта седница ОВ одржана је 18.1.2021. онлајн преко зум апликације са следећим дневним 

редом: 

1. План подршке ученику 6-3 који је на крају првог полугдишта био неоцењен 

 

Пета седница ОВ одржана је 7.4.2021. онлајн преко апликације зум са следећим дневним 

редом: 

1.Анализа успеха и владања на крају трећег класификационог периода 

2. Реализација свих облика образовно- васпитног рада на крају трећег класификационог 

периода 

 

Шеста седница ОВ одржана је 22. 6. 2021. са следећим дневним редом: 

1. Анализа успеха и понашања ученика на крају другог полугодишта 

2. Реализација плана и програма по наставним областима 

3. Реализација часова редовне, допунске, додатне наставе и слободних активности и секција 

 

 

Руководилац одељењског већа: 

Драгана Ступар 
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4.3.7 Извештај o раду Одељењског већа седмог разреда за школску 2020/21.годину 

Одељењско веће седмог разреда одржало је пет редовних седница у току школске 2020/21. 

године. Сви чланови одељењског већа су редовно присуствовали и активно учествовали у 

раду већа. Због пандемије Ковида 19 нису реализоване планиране посете и екскурзије. Часови 

допунске, додатне и слободних наставних активности су се реализовали онлајн, преко гугл 

учионице. Настава се одвијала у школи од 1.9.2020. до 27.11.2020. када се прешло на онлајн 

наставу до 18.12.2020. Измењен је и школски календар тако да се прво полугодиште завршило 

18.12.2020. Друго полугодиште је  почело 18.1.2021.године и редовно се одржавало до 

16.3.2021. када се опет прешло на онлајн наставу до 16.4.2021. и од тада је настава одржаван 

редовно у школи до 22.6.2021. године. 

Прва  седница ОВ је одржана 10.9.2020. са следећим дневним редом: 

1.Усвајање Плана рада одељењског већа, одељењског старешине, посета, излета и екскурзије 

2.Усвајање Плана рада извођења слободних активности, допунске и додатне наставе и 

друштвено корисног рада 

3.Утврђивање распореда писаних проверавања ученичког знања(писани задаци, контролне 

вежбе, тестови,..) 

4.Сарадња са родитељима 

 

Друга седница ОВ је одржана 16.11.2020. са следећим  дневним редом: 

1.Анализа успеха и понашања ученика за прво тромесечје шк 2020/21.године  

2.Анализа рада са ученицима са посебним потребама 

3. Реализација часова редовне, допунске, додатне наставе, секција и слободних наставних 

активности 

 Трећа седница је одржана 18.12.2020. године  онлајн, преко Зум апликације, са следећим 

дневним редом: 

1. Анализа успеха и понашања ученика на крају првог полугодишта школске 2020-21. 

године 

2.  Реализација часове редовне, допунске, додатне наставе,секција и слободних наставних 

активности 

 

 

Четврта седница ОБ одржана је7.4.2021. године онлајн, преко Зум апликације, са следећим 

дневним редом: 

1.Анализа успеха понашања ученика на крају I полугодишта шк.2020/21. године 

2. Реализација плана и програма по наставним областима 

3.Реализација часова допунске и додатне наставе, слободних акт. и секција 

 

Пета седница ОВ одржана је 22.6.2021. године са следећим дневним редом: 

1.Анализа успеха и понашања ученика на крају II полугодишта 

2.Реализација плана и програма по наставним областима 

3.Реализација часова допунске и додатне наставе, слоб. актив. и секција 

 

 

 

 

Руководилац одељењског већа, 

Марија Ђурић 
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4.3.8 Извештај о раду Одељењског већа осмог разреда за школску 2020/21. годину 

АКТИВНОСТ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

-Усвајање плана рада 

Одељењског већа, 

одељењског старешине, 

посета, излета, екскурзије 

-Усвајање плана рада 

извођења слободних 

активности, допунске и 

додатне наставе и 

друштвено-корисног рада 

-Утврђивање распореда 

писаних проверавања 

ученичког знања (писани 

задаци, контролне вежбе, 

тестови...) 

-Доношење одлуке о 

организовању и извођењу 

екскурзије 

- Доношење одлуке о 

организовању и извођењу 

припремне наставе  

-Сарадња са родитељима 

Чланови одељењског 

већа 

 

септембар 

-Анализа успеха ученика на 

крају I класификационог 

периода 

-Понашање ученика у 

истом периоду и примена 

васпитно-дисципл. мера 

-Реализација плана и 

програма редовне наставе,  

допунске и додатне 

наставе, слободних 

активности и секција 

Чланови одељењског 

већа 

 

 

 

октобар 

-Анализа успеха и 

понашања ученика на крају 

I полугодишта 

-Реализација плана и 

програма редовне наставе,  

часова допунске и додатне 

наставе, слободних 

активности  и секција 

-Реализација часова 

друштвено-корисног рада 

Чланови одељењског 

већа 

 

 

 

 
децембар-јануар 

-Анализа успеха и 

понашања ученика на крају 

III класификационог 

Чланови одељењско 

већа 

 

март -април 
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периода 

-Анализа успеха ученика на 

одржаним такмичењима 

- Израда плана за 

реализацију матурске 

вечери 

 

 

 

-Анализа успеха ученика са 

већим бројем недовољних 

оцена 

-Анализа понашања 

ученика са већим бројем 

неоправданих изостанака 

или других прекршаја и 

примена васпитно-

дисциплинских мера 

Чланови одељењског 

већа 

 

мај 

-Анализа успеха и 

понашања ученика на крају 

II полугодишта 

-Реализација плана и 

програма редовне наставе, 

часова допунске и додатне 

наставе, слободних 

активности и  

друштвено-корисног рада 

- Анализа успеха ученика 

на одржаним такмичењима 

- Ученици добитници 

дипломе „Вук Караџић“ и 

посебних диплома за 

поједине образовне 

васпитне области 

- Предлог за ђака 

генерације 

- Припреме за спровођење 

Завршног испита 

Чланови одељењског 

већа 

 

јун 

 - Анализа рада 

Одељењског већа и избор 

руководиоца за наредну 

школску годину 

- Израда плана рада већа за 

наредну школску годину 

Чланови одељењског 

већа 

 
август 

 

 

Напомена: Све активности су реализоване у складу са ванредним  околностима и важећим 

прописима. 

                    За наредну школску годину, по договору, руководилац ОВ биће Бојана Брашанац. 

Руководилац ОВ осмог разреда,  

Данијела Гордић 
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4.4. Извештаји о раду Стручних већа за школску 2020/21. годину 

4.4.1 Извештаји о раду Стручног већа учитеља за школску 2020/21. годину 

АКТИВНОСТ НОСИЛАЦ  

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Онлајн догађај „Математика, 

поезија, микробит“ 

Јасна Раковић 10.8.2020. 

Вебинар „Презентација новог издања 

Дигитални свет 1” 

Радмила Шоргић 

Јасна Раковић 

Весна Даничић 

21.8.2020. 

Семинар: Фунционална примена 

ИКТ-а у настави 

Милић Горан  

Стручно веће учитеља 

24.8.2020. 

Вебинар : „ Презентација новог 

издања Дигитални свет 1 “ 

С. Паравиња Шкрбић 25.8.2020. 

Семинар : „Дигитални свет у мојој 

учионици“ 

ОВ учитеља 1. разреда 28.8.2020. 

Вебинар :„Проговори да видим ко 

си- култура говора и усмено 

изражавање“ 

С. Паравиња Шкрбић 

М.Килибарда Бабовић 

С.Јаић Таталовић 

Вера Бабић 

29.8.2020. 

Угледни час : Математика 

Природни бројеви до 1000 

Милица Видановић 

Стручно веће учитеља 

1. 1.9.2020. 

Практична  STEAM идеја за нову 

школу „ Како преко музичке културе 

заволети математику“ 

Вера Бабић 

 

1.9.2020.   

Угледни час : Природа и друштво 

Положај Србије 

Милица Видановић 

Стручно веће учитеља 

1.9.2020.   

Угледни час :Српски језик 

Добродошли четвртаци , пред вама је 

нова школска година 

Милица Видановић 

Стручно веће учитеља 

1.9.2020.   

Израђени оперативни планови за све 

предмете 

Стручно веће учитеља септембар 2020. 

Сређени су кабинети и написан план 

потребних материјала и наставних 

средстава 

Стручно веће учитеља  

септембар 2020. 

Урадили смо план писаних провера и 

контролних вежби на нивоу актива 

Стручно веће учитеља  

септембар 2020. 

Угледни час : Ликовна култура 

Упознавање с уџбеничким 

комплетом и прибором , договор о 

начину рада , облици и простор 

С. Паравиња Шкрбић 

Стручно веће учитеља 

 

2.9.2020. 

Угледни час : Српски језик 

Дечије игре- прича у сликама 

С. Паравиња Шкрбић 

Стручно веће учитеља 

4.9.2020. 

Угледни час : Математика 

Положај предмета и односи међу 

њима 

С. Паравиња Шкрбић 

Стручно веће учитеља 

4.9.2020. 

Трећи вебинар  Вулкан знања 

посвећеном издању додатног 

наставног средства „Дигитални свет 

Радмила Шоргић 5.9.2020. 
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1” 

Угледни час : Математика 

Читање и писање бројева до милион 

Милица Видановић 

Стручно веће учитеља 

8.9.2020. 

Уређење  школског  

дворишта(сађење  јесењег  цвећа) 

Миланка Чабрило 7.9.2020. 

Угледни час : Српски језик 

Род и број именица , обнављање , 

проширивање знања 

Милица Видановић 

Стручно веће учитеља 

8.9.2020. 

Угледни час : Природа и друштво 

Београд-главни град Србије 

Милица Видановић 

Стручно веће учитеља 

8.9.2020. 

Онлајн радионица „Мотивација и  

подршка у време епидемије” 

Радмила Шоргић 8.9.2020. 

Вебинар: „Дигитални свет у мојој 

учионици“ 

Милица Тишма 

Јелена Савић 

Дивна Атлагић 

10.9.2020. 

Угледни час:Српски језик 

Мирослав Антић „ Тајна“ 

С. Паравиња Шкрбић 

Стручно веће учитеља 

11.9.2020. 

Угледни час : Математика 

Одузимање једноцицреног броја од 

двоцифреног ( 45 -8 ) 

С. Паравиња Шкрбић 

Стручно веће учитеља 

11.9.2020. 

Угледни час:Српски језик 

Брана црнчевић „ Босоноги и небо“ 

Милица Видановић 

Стручно веће учитеља 

15.9.2020. 

Угледни час : Математика 

Месне вредности цифара 

Милица Видановић 

Стручно веће учитеља 

15.9.2020. 

Угледни час : Природа и друштво 

Становништво Србије 

Милица Видановић 

Стручно веће учитеља 

15.9.2020. 

Угледни час : Ликовна култура 

Светлост и облици 

С. Паравиња Шкрбић 

Стручно веће учитеља 

16.9.2020. 

Угледни час:Српски језик 

Глас , слово , слог , реч , реченица 

С. Паравиња Шкрбић 

Стручно веће учитеља 

18.9.2020. 

Угледни час: Математика 

Одузимање двоцицрених бројева 

( 52 -27 ) 

С. Паравиња Шкрбић 

Стручно веће учитеља 

18.9.2020. 

Ликовни конкурс : „ Шта у мом срцу 

лежи“ 

Стручно веће учитеља септембар 2020. 

Угледни час: Математика 

Бројеви до 1000 ; Упоређивање 

бројева до 1000 

Ана Матић 21.9.2020. 

Угледни час:Српски језик 

„Пепељуга“ , Народна бајка 

Милица Видановић 

Стручно веће учитеља 

22.9.2020. 

Угледни час: Математика 

Бројеви већи од милион 

Милица Видановић 

Стручно веће учитеља 

22.9.2020. 

Угледни час : Природа и друштво 

Рељеф Србије 

Милица Видановић 

Стручно веће учитеља 

22.9.2020. 

Онлајн – „Менторство и рад са 

надареним ученицима“ 

И.Филиповић Готић 24.9.2020. 

Угледни час: Српски језик 

„Хвала“ , Ј.Ј.Змај 

С. Паравиња Шкрбић 

Стручно веће учитеља 

26.9.2020. 

Угледни час: Математика С. Паравиња Шкрбић 26.9.2020. 
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Замена места сабирака Стручно веће учитеља 

Угледни час :Математика 

Линија и област 

Анита Бура  

Љиљана Мијић 

Сузана Васиљевић 

29.9.2020. 

Угледни час : Српски језик 

Велико слово на почетку реченице; 

Писање тачке на крају реченице 

Анита Бура  

Љиљана Мијић 

Сузана Васиљевић 

29.9.2020. 

Час за лиценцу : Српски језик 

Глас и штампано слово Тт ( запета) 

Јелена Савић 

Светлана Бјелопавлић 

Љиљана Мијић 

Сузана Васиљевић 

Марија Симић 

Славица Денић 

Милан Шево 

29.9.2020. 

Угледни час .: Математика 

Предмети истих и различитих 

облика и боја 

Јелена Савић 

Љиљана Мијић 

Сузана Васиљевић 

29.9.2020. 

Угледни час: Математика 

Упоређивање бројева 

Милица Видановић 

Стручно веће учитеља 

29.9.2020. 

Угледни час: Српски језик 

Војислав Илић „ Јесен“ 

Милица Видановић 

Стручно веће учитеља 

29.9.2020. 

Угледни час : Природа и друштво 

Облици рељефа и воде Србије 

Милица Видановић 

Стручно веће учитеља 

29.9.2020. 

Угледни час : Српски језик 

Глас и штампано слово Т 

Славица Стегић 

Љиљна Мијић 

Сузана Васиљевић 

29.9.2020. 

Угледни час : Математика 

Предмети истих и различитих 

облика и боја 

Славица Стегић 

Љиљаана Мијић 

Сузана Васиљевић 

29.9.2020. 

Међународна ликовна изложба 

 „ Флора и фауна –извор живота и 

лепоте 2020.“ 

Стручно веће учитеља октобар 2020. 

Угледни час : Математика 

Предмети истих и различитих 

облика и боја 

Стегић Славица 

Мијић Љиљана  

Сузана Васиљевић 

29.9.2020. 

Угледни час : Српски језик 

Глас и штампано слово Т 

Стегић Славица 

Мијић Љиљана  

Сузана Васиљевић 

29.9.2020. 

Угледни час : Ликовна култура 

Контрас 

С. Паравиња Шкрбић 

Стручно веће учитеља 

30.9.2020. 

Угледни часд : Српски језик 

Читамо и пишемо научена штампана 

слова Аа , Мм, Ии, Тт 

Мирјана Рацић 

Сузана Васиљевић 

30.9.2020. 

Угледни час . Математика 

Предмети истих и различитих 

облика и боја 

Мирјана Рацић 

Сузана Васиљевић 

30.9.2020. 

Угледни час : Српски језик 

Прича по низу слика 

Весна Даничић 

Љиљана Мијић 

1.10.2020. 

Угледни час : Српски језик 

“Ми смо тим-прича по низу слика“, 

Јасна Раковић 

Љиљана Мијић 

1.10.2020. 
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Конкурс : Примери добре учитељске 

праксе „ Унапређивање наставне 

праксе кроз размену 

професионалних искустава“ 

Српски језик : 

Говорна вежба –Буђење пролећа 

Пројектна настава: 

Здрава храна телу годи , од ње се 

расте у слободи 

С. Паравиња Шкрбић 

 

септембар 2020. 

Присуство на информативном 

састанак у оквиру међународног 

истраживања  читалачке писмености 

PIRLS 2021 

Дивна Атлагић 

С. Паравиња Шкрбић 

2.10.2020. 

Zoom вебинар - Ученичка задруга Гордана Гаврић 2.10.2020. 

Промоција ОК „АС-Батајница“ Представници клуба  

Актив учитеља 4. 

Разреда 

7.10.2020. 

„Дигитални свет“ , онлајн обука Јасна Раковић 

Јелена Савић 

Весна Даничић 

5.10.2020. 

Сређивање паноа поводом Дечије 

недеље 

Стручно веће учитеља 5.10.2020. 

Хуманитарна рециклажна акција 

 „ Чеп за хендикеп“ 

Стручно веће учитеља 5.10.2020. 

Деца и заштита животне средине- 

Садимо дрво генерације 

Актив учитеља 1. 

разреда 

7.10.2020. 

Поклон књига библиотеци Стручно веће учитеља 8.10.2020. 

Вебинар „Да нам 

антидискриминација буде 

инспирација“ 

Снежана Весић 8.10.2020. 

Израда „Добродошлице „ за пријем 

првака у Дечији савез 

Анита Бура октобар 2020. 

VII СонС вебинар: Онлајн 

менторство и рад са надареним 

ученицима 

Радмила Шоргић 

И.Филиповић Готић 

 

9.10.2020. 

Угледни час : Српски језик 

„Глас и штампано слово Рр“, 

Весна Даничић 

Марија Симић 

9.10.2020. 

Угледни час : Српски језик 

„Глас и штампано слово Рр“, 

Јасна Раковић 

Марија Симић 

9.10.2020. 

Дружење  са ученицима ОШ “Сава 

Јовановић Сирогојно“ 

ЗАЈЕДНО ПРОМОВИШЕМО ДЕЧЈУ 

НЕДЕЉУ 

(хуманитарно -солидарна акција – 

сакупљање школског прибора) 

Јелена Павлица  

Ана Матић 

9.10.2020. 

Присуство на првом онлајн састанку 

школских координатора у 

међународном истраживању 

читалачке писмености  PIRLS 2021; 

С.Паравиња Шкрбић 7.10.2020. 

Угледни час : Ликовна култура С:Паравиња Шкрбић 14.10.2020. 
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Светлост и сенка Стручно веће учитеља 

Угледни час Српски језик,,Огласи 

шумских новина“, Бранко Ћопић 

М.Килибарда Бабовић 

Ђурђа Шакић 

14.10.2020. 

Међународна акција „Дан 

интелигенције“, Менса Србије 

2 активности – математички танграм 

и математичка пустоловина 

Радмила Шоргић 15.10.2020. 

Угледни час : Математика  

Одређивање непознатог сабирка 

С.Јаић Таталовић 

Ђурђа Шакић 

15.10.2020. 

Израда паноа поводом Дана здраве 

хране 

Стручно веће учитеља 

Еко тим 

 

16.10.2020. 

Угледни час: Одређивање 

непознатог сабирка,Математика 

Вера БабићМарија 

Симић 

16.10.2020. 

Угледни час : Српски језик 

Скраћенице 

Светлана 

БјелопавлићЂурђа 

Шакић 

16.10.2020. 

Угледни час: Математике. 

Одузимање десетица од троцифреног 

броја (170 – 30; 200 – 30; 350 – 70), 

усмени поступак 

Радмила Шоргић 

Марија Симић 

16.10.2020. 

Наградни конкурс добрих примера 

праксе „Решавање проблема као 

стимуланс интелектуалног развоја“, 

Дан интелигенције,  Менса Србије. 

Једна активност – математичка 

пустоловна 

Радмила Шоргић 

 

16.10.2020. 

Конкурс „Стрип каиш“ Стручно веће учитеља 

 

октобар 2020. 

Угледни час : Тематски дан 

„ Не бацај храну , здраво једи , 

планета Земља да нам се среди“ 

С.Паравиња Шкрбић 

Милица Видановић 

16.10.2020. 

Угледни час : Српски језик                               

Скраћенице 

Снежана Весић                         

Ђурђа Шакић                          

16.10.2020. 

Радио емисија поводом ослобођења 

Београда 

Сузана Васиљевић 

Стручно веће учитеља 

20.10.2020. 

Ликовни конкурс „ Железнице 

Србије“ 

Стручно веће учитеља октобар 2020. 

Конкурс  „ Зашто волим Србију“ Стручно веће учитеља октобар 2020. 

Сарадња са Амбасадорима одрживог 

развоја, набавка садница у оквиру 

ЕУ пројекта env.net 

С.Паравиња Шкрбић 

 

октобар 2020. 

Математички квиз „ Стоји у част“ Актив учитеља 2. И 3. 

разреда 

26.10.2020 

http://env.net/
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Угледни час : МатематикаПисмено 

сабирање 

Милица Видановић 

Катарина Јаковљевић 

27.10.2020. 

Угледни  час:Писмено  сабирање  

бројева  преко  1000 (посета  

психолога) 

Дивна Атлагић 

 Катарина Јаковљевић  

27.10.2020. 

Угледни час :Српски језик               

Читање и писање научених слова 

Јасна Раковић 

Љиљана Мијић 

Катарина Јаковљевић 

28.10.2020. 

Угледни час :Српски језик               

Читање и писање научених слова 

Весна даничић 

Катарина Јаковљевић 

28.10.2020. 

Наградни конкурс : „Моје право на 

игру и слободно време“. 

Стручно веће учитеља новембар 2020. 

Наградни конкурс Поште Србије 

„Пиши Деда Мразу“ 

Стручно веће учитеља новембар 2020. 

Угледни час . Српски  језик  

 „Шта је отац”, Драган Лукић   

Радмила Шоргић 

Катарина Јаковљевић 

4.11.2020. 

Угледни час: Српски језикИгром до 

знања 

Вера БабићКатарина 

Јаковљевић 

4.11.2020.  

Онлајн семинар „Решавање 

проблема као стимуланс 

интелектуалног развоја“ и 

презентовање победничких радова са 

међународног конкурса поводом 

Дана интелигенције („Математичка 

пустоловина“) 

Радмила Шоргић 7.11.2020. 

Вебинар 1: „G Suite (Google 

clasroom) – пречицама до успеха у 

настави на даљину”, 

Радмила Шоргић 9.11.2020. 

IX СонС вебинар: „Употреба 

логаритама на археолошком 

налазишту – како су ученици 

савладали математичке функције 

кроз практичан експеримент” и 

СТЕАМ садржаји у предметима који 

нису СТЕАМ 

Радмила Шоргић 

Јелена Павлица 

12.11.2020. 

" Песничка сусретања деце и младих 

Београда " 

Стручно веће учитеља новембар 2020. 

Стручни скуп еколошких 

координатора 

С.Паравиња Шкрбић 19.11.2020. 

Презентација нових уџбеника за 4. 

разред, Издавачка кућа „Фреска” 

Радмила Шоргић 

Вера Бабић 

Јелена Павлица 

Ана Матић 

И.Филиповић Готић 

Снежана Васић 

20.11.2020. 

Хуманитарна акција „ Слатки  

караван“ 

Стручно веће учитеља новембар 2020. 

Угледни час : Математика      

Дужина дужи и изломљене линије 

С.Јаић Таталовић 

Љиљана Мијић 

23.11.2020. 
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Угледни час : Српски јези   

Штампана слова латинице I , N , Nj 

С.Јаић Таталовић 

Љиљана Мијић 

23.11.2020. 

Онлајн обука школских 

координатора у међународном 

истраживању читалачке писмености 

PIRLS 2021. 

С.Паравиња Шкрбић 24.11.2020. 

Угледни час : Српски језик   

Градивни придеви 

Л.Глођајевић 

Цветковић 

Љиљана Мијић 

24.11.2020. 

Угледни час : Математика                          

Израчунавање површине 

правоугаоника и квадрата 

Л.Глођајевић 

Цветковић 

Љиљана Мијић 

24.11.2020. 

Онлајн предавање „ Примери 

најбоњих СТЕАМ наставних пракси 

у Србији 

С.Паравиња Шкрбић 

Милица Видановић 

Гордана Гаврић 

25.11.2020. 

Онлајн предавање „ Зашто нам је 

биодиверзитет важан – дигитални 

алати у настави биологије“ 

С.Паравиња Шкрбић 

Радмила Шоргић 

Милица Видановић 

Гордана Гаврић 

25.11.2020. 

Онлајн предавање „3 Д математика у 

основним и средљим школама“ 

С.Паравиња Шкрбић 

Милица Видановић 

Гордана Гаврић 

25.11.2020. 

Презентација нових уџбеника за 4. 

разред, Издавачка кућа „Нови Логос” 

Радмила Шоргић 

Вера Бабић 

Светлана Бјелопавлић 

Јелена Павлица 

Ана Матић 

И.Филиповић Готић 

Снежана Васић 

25.11.2020.  

Угледни час : Математика 

Зависност збира од промене 

сабирака 

Светлана Личанин 

Љиљана Мијић 

26.11.2020. 

Угледни час . Српски језик 

Речи народног говора и речи страног 

порекла 

Светлана Личанин 

Љиљна Мијић 

26.11.2020. 

Презентација нових уџбеника за 4. 

разред, Издавачка кућа „Клетт” 

Радмила Шоргић 

Вера Бабић 

Јелена Павлица 

Ана Матић 

И.Филиповић Готић 

Снежана Васић 

27.11.2020.  

Угледни час : Математика 

Геоматрија - линије 

М.Бабовић Килибарда 

Љиљана Мијић 

27.11.2020. 

Угледни час   . Српски језик  

Род и број именица 

М.Бабовић Килибарда 

Љиљана Мијић 

27.11.2020. 

Вебинар 2: „G Suite (Google 

clasroom) – израда ефикасних 

тестова знања и упитника и G Suite 

Радмила Шоргић 

Вера Бабић 

27.11.2020.  
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Meet” 

Онлајн 34.Сабор учитеља Србије Стручно веће учитеља 28.11.2020. 

Презентовање на 24. Сабору учитеља 

и Смотри учитеља у образовно-

васпитном процесу 2 рада :     

Српски језик : „Буђење пролећа“( у 

оквиру категорија обавезни предмет) 

„Здрава храна телу годи , од ње се 

расте у слободи“( у оквиру пројектне 

наставе) 

С.Паравиња Шкрбић 28.11.2020. 

Вебинар : „Типови интеракције“- 

наставник као медијатор 

комуникације 

С.Паравиња Шкрбић 

Радмила Шоргић 

Јелена Павлица 

Ана Матић 

И.Филиповић Готић 

2.12.2020. 

Презентација уџбеника за 4. разред,  

издавачка кућа „Вулкан знање” 

Радмила Шоргић 

Вера Бабић 

Милица Видановић 

2.12.2020.  

Вебинар „Ванредно стање психе – 

како сачувати себе у ванредним 

околностима” 

Радмила Шоргић 

Вера Бабић 

Светлана Бјелопавлић 

Јасна Раковић 

М.Бабовић Килибарда 

С.Јаић Таталовић 

Јелена Павлица 

Ана Матић 

И.Филиповић Готић 

8.12.2020.  

Онлајн предавање- радионице 

"Brainfinity problem solving week 

2020" 

Светлана Бјелопавлић 

 

од 7.12.2020. до 

11.12.2020. 

Међународни Дан људских права Стручно веће учитеља 17.12.2020. 

Вебинар „ Правилно писање ИОП-а Стручно веће учитеља 10.12.2020. 

Вебинар : „ Типови интеракција – 

наставник као медијатор 

комуникације“ 

Вера Бабић                      

Светлана Бјелопавлић 

Милица Видановић 

Снежана Васић 

12.12.2020. 

Вебинар „Од доброг плана, преко 

ефикасне евиденције до најбољих 

резултата” 

Радмила Шоргић 

Светлана Бјелопавлић 

Јасна Раковић 

Јелена Павлица 

Ана Матић 

17.12.2020.  

Хуманитарна акција :„Један пакетић, 

много љубави“ 

Стручно веће учитеља децембар 2020. 

Конкурс : „Маче на удару ветра“ , 

недовршена прича 

Актив учитеља 4. 

разреда 

децембар 2020. 

Украшавање хола школе поводом 

Нове године 

Актив учитеља 2. 

разреда 

децембар 2020. 
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Ликовни и литерарни конкурс „ Пред 

ликом и делом Светог Саве“ 

Стручно веће учитеља јануар 2021. 

Обележавање школске славе Светог 

Саве 

Стручно веће учитеља 27.1.2021. 

Свети Сава, уређивање паноа Актив учитеља 4. 

разреда 

Јануар 2021. 

26. републичка смотра дечјег 

музичког стваралаштва „ Деца 

композитори“ ФЕДЕМУС 2021 

Стручно веће учитеља јануар-март 

2021. 

Пројекат „ Подели пријатељство“ Стручно веће учитеља Јануар 2021. 

Семинар „ Насиље у школи –

примети и пријави“ 

Стручно веће учитеља 23.1.2021. 

24.1.2о21. 

Е-образовна академија, вебинар 

„Дигитални алати и занати – 

разредна настава” 

Стручно веће учитеља 29.1.2021. 

Државни семинар за учитеље 

математике : „ Додатна настава 

математике и математичка 

такмичења“ 

Стручно веће учитеља 30.1.2021. 

Наградни литерарно-ликовни 

конкурс „Библиотека – жељотека“ 

Стручно веће учитеља Фебруар / март 

2021. 

Угледни час: Српски језик 

Бројеви 

Младен Ђекић 

Љиљана Мијић 

Сузана Васиљевић 

1.2.2021. 

 

Угледни час:  Математика 

Припрема за писмени задатак 

Младен Ђекић 

Сузана Васиљевић 

Љиљана Мијић 

1.2.2021. 

 

Угледни час: Српски језик 

Бројеви 

Тамара Стојаковић 

Љиљана Мијић 

Сузана Васиљевић 

2.2.2021. 

 

Угледни час:  Математика 

Припрема за други писмени задатак 

Тамара Стојаковић 

Љиљана Мијић 

Сузана Васиљевић 

2.2.2021. 

 

Угледни час: Српски језик 

„Бела Грива „ , Рене Гијо 

Л.Глођајевић 

Цветковић 

Сузана Васиљевић 

3.2.2021. 

 

Угледни час: Математика 

Други школски писмени задатак 

Л.Глођајевић 

Цветковић 

Сузана Васиљевић 

3.2.2021. 

 

Школско тамичење из математике Актив учитеља трећег и 

четвртог разреда 

5.2.2021. 

Креирање робота од рециклажног 

материјала 

Анита Бура 

Славица Стегић 

фебруар 2021. 

Семинар „Насиље у школи – 

примети и пријави” 

Стручно веће учитеља 6.2.2021. 

7.2.2021. 

Угледни час: Српски језик 

Бројеви 

Весна Стојаковић 

Сузана Васиљевић 

8.2.2021. 

 

Угледни час: Математика 

Својства квадра и коцке 

Весна Стојаковић 

Сузана Васиљевић 

8.2.2021. 
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Угледни час: Српски језик 

Избор из усмене књижевности 

 ( пословице , анегдоте ) 

Светлана Личанин 

Сузана Васиљевић 

9.2.2021. 

 

Угледни час: Математика 

Израчунавање површине квадра и 

коцке 

Светлана Личанин 

Сузана Васиљевић 

9.2.2021. 

 

Угледни час: Српски језик 

„Аждаја своме чеду тепа“ 

.Љ.Ршумовић 

Милица Видановић 

Катарина Јаковљевић 

9.2.2021. 

 

Угледни час: Српски језик 

„Аждаја своме чеду тепа“ 

.Љ.Ршумовић 

Дивна Атлагић 

Катарина Јаковљевић 

9.2.2021. 

 

Угледни час: Српски језик 

„Аждаја своме чеду тепа“ 

.Љ.Ршумовић 

Младен Ђекић 

Марија Симић 

9.2.2021. 

 

Угледни час: Математика 

Мрежа за модел коцке 

Младен Ђекић 

Марија Симић 

9.2.2021. 

 

Угледни час: Математика 

Израчунавање површине квадра и 

коцке 

Миланка Чабрило 

Сузана Васиљевић 

10.2.2021. 

 

Угледни час: Српски језик 

„ Најбоље задужбине“ , Народна 

прича 

Миланка Чабрило 

Сузана Васиљевић 

10.2.2021. 

 

Радио емисија поводом обележавања 

Дана државности Републике Србије „ 

Србија у срцу“ 

Стручно веће учитеља 12.2. 2021. 

Акција „ Свака лименка се рачуна“ Стручно веће учитеља фебруар 2021. 

Конкурс дечије карикатуре „ Мали 

Пјер“ 

Стручно веће учитеља фебруар 2021. 

Пројекат „Енергетска ефикасност у 

Еко школама“ 

Еко тим фебруар 2021. 

Обука за администраторе у 

међународном истраживању 

читалачке писмености - PIRLS 2021  

С.Паравиња Шкрбић 

Ана Матић 

17.2.2021. 

Градско превенство- пливање Младен Ђекић 18.2.2021. 

Школско  такмичење у шаху Љиљана Мијић 

Милица Тишма 

21.2.2021. 

Угледни час : Математика 

Множење и дељење до 1000 

Весна Стојаковић 

Марија Симић 

22.2.2021. 

Угледни час : Српски језик 

„ Ружно паче“ , Х.К.Андерсен 

Весна Стојаковић 

Марија Симић 

22.2.2021. 

Угледни час : Математика 

Површина квадра и коцке 

ТамараСтојаковић 

Марија Симић 

22.2.2021. 

Угледни час : Природа и друштво 

Кретање 

ТамараСтојаковић 

Марија Симић 

22.2.2021. 

Угледни час : Математика 

Површина квадра и коцке 

ТамараСтојаковић 

Катарина Јаковљевић 

23.2.2021. 

Угледни час : Математика 

Веза множеља и дељења 

Весна Стојаковић 

Катарина Јаковљевић 

23.2.2021. 
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  Угледни час : Математика 

Пинокио у свету математике ( 

множење) 

С.Паравиња Шкрбић 

Сузана Васиљевић 

Милица Видановић 

М.Бабовић Килибарда 

Весна Стојаковић 

23.2.2021. 

Угледни час : Математика 

Веза множеља и дељења 

Л.Глођајевић 

Цветковић 

Марија Симић 

23.2.2021. 

Угледни час  : Српски језик 

Пејзаж 

Л.Глођајевић 

Цветковић 

Марија Симић 

23.2.2021. 

Угледни час  : Српски језик 

„Ружно паче“ , Х.К.Андерсен 

Л.Глођајевић 

Цветковић 

Катарина Јаковљевић 

24.2.2021. 

Међународни Дан борбе против 

вршњачког насиља 

Стручно веће учитеља 24.2.2021. 

Вебинар „ Из наше учионице: 

инклузија у школи  - место спајања , 

а не раздвајања“ 

Стручно веће учитеља 26.2.2021. 

4. смотра „ Лутка у школи“ СЛУШ С.Паравиња шкрбић 

Данијела Илић 

фебруар-март 

2021. 

Градско првенство у спортској 

гимнастици 

Тамара Стојаковић 26.2.2021. 

Општинско такмичење из 

математике 

Актив учитеља трећег и 

четвртог разреда 

28.2.2021. 

Вебинар : Уџбеници за 4. разред –

„Креативни центар“ 

Стручно веће учитеља 2.3.2021. 

Међународно истраживање развоја 

читалачке писмености ПИРЛС 2021 

С.Паравиња Шкрбић 

Ана Матић 

Светлана Личанин 

Младен Ђекић 

4.3.2021. 

Међународни Дан енергетске 

ефикасности 

Стручно веће учитеља 5.3.2021. 

Саветовање,,Климатски пакет”, Стручно веће учитеља 06.03.2021. 

Конкурс  за најбољу дечју 

карикатуру „Мали Пјер“ 

Стручно веће учитеља март 2021. 

Такмичење „ Мислиша“ Стручно веће учитеља 11.3.2021. 

Општинско првенство у шаху – 

појединачно такмичење 

Актив учитеља 3. и 4. 

разреда 

13.3.2021. 

Општинско првенство у шаху – 

појединачно такмичење 

Актив учитеља 1. И 2. 

разреда 

13.3.2021. 

Општинско првенство у шаху – 

екипно такмичење 

Стручно веће учитеља 14.3.2021. 

Окружно такмичење  из математике Тамара Стојаковић 

Миланка Чабрило 

21.3.2021. 

Уређивање школског часописа 

„Бранко“, поводом 65-годишњице 

постојања школе 

Радмила Шоргић 

Милица Видановић 

март 2021. 

Прилагање текстова и фотографија др С.Паравиња Шкрбић март 2021. 
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за школски сајт 

Конкурс „ Крв живот значи“ Стручно веће учитеља март 2021. 

Уређивање паноа поводом Дана 

школе 

Стручно веће учитеља март 2021. 

9.BUDI  конкурс 

Пројекат „Мале лудости – велике 

мудрости“ , приказ радова секција 

наше школе 

Др С.Паравиња 

Шкрбић 

Марта Илић 

Анита Бура  

Милица Тишма 

Весна Стојаковић 

Тамара Стојаковић 

30.3.2021. 

Пројекат „ Брзином до звезда“ Тамара Стојаковић 

Милица Видановић 

9.4.2021. 

Онлајн конференција Дигитално 

образовање 2021 

Стручно веће учитеља од 8.4.2021. до 

10.4.2021. 

 

Осликавање Ускршњег јајета и 

радови на тему Ускрса 

Јелена Павлица 

Стручно веће учитеља 

април 2021. 

Конкурс „Примери добре праксе”, 

Друштво учитеља Београда 

Активност: „Израчунај и бежи из 

учионице” 

Радмила Шоргић 14.4.2021. 

Конкурс „Примери добре праксе”, 

Друштво учитеља Београда 

Активност: „Српскипол” 

Радмила Шоргић 14.4.2021. 

Општинско такмичење у шаху Стручно веће учитеља 24.4.2021. 

25.4.2021. 

Математичка радионица 

„Припремни задаци за окружно 

такмичење 

Стручно веће учитеља 17.4.2021. 

Међународни књижевни (литерарни) 

и ликовни конкурс „Шантићева реч”, 

на тему „Чаробни свет детињства” 

Стручно веће учитеља 19.4.2021. 

Дан планете Земље Стручно веће учитеља 22.4.2021. 

Уређивање паноа „Пролеће” Стручно веће учитеља април 2021. 

29. Републичко такмичење са 

међународним  учешћем „ 

Светосавље и наше доба“ 

Јасна Раковић 

Радмила Шоргић 

мај 2021. 

6. републички фестивал „Ризница 

талената“ – Ниш 

Радмила Шоргић 23.4.2021. 

8. Ликовно-калиграфски конкурс 

„Дани Николе Тесле” 

Радмила Шоргић 28.4.2021. 

Уводна обука у пилот пројекат 

,,Учионица какву желим”, 

др С.Паравиња Шкрбић 28.4.2021. 

Уређивање Ускршњег паноа Стручно веће учитеља април 2021. 

„Примери добре учитељске праксе“  Милица Видановић 

др С.Паравиња Шкрбић 

Радмила Шоргић 

15.5 2021. 
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Руководилац Стручног већа учитеља :  

                              Весна Стојаковић 

  

Пројекат : „Учионица какву желим“ др С.Паравиња Шкрбић 10.5.2021. 

Обележавање Дана птица и дрвећа Стручно веће учитеља 9.5.2021. 

Излагање на завршном скупу 

,,Примера добре праксе” 

др С.Паравиња Шкрбић 

Милица Видановић 

15.5.2021. 

Похађање обуке ,,Израда 

финансијског плана”, 

др С.Паравиња Шкрбић 17.5.2021. 

Снимање радионица ,,Идентитет 

фирме – лого фирме” и ,,Акциони 

(оперативни) план” уз присуство 

сарадника РТС-а 

др С.Паравиња Шкрбић 17.5.2021. 

Пројектни изазив „Дигитална 

експедиција − Изазов 2021” 

Радмила Шоргић 

Милица Видановић 

17.5.2021. 

Дан здравих градова Вера Бабић 

Весна Даничић 

20.5.2021. 

Светски дан пчела др С.Паравиња Шкрбић 

Милица Видановић 

20.5.2021. 

Европски Дан паркова Актив 3. разреда 24.5.2021. 

Похађање обуке је „Припрема 

кампање“, 

др С.Паравиња Шкрбић 

 

24.5.2021. 

Ликовни конкурс „ Упознајмо 

птице“ 

Стручно веће учитеља мај 2021. 

Ботанички кутак Актив првог разреда мај 2021. 

Такмичење „ Читалачка значка“ Снежана Крњаја 

Стручно веће учитеља 

мај 2021. 

Математички  турнир Тамара Стојаковић мај 2921. 

Снимање кампање за потребе 

пројекта ,,Учионица какву желим'' 

др С.Паравиња Шкрбић 

 

1.6.2021. 

Учешће у пројекту ,,Замислићу – 

саградићу'' 

др С.Паравиња Шкрбић 

 

1.6.2021. 

Реализација пројекта ,,Другарством 

око света'' 

др С.Паравиња Шкрбић мај-јун 2021. 

Снимање емисије за ,,Мали дневник'' др С.Паравиња Шкрбић 9.6.2021. 

Oбука за дежурне наставнике , 

супервизоре и председнике 

школских комисија на Завршном 

испиту 

Стручно веће учитеља 18.6.2021. 

Приредба за будуће прваке Актив учитеља 4. 

разреда 

21.6.2021. 

,,Обукa за супервизоре и 

председнике школских комисија'' 

др С.Паравиња Шкрбић 22.6.2021. 

Пријемни испит за ученике 8. 

разреда - дежурство 

Стручно веће учитеља 23.6.2021. 

24-6-2021. 

25-6-2021. 

Супервизор на завршном испиту у 

ОШ ,,Коста Вујић'' 

др С.Паравиња Шкрбић 23.6.2021. 

24-6-2021. 

25-6-2021. 
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4.4.2 Извештај о раду Стручног већа страних језика за школску 2020/21. годину 

СЕПТЕМБАР, 2020 

 

1. Израђени су оперативни планови за оба страна језика 

2. Сређени су и допуњени планирани материјали и наставна средства 

3. Уједначени су критеријуми планираних писаних провера и контролних вежби на нивоу већа 

4. Распоред писмених и контролних вежби је усаглашен 

5. Планирање часова редовне, додатне, допунске наставе и секција 

6. Европски дан језика није реализован због неповољне епидемиолошке ситуације 

7. Организација рада у отежаним епидемиолошким условима и придржавање прописаних мера 

начина понашања у школи 

8. Обавезе родитеља пре доласка ученика у школу и при уласку у школу 

9. Обавезе ученика током боравка у школи 

 

ИЗВРШИОЦИ: Стручно веће наставника страних језика 

 

 

ОКТОБАР, 2020 

1. Планирана посета Сајму књига није реализована због вируса Корона.  

 

НОВЕМБАР, 2020 

1.Анализа рада и успеха ученика у првом класификационом периоду, реализација часова 

допунске и додатне наставе, секција и слободних наставних активности 

2. 8.Међународно такмичење – Willkommen 

Наставници енглеског језика учествовали су на 8.међународном такмичењу Willkommen. 

Укупно је било пријављено 49 ученика – Марта Илић 31 ученик, Драгана Илић 3 ученика, 

Татјана Бура 15 ученика.  

ИЗВРШИОЦИ: Стручно веће наставника страних језика 

 

ДЕЦЕМБАР, 2020 

1.Анализа успеха ученика у првом полугодишту и предлагање мера за постизање бољег успеха 

у другом полугодишту 

2.Стручно усавршавање наставника /семинари 

Наставници су имали стручно усавршавање у оквиру школе или онлине, поступајући у складу 

са свим епидемиолошким мерама . 

Извештај о стручном усавршавању наставници су предали руководиоцу Стручног већа који их 

је проследио координаторима за старију смену Ивани Тошић и Марти Илић. 

ИЗВРШИОЦИ: Стручно веће наставника страних језика 

 

ЈАНУАР, 2021 

 

1. Школско такмичење из страних језика  

2. Договор о предстојећем Општинском такмичењу из страних језика које се одржава у нашој 

школи (20./21.02.2021.) 

ИЗВРШИОЦИ: Стручно веће наставника страних језика 
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ФЕБРУАР, 2021 

1.Општински такмичење из страних језика 

Наша школа је и ове године била организатор Општинског такмичења из страних језика које је 

успешно реализовано 20.02.2021. (руски, италијански, француски, немачки језик) и 21.02.2021. 

(енглески језик). Наша школа имала је три учесника опште категорије из енглеског језика: 

Миа Живић 8/2, Лука Крајновић 8/3 и Хелена Гордић 8/4. Из руског језика, на такмичењу је 

учествовало осам ученика: Вучковић Тамара, Просеница Анђела, Дугоњић Урош , Гашић 

Тијана, Влаховић Милош , Томић Ољача Војислав , Пилиповић Ксенија и Деспотовић Јана . 

 

Ученици који су се пласирали на Окружно такмичење су: 

Енглески језик: Миа Живић – 3. Место (наставник Татјана Бура) 

Руски језик: Анђела Просеница (наставник Верица Гојковић), Урош Дугоњић (наставник 

Анита Мрђић) и Ксенија Пилиповић(наставник Анита Мрђић) – 2. Место, Тамара Вучковић 

(наставник Верица Гојковић)– 3. Место 

2. Финални круг 8. Међународног такмичења Willkommen – ученици Михајло Гудурић 

(Татјана Бура) и Василије Хаџи – Пурић (Марта Илић) освојили су друго и прво место у 

категорији осми и седми разред.  

 

ИЗВРШИОЦИ: Стручно веће наставника страних језика 

 

МАРТ, 2021. 

1.Избор уџбеника за седми и осми разред. 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Наставници енглеског језика и књижевности су за седми и осми разред одабрали уџбенике 

издавачке куће ’’The English Book’’. 

 

Седми разред: 

Project 4, Serbian edition 

енглески језик за седми разред основне школе; седма година учења; 

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) 

аутор: Tom Hutchinson 

Број и датум решења министра: 650-02-00503/2019-07 од 4.2..2020. 

 

Осми разред 

Project 5, Serbian Edition 

енглески језик за осми разред основне школе, први страни језик, осма година учења; 

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) 

аутор: Tom Hutchinson 

Број и датум решења министра: 650-02-00338/2020-07 од 5.1.2021. 

Ученици четвртог разреда користиће уџбенике: 

Project 1, Serbian edition 

Енглески језик за 4. Разред основне школе; четврта година учења, уџбенички комплет 

(уџбеник и радна свеска) 

Аутори: Tom Hutchinson (уџбеник); Tom Hutchinson, Janet Hardy - Gould(радна свеска) 

Број и датум решења министра: 650-02-00339/2020-07 од 5.1.2012. 
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РУСКИ ЈЕЗИК 

Наставници руског језика и књижевности су за седми и осми разред одабрали уџбенике 

издавачке куће ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”. 

 

 

Седми разред: 

Наш класс 3, 

руски језик за седми разред основне школе, трећа година учења; 

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск) 

аутори: Лука Меденица, Бранислав Николић, Мира Симеуновић 

Број и датум решења министра: 650-02-00480/2019-07 од 10.1.2020. 

 

Осми разред 

Наш класс 4, 

руски језик за осми разред основне школе; други страни језик, четврта година учења; 

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск) 

аутори: Лука Меденица, Бранислав Николић, Мира Симеуновић 

Број и датум решења министра: 650-02-00303/2020-07 од 17.11.2020. 

ИЗВРШИОЦИ: Стручно веће наставника страних језика 

 

АПРИЛ, 2021 

1.Окружно такмичење из страних језика 

На окружном такмичењу из енглеског језика, одржаном 25.04.2021., ученица Миа Живић 8/2 

(наставница Татјана Бура) освојила је 2. место. Ученице које су оствариле резултате на 

окружном такмичењу из руског језика су: 

Анђела Просеница – 1.место (наставница Верица Гојковић) 

Ксенија Пилиповић – 2.место (наставница Анита Мрђић) 

ИЗВРШИОЦИ: Татјана Бура, Верица Гојковић, Анита Мрђић 

 

МАЈ, 2021 

1.9. Међународном такмичењу ’’Willkommen’’ 

2. Републичко такмичење из страних језика  

3. Израда нових планова за 4. и 8. разред за школску 2021/22.годину 

1. На 9. Међународном такмичењу ’’Willkommen’’, одржаном 22.05.2021. наша школа имала је 

укупно 30 представника, предвођених наставницама Драганом Илић, Мартом Илић и Бура 

Татјаном. 

Пријављено је 10 ученика 5.разреда, 6 ученика 6.разреда, 11 ученика 7.разреда и 3 ученика 

8.разреда. Ученица Маша Шарац (наставница Татјана Бура) освојила је треће место.  

2. Ученица Миа Живић пласирала се на републичко такмичење које је одржано 30.05.2021. и 

на том такмичењу је освојила 4. место (похвала). 

Ученице Ксенија Пилиповић и Анђела Просеница изашле су на републичко такмичење 

одржано 30.05.2021., али нису освојиле ниједно место. 

Све похвале за наше ученице, јер заиста је успех и доћи до тог нивоа такмичења и бити међу 

сто најбољих у држави. 

ИЗВРШИОЦИ: Татјана Бура, Верица Гојковић, Анита Мрђић, Драгана Илић, Марта Илић 
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ЈУН, 2021 

1. Учешће на међународном конкурсу (2021 International Essay Contest for Young People) са 

темом ’’What is life?’’, под покровитељством UNESCO’s Education for Sustainable Development: 

Towards achieving the SDGs (ESD for 2030). – 15.6.2021. 

На овом литерарном кокнурсу учествовало је 11 ученика наше школе, предвођених 

наставницама Мартом Илић и Татјаном Бура. 

Пријављено је 4 ученика 5. разреда, 2 ученика 6.разреда, 3. Ученика 7.разреда и 2 ученика 

8.разреда. 

Резултати конкурса биће објављени 31.10.2021. 

2.Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта школске 2020/2021. године 

3.Предлог поделе часова за школску 2021/2022. годину 

4.Извештај о раду Стручног већа у протеклој школској години  

5.План рада Стручног већа наставника природних наука за наредну школску годину 

6.Избор руководиоца већа 

ИЗВРШИОЦИ- Стручно веће наставника страних језика 

 

АВГУСТ, 2021. 

1. Анализа успеха ученика на крају школске године.  

 

Руководилац Стручног већа 

Татјана Бура 

 

Активности су реализоване према плану уз незнатне измене због посебних услова које је 

наметала ванредна ситуација . 
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4.4.3 Извештај о раду Стручног већа српског језика и књижевности и верске наставе за 

школску 2020/21. годину 

Стручно веће српског језика и књижевности и верске наставе чине професори српског језика и 

књижевности: Драгана Ступар, Анита Петровић Богдановић, Јелена Богдановић (замена 

Милица Бједов), Виолета Тошић, Бојана Брашанац, Мирјана Облаковић и вероучитељи: 

Жељка Павловић, Драгана Кончаревић и Милан Шево. 

Састанци Стручног већа одржавани су редовно према предвиђеном плану прво уживо у 

школи, а потом онлајн у складу са епидемиолошком ситуацијом и препорукама, о чему се воде 

записници у свесци актива и у електронском дневнику рада. 

7. 9. 2020.  

1. Договор о раду и активностима у отежаним епидемиолошким условима; 

2. Уређење кабинета, модернизација наставе употребом модерних наставних средстава и 

план стручног усавршавања наставника. 

Чланови Стручног већа наставника српског језика и књижевности утврдили су план писмених 

провера ученика, договорили су се о набавци наставних средстава и њиховој употреби, 

посебно у петом, шестом и седмом разреду, који су обухваћени реформом наставних планова, 

уређењу кабинета и посети семинарима у овој школској години водећи рачуна о отежаним 

епидемиолошким условима у којима се изводи настава. Наставници су одредили оквирне 

термине извођења огледних и угледних часова, као и одређене посете културног и образовног 

карактера уколико то буде могуће извести у отежаним епидемиолошким условима због 

пандемије вируса корона. 

21. 9. 2020.  

На основу упутстава директора школе, датих на седници Педагошког колегијума, одржаној 16. 

9. 2020. и на седници Наставничког већа, одржаној 17. 9. 2020. наставници српског језика и 

књижевности договорили су се да ће и групи А и групи Б предавати исто градиво и одлучили 

су да ученике обавесте да нису у обавези да прате ТВ часове, али да је њихова препорука да то 

чине. С обзиром на то, наставници неће проверавати да ли ученици прате ТВ часове. 

На часовима редовне наставе наставници ће обрађивати кључне наставне јединице по плану 

ЗУОВ-а (План реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, 

ванредног стања или других ванредних ситуација и околности за основну школу) и вршити 

провере знања. Ученици ће преко Гугл учионице добијати домаће задатке и материјале за 

допунски и додатни рад. Због скраћених часова на 30 минута и потребе сажимања градива 

ради организације рада која је усвојена, а тиче се предавања истог градива и групи А и групи 

Б, часови књижевности на којима се обрађују обимнија књижевна дела која се не могу читати 

на часу биће организовани тако да ће ученици унапред добити припремне задатке да 

прочитају књижевни текст и да одговоре на задата питања иза њега. Контролни и писмени 

задаци радиће се у школи. Контролни задаци биће обимом прилагођени временском трајању 

часа од 30 минута.  

Септембар 2020. Дечји жири књижевне критике, оцењивање најновијих издања домаћих 

савремених аутора − Мирјана Облаковић;  

13. 9. 2020. Молебан за успешну школску годину – Жељка Павловић;  

14. 9. 2020. Молебан за успешну школску годину – Драгана Кончаревић; 

Септембар 2020. Одлазак са ученицима у цркву на призив Светога Духа за успешну и 

благословену школску годину – Милан Шево;  

Октобар 2020. Израда паноа испред кабинета верске наставе – Милан Шево; 

Октобар 2020. Дечја песничка сусретања − Мирјана Облаковић;  

Октобар−децембар 2020. Недовршена прича − Мирјана Облаковић;  

Октобар 2020. Читалачки клуб (завршетак активности планираних за прошлу школску годину) 

– Анита Петровић Богдановић; 
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Новембар 2020. „Дечја песничка сусретања” у организацији Пријатеља деце Земуна (учешће 

на конкурсу са песмом „Позна јесен” ученика Марка Болића 7-1 и освојено друго место) – 

Јелена Богдановић; 

Новембар–децембар 2020. Планирање, координирање и снимање онлајн Светосавске 

академије – Жељка Павловић; 

Новембар 2020. Израда паноа „Наше славе” – Драгана Кончаревић; 

30. 11. 2020. (онлајн) 

1. Договор у вези са организацијом и начином рада након преласка на онлајн наставу у 

трајању од 30. 11. 2020. до 18. 12. 2020. 

Сви чланови Стручног већа наставника српског језика и књижевности сагласни су с тим да се 

планиране писмене провере из овог периода у свим разредима и одељењима пренесу у друго 

полугодиште, водећи рачуна о оптерећености ученика и преклапању са писменим проверама у 

другом полугодишту. Такође, по упутствима МПНТР снимљени часови РТС-а могу се 

користити као допуна својим онлајн часовима преко Гугл учионица, а сви чланови су се 

сложили да нису у обавези да снимају часове или да их држе уживо уколико то не желе или 

немају техничких могућности. Оцењивање ученика биће организовано по измењеном 

Правилнику, усмена испитивања се могу обављати преко видео-апликација (Зум, Мит, Вајбер, 

Скајп), а поправљање оцена након предложених закључних оцена искључиво ће се вршити 

уживо у школи уз присуство стручних сарадника поштујући све епидемиолошке мере. 

19. 12. 2020. Међународно квиз-такмичење „Немањићи” – Жељка Павловић; 

Децембар 2020. Израда паноа поводом Рождества Христовог – Драгана Кончаревић 

Децембар 2020. Онлајн припрема рецитатора за школску славу Светог Саву − Мирјана 

Облаковић; 

Децемабар 2020. Онлајн припрема рецитатора за школску славу Светог Саву − Виолета 

Тошић;  

Децембар 2020. Снимање онлајн Светосавске академије (рецитација и видео-колаж) – Драгана 

Кончаревић; 

Децембар 2020. Припрема за школску славу Светог Саву – Милан Шево; 

18. 12. 2020. (онлајн) 

Договор у вези са стручним усавршавањем наставника српског језика и књижевности за 

текућу школску годину (62. Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског 

језика и књижевности 29−31. јануар 2021).  

12. 1. 2021. У организацији катихетског одбора епархије сремске одржан семинар „Верска 

настава у служби цркве” – наставници верске наставе 

27. 1. 2021. Дигитална приредба поводом Светога Саве – наставници верске наставе 

Током године: Лингвистичка секција у току шк. 2020/21. реализована онлајн у складу са 

мерама због епидемије вируса корона – Анита Петровић Богдановић и Бојана Брашанац 

Током године: Активности Читалачког клуба реализоване у форми часова-радионица преко 

Гугл мита у току шк. године, учесници ученице 5-1 и 6-5, ментор ЧК Анита Петровић-

Богдановић. 

29−31. јануар 2021. 62. Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика 

и књижевности (Друштво за српски језик и књижевност Србије), онлајн. 

Јануар 2021. Учешће на литерарном конкурсу  „Пред ликом Светог Саве” – Виолета Тошић 

У оквиру Дечје недеље у сарадњи са Пријатељима деце Земуна оцењивање књига савремених 

дечјих аутора и учешће у највећем Жирију дечје књижевне критике – Мирјана Облаковић 

Организација, одабир и корекција ученичких радова за литерарни конкурс „Пред  ликом 

Светог Саве” у организацицији ПДЗ-а – Мирјана Облаковић 

Учешће у изради и лекторисање школског часописа „Бранко” – Мирјана Облаковић 
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Организација кастинга ученика старије смене у издвојеном одељењу на Бусијама за 

дугометражни играни филм и серију „Олуја” у реализацији Продукцијске куће „Омега” и 

вођење ученика у студио на Кошутњаку – Мирјана Облаковић 

1. 3. 2021. Школско такмичење из књижевности за ученике осмог разреда 

7. 3. 2021. Општинско такмичење из књижевности за ученике осмог разреда (ОШ „Станко 

Марић”, Угриновци) 

Март 2021. Школско такмичење из језика и језичке културе 

Март 2021.   Припрема и реализација онлајн-приредбе поводом Дана школе – Виолета Тошић 

21. 3. 2021. Учешће у литији поводом Недеље православља − Жељка Павловић и ученици од 2. 

до 8.разреда 

Током године: Ликовни и литерарни конкурс Светосавског звонцета за 2020/21. − Жељка 

Павловић и ученици од 2. до 4.Разреда; Драгана Кончаревић 

Април 2021. Организовање Ускршњег базара и присуство – Виолета Тошић 

Април 2021. Израда паноа поводом Васкрсења Христовог – Драгана Кончаревић 

10. 4. 2021. Пробни завршни испит из српског језика (прегледање тестова и анализа ученичких 

постигнућа) 

24. 4. 2021. Општинско такмичење из језика и језичке културе за ученике осмог разреда (ОШ 

„Лазар Саватић”) 

25. 4. 2021. Градско такмичење из књижевности „Књижевна олимпијада” (ОШ „Иво Андрић”, 

Раковица) 

Март-април 2021. Учешће на литерарном конкурсу „Шекспирова реч” – Виолета Тошић 

16. 5. 2021. Градско такмичење из језика и језичке културе (Филолошки факултет 

Универзитета у Београду) 

24. 5. 2021. Израда паноа поводом Дана словенске писмености на празник светог Ћирила и 

Методија – Драгана Кончаревић 

24. 5. 2021. Израда паноа поводом славе Св. Ћирило и Методије у издвојеном одељењу на 

Бусијама – Мирјана Облаковић 

Мај 2021. Анализа Завршног испита из претходне школске године (Бојана Брашанац) 

Мај 2021. Анализа Пробног завршног испита у текућој школској години (Бојана Брашанац) 

Током године: Организација, одабир и корекција ученичких радова за Међународни 

литерарни конкурс „Шантићева реч” – Мирјана Облаковић 

Април-мај 2021. Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење 

електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала, онлајн, у организацији ЗУОВ-а – 

Бојана Брашанац, Виолета Тошић, Мирјана Облаковић, Милица Бједов 

23. 5. 2021. Републичко такмичење из књижевности „Књижевна олимпијада” (Филолошки 

факултет Универзитета у Београду) – Бојана Брашанац и Мирјана Облаковић 

9−22. 6. 2021. Припремна настава за полагање завршног испита за ученике осмог разреда 

(Бојана Брашанац, Виолета Тошић и Мирјана Облаковић) 

16, 17, 18. 6. 2021. Обука за коришћење апликације за прегледање задатака на завршном 

испиту (Актив српског језика) 

Јун 2021. Обука наставника за дежурство на Завршном испиту − вероучитељи 

Јун 2021. Дежурство на Завршном испиту − вероучитељи 

23. 6. 2021. Завршни испит из српског језика (прегледање и комисија за приговоре) 

24. 6. 2021. Доношење плана рада и избор руководства за следећу школску годину; подела 

часова за следећу школску годину. 

Закључак: Све јавне активности током ове школске године биле су обустављене због 

епидемије вируса корона, као и такмичења на свим нивоима за ученике од 5. до 7. разреда. 

Остале активности су реализоване у складу са препорукама надлежних институција. 

Руководилац Стручног већа српског језика и књижевности и верске наставе 

Бојана Брашанац 
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4.4.4 Извештај о раду Стручног већа историје и грађанског васпитања за школску 

2020/21. годину 

Током школске 2020 - 2021. било је неколико активности чији су реализатори наставници 

историје и њихови ученици. Највише пажње је било усмерено ка припремању ученика за 

општинско такмичење из историје као и за припремање ученика осмог разреда за полагање 

завршног испита. Посебно треба истаћи учешће нашег ученика Марка Мартиновића на у 

међународном он лајн квизу Немањићи и знаменити Срби. Такође, поменути ученик као и 

ученици Урош Дугоњић и Лука Крајновић учествовали су на општинском такмичењу из 

историје које се одржало на пролеће 2021. у основној школи Соња Маринковић у Земуну. 

Успех је био велики - Урош Дугоњић је освојио прво место, Лука Крајновић друго место и 

Марко Мартиновић је освојио треће место. Марко Мартиновић је освојио друго место на 

градском такмичењу и пласирао се на републичко такмичење које је одржано у Шапцу крајем 

маја 2021. 

Током претходне школске године, одређен је приправнички стаж наставнику историје Драгану 

Грбићу коме је за ментора додељена Ивана Тошић. Реализовани су сви часови током 

менторска рада како наставника приправника тако и наставника ментора. 

Часови припремне наставе реализовани су подједнако у непосредној настави док се наставно - 

образовни процес одвијао у школи као и током он лајн часова који су организовани путем гугл 

учионице и апликације гугл меет.    

Све остале активности које подразумевају одређену врсту ваннаставних активности одложену 

су за наредну школску годину због епидемиолошке  ситуације. 

 

Активности Вршњачког тима, су такође одложене за наредну школску годину због актуелне 

здравствене ситуације. 

 

Током школске 2020. - 2021. изабрани су и уџбеници за осми разред.  

Уџбеник историје чији су аутори Сања Петровић Тодосијевић и Александар Тодосијевић 

одабран је од стране нашег стручног актива.  

Часови грађанског васпитања су посвећени дечијим правима као и Конвенцији о 

дечијим правима, све у складу са поменутом епидемиолошком ситуацијом. Наставница 

Јадранка Травица је са ђацима украсила хол школе у коме су били постављени ђачки радови. 

Учешће у разним хуманитарним манифестацијама - подршка најстаријим суграђанима је 

одржана  у првом полугодишту. 

Руководилац Стручног већа: 

  Ивана Тошић 
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4.4.5 Извештај  о раду Стручног већа наставника природних наука (биологије, физике, 

хемије и географије) за школску 2020/21. годину 

МЕСЕЦ САДРЖАЈ РАДА ИЗВРШИОЦИ 

 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

1. Организација рада у отежаним епидемиолошким 

условима и придржавање прописаних мера  начина 

понашања у школи 

2. Обавезе родитеља пре доласка ученика у школу и 

при уласку у школу 

3. Обавезе ученика током боравка у школи 

4.Анализа плана и програма и израда оперативних 

планова у настави биологије, физике, хемије и 

географије 

5.Планирање часова редовне,додатне,допунске 

наставе и секиција 

6.Набавка наставних средстава, коришћење и чување 

7.Планирање писаних провера и контролних вежби 

на нивоу већа 

Састанак Стручног већа 

4.9.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

 

*Дан здраве хране- урађени панои и предавања на 

часовима редовне наставе  

 

Н.Ристичевић 

Ј.Петровић, 

Д.Лилић 

 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

 

*Обележавање месеца борбе против болести 

зависности- урађени панои и предавања на часовима 

редовне наставе  

 

 

Н.Ристичевић 

Ј.Петровић, 

Д.Лилић 

 

 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 

1.Анализа успеха ученика у првом полугодишту и 

предлагање мера за постизање бољег успеха у 

другом полугодишту 

2.Стручно усавршавање наставника /семинари/ 

3.Договор о квизу знања 

4.Осврт на фестивал науке 

_________________________________________ 

*Обележавање Дана борбе против сиде- урађени 

панои и предавања на часовима редовне наставе  

 

Стручно веће-састанак 

18.12.2021. 

 

 

 

 

 

Н.Ристичевић 

Ј.Петровић, 

Д.Лилић 

 

 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

 

*Одржавање школских  такмичења из физике и 

хемије   

 

Г.Милић, Љ.Павловић, 

М.Кисјелица 

А.Јанковић 
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М
А

Р
Т

 
*Одржавање општинских такмичења из физике и 

хемије  

.Избор уџбеника за 7.и 8. разред основне школе за 

школску 2021/2022.годину 

 

Г.Милић, Љ.Павловић, 

А.Јанковић 

Стручно веће, 

16.3.2021. 

 

А
П

Р
И

Л
 

1. Анализа постигнутих резултата комбинованог 

теста са пријемног испита ученика осмог разреда за 

школску 2019/2020. Годину 

1. Анализа постигнутих резултата комбинованог 

теста са пробног испита ученика осмог разреда за 

школску 2020/2021.годину 

*Одржавање окружног такмичења из физике и 

хемије  

 

Стручно веће-

састанак,14.04.2021. 

 

Стручно веће-састанак, 

15.04.2021. 

 

Г.Милић, Љ.Павловић, 

А.Јанковић 

 

М
А

Ј
 

*Израда нових планова за 8.разред за 

2021/2022.школску  год. 

 

________________________________________ 

1.Анализа постигнутих резултата са такмичења 

  и предлози мера за постизање бољих  

________________________________________ 

*-Дан биодиверзитета- урађени панои и предавања 

на часовима редовне наставе  

 

*Одржавање републичког такмичења из физике и 

хемије 

  

*Дан здравих градова-урађени панои и предавања на 

часовима редовне наставе и изборног предмета 

Стручно веће  

 

 

 

Састанак Стручног већа 

24.05.2021. 

 

Н.Ристичевић, Ј.Петровић, 

Д.Лилић 

 

Г.Милић, А.Јанковић 

 

 

М.Ђурић, Д.Косановић, 

Б.Прица 

 

  

Ј
У

Н
 

 

1.Анализа успеха ученика на крају другог 

полугодишта школске 2020/2021. године 

2.Предлог поделе часова за школску 2021/2022. 

годину 

3.Извештај о раду Стручног већа у протеклој 

школској години 4.План рада  Стручног већа 

наставника природних наука  за наредну школску 

годину 

4.Избор руководиоца већа 

 

Састанак Стручног већа 

22.6.2021. 

 

А
В

Г
У

С
Т

 

 

1.Анализа успеха ученика на крају школске 

2020/2021. године  

 

 

 

 

 

 

 

Састанак Стручног већа 

                                                                        Руководилац стручног већа -  Нада Ристичевић  
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4.4.6 Извештај о раду Стручног већа наставника математике, информатике и 

рачунарства, технике и технологије за школску 2020/21. годину 

МЕСЕЦ АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

АВГУСТ 1. Планирање припремне наставе из 

математике за поправни испит  

2. План и програм за наредну школску годину. 

3. Распоред писмених и контролних вежби у 

наредној школској години. 

4. План и програм ваннаставних активности. 

5. План и програм за децу са посебним 

потребама. 

6. Планирање иницијалног теста из 

математике за ученике од 5. до 8. разреда. 

7. Планирање припремне наставе за полагање 

завршног испита за ученике 8. разреда 

8.   Техничка обрада школске документације 

- Годишњег плана рада школе за школску 

2020/21.годину 

- Извештаја о раду школе за школску 

2019/20.годину 

- План стручног усавршавања за школску 

2020/21.годину 

- Извештај о стручном усавршавању за школску 

2019/20.годину 

- План самовредновања за школску 2020/21.годину 

- Извештај о самовредновању за школску 

2019/20.годину 

Данијела Гордић,  

 

 

 

 

Сви чланови 

Стручног већа 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници 

информатике и 

рачунарства 

 

 

 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 1. Набавка математичких часописа. 

2. Набавка потребних наставних средстава и 

литературе. 

3. Реализација и анализа иницијалних тестова 

за ученике од 5. до 8. разреда. 

4. Вожња бицикла полигоном спретности 

5. Набавка додатне опреме за кабинет 

информатике, поправка старих рачунара и 

набавка делова 

 

Математички квиз, биће реализован у оквиру 

радионице „ Мај месец математике“.  

Стручно веће 

математике 

Стручно веће 

 

 

 

Стручно веће 

информатике 
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ОКТОБАР 

НОВЕМБАР 

  

 

1. Стручно веће се састало због уједначавања 

критеријума оцењивања и вредновања у 

време комбинованог модела наставе 

 

2. Анализа рада и успеха ученика у првом 

класификационом периоду.  

 

Због епидемије Ковид 19 школско такмичење из 

математике је одложено до даљњег. 

Посета музеју Никола Тесла биће реализована у 

периоду април-мај. 

 

Стручно веће 

математике 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

 

 

1. Анализа успеха на ктрају првог 

полугодишта, донет план и програм за 

ученике са недовољним оценама из 

математике 

2. Школско такмичење из информатике и 

рачунарства одржано је у недељи од 23. 

Новембра до 4. Децембра. На такмичењу су 

учествовали: Нађа Богдановић 7/5, Василије 

Хаџи Пурић 7/3 и Јована Хаџи Пурић 6/3. 

 

 

Стручно веће 

математике 

 

 

 

 

Душан Стоиљковић 

Душан Обилић 

 

 

ФЕБРУАР 1. Школско такмичење из математике 

одржано је 5. Фебруара 2021 године. На 

такмичењу учествовало 17 ученика 

5.разреда, 15 ученика 6.разреда, 8 ученика 

7.разреда и 6.ученика .разреда. 

2. Квалификације за окружно такмичење из 

програмирања одржане су 20 .фебруара 

2021 године. Учествовали су: Василије 

Хаџи Пурић (прво место у свом узрасту), 

Јована Хаџи Пурић (прво место у свом 

узрасту), Вања Николић (без пласмана), 

Наталија Глишић (без пласмана), Предраг 

Кљајић (без пласмана). 

3. Општинско такмичење из математике 

одржано је 28.фебруара 2021 године у ОШ 

„Горња Варош“- Земун.  

Стрчно веће 

математике и 

стручно веће 

учитеља 

 

 

Душан Стоиљковић 

Душан Обилић 

Милана Марић 

 

 

 

 

 

Наставници 

математике 
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МАРТ 1. Такмичење из математике 

„МИСЛИША“ одржано је 11.марта 2021 

године. Остварени резултати на 

такмичењу су: Аранђеловић Павле 5/5 

(похвала), Лацмановић Матеја 

5/2(похвала)н Милошевић Иван 

(похвала),  Перић Никола 6/6 

(1.награда), Урош Ђурић 6/5 (2.награда), 

Вукелић Вељко (2.награада), Ана 

Врањеш 6/2 (3. награда), Соврлић 

Алекса 6/2 (3.награда), Ђорђе Трајковић 

6/3 (2. награда), Јована Хаџи Пурић 6/3 

(похвала), Василије Хаџи Пурић (2. 

нграда), Марковић Немања 7/1 

(похвала), Антић Марко (похвала). 

2. Општинско такмичење из информатике 

и рачунарства област мултимедијалне 

презентације одржано је 13.марта 2021 

године у ОШ „Соња Маринковић“. 

Остварени резултати су: Маша Шарац 

8/2 (1.место), Лазар Јовановић 8/5 

(2.место),Марија Пајић (2.место), Дуња 

Пантић (3.место), Ана Тртић (пез 

пласмана), Јована Станојчић (без 

пласмана). 

3. Окружно такмичење из математике 

одржано је 20.марта 2021. године. 

Остварени резултати су: Иван 

Милошевић 5/2 (3. награда), Урош 

Ђурић 6/5 (2. награда), Милош 

Благојевић (3.награда), Вељко Вукелић 

(3. награда), Саша Петровић (похвала), 

Ђорђе Трајковић (похвала), Јована Хаџи 

Пурић(похвала).Василије Хаџи Пурић 

(1.награда), Предраг Кљајић (похвала) . 

На државно такмичење су се пласирали 

следећи ученици: Урош Ђурић, 

Василије Хаџи Пурић  

4. Планирана посета производној радној 

организацији није одржана због 

немогућности пријема у радну 

организацију „Конелек“- Батајница. 

  

Стручно веће 

математике и 

стручно веће 

учитеља 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Душан Стоиљковић 

Душан Обилић 

Милана Марић 

 

 

 

 

 

 

 

Стручно веће 

математике 

АПРИЛ 1. Учешће на продаји ускршњег базара 

 

2. Анализа пробног завршног испита за 

2020/2021 годину. 

 

3. Школско такмичење из технике и 

технологије 17.04. 

Наставници технике 

и технологије 

 

Маријана Мрђен 

 

Наставници технике 

и технологије  
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4. Општинско такмичење из технике и 

технологије одржано је 17. Априла  

 

5. Градско такмичење из технике и 

технологије одржано је 24.4 2021. 

године. 

 

6. 22.04. Међународни дан планете 

земље-изложба паноа 5. и 6.разреда 

 

 

 

 

 

 

 

МАЈ 1. Обележен је мај месец 

математике изложбом ученичких 

радова из различитих области 

математике 

Такмичење из математике „Математички турнир“- 

математичка олимпијада  је одржан 22.маја 2021. 

Године. Екипу на турниру су чинили: Вењко 

Богдановић 4/2, Иван Милошевић 5/2, Урош 

Ђурић 6/5, Василије Хађи Пурић 7/3, Елена Калањ 

8/4 

2. Анализа завршног испита из 

математике за 2019/2020 годину 

3. Републичко такмичење из 

рачунарске и информатичке 

писмености „Дабар“ одржано је 

28.маја 2021. године  

4. Окружно такмичење из 

информатике и рацунарства 

област програмирањеодржано је 

23.маја 2021 године . Остварени 

резултати су: Василије Хаџи 

Пурић 7/3 (1.место), Јована Хаџи 

Пурић (1.место). 

 

5. Европски дани паркова“,ученици 

3. и 7. разреда су учествовали у 

овој активности-ученик Василије 

Шапоња(7-1) је коришћењем 

дрона учествовао у изради 

презентације на ову тему 

Стручно веће 

математике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брана Шарац 

 

Наставвници 

информатике и 

рачунарства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници технике 

и технологије 

ЈУН 1. Државно такмичење из програмирања 

одржано је 5.6.2021. године у Београду 

(Математичка гимназија). Резултати: 

Василије Хаџи Пурић (1.место), Јована 

Хаџи Пурић (2. место) 

2. СИО такмичење 26.6.2021 године 

3. Припремна настава ученика за завршни 

испит из математике 

 

4. Организација смотре“Шта знаш о 

Наставници 

информатике и 

рачунарства 

 

 

 

Данијела Гордић 

Брана Шарац 

 

Наставници технике 
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саобраћају“,вожња полигоном 

спретности(16.06.2021.године).На полигону 

су учествовали ученици из више 

одељења.Возили су бицикле и ролере 

 

5. Изложба ученичких радова у холу наше 

школе 

 

 

Учешће у раду школске уписне комисије за 

завршни испит. 

Обавезе које се обављају као члан школске уписне 

комисије су: 

1. Унос података за целу генерацију 8.разреда: 

генералије, оцене шести, седми и осми 

разред. 

2. Координација са разредним старешинама у 

вези са провером података (најмање шест 

пута се сви подаци проверавају) 

3. Координација са представником градске 

уписне комисије у вези са уносом, провером 

и исправком података. 

4. Унос коначних резултата завршног испита 

5. Унос жалби на резултате завршног испита 

6. Унос листе жеља ученика 

7. Објављивање резултата завршног испита 

Реализација другог уписног круга 

 

Унос резултата са завршног испита и унос листи 

жеља 

 

Израда извештаја рада стручног већа математике, 

информатике и рачунарства и технике и 

технологије  за школску 2019/2020 годину. 

 

Израда плана рада стручног већа математике, 

информатике и рачунарства и технике и 

технологије  за школску 2020/2021 годину. 

 

 

 

 

и технологије 

 

 

 

 

Стручно веће 

 

Руководилац Стручног већа 

Брана Шарац 
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4.4.7 Извештај о раду Стручног већа наставника физичког васпитања за школску 

2020/21. годину 

Дана 24.8.2020.године, одржан је састанак Стручног већа физичког васпитања у саставу: 

Стеван Месаровић, Дубравка Косић, Никола Стикић и Зоран Ђорђевић- председник актива.  

На састанку договорен је распоред часова редовне наставе и секција. У договору, секције смо 

поделили тако да наставница Дубравка Косић буде задужена за рукометну секцију, Стеван 

Месаровић за фудбалску секцију, Никола Стикић за кошаркашку секцију и Зоран Ђорђевић за 

одбојкашку секцију. 

Што се реквизита тиче установљено је да за почетак нове школске године располажемо са 

довољним бројем лопти, а да су нам приоритети још два помоћна коша за фискултурну салу, 

димензија 120x85, као и конструкција за америчке кругове. За ове приоритете обратићемо се 

управи школе. 

Дана 9.9.2020.године, одржан је састанак Стручног већа физичког васпитања у саставу: Стеван 

Месаровић, Дубравка Косић, Никола Стикић и Зоран Ђорђевић- председник актива.  

 

На састанку анализиран је календар школских спортских такмичења.У материјалу који смо 

добили од организатора за школски спорт општине Земун разговарали смо о оријентационом 

календару такмичења која у овом периоду нису дозвољена услед ковида19. 

Настава мора прилагођена и извођена по упутствима министарства просвете уз поштовање 

свих епидемиолошких мера. Оно што је посебно наглашено да нема колективних спортова, 

што нам је угасило наду да ћемо у првом полугодишту имати спортска такмичења.  

Тако је и било, без такмичења у првом полугодишту. 

 Тестове за тестирање и анализе моторичких и функционалних способности ученика 

користимо од издавача Републике Србије- завод за вредновање квалитета образовања и 

васпитања, Београд 2016., који се зове “Приручник за праћење физичког развоја и развоја 

моторичких способности ученика у настави физичког васпитања”, где смо константовали да га 

уредно имамо и да је доступан сваком члану нашег актива. Овај приручник примењиваћемо и 

у овој школској 2020/21.години, и да ћемо га заједно анализирати са ученицима после сваког 

изведеног теста.  

 

На крају састанка закључили смо да је физичко васпитање једини школски предмет који је 

усмерен на физички развој    и здравље деце, којим се омогућује развој ума, тела и духа, коју 

нама наставницима који се бавимо овим предметом доноси велику улогу и одређену врсту 

одговорности. Наставићемо да промовишемо здрав начин живота у настави физичког 

васпитања. Што се тиче модела и система праћења физичког развоја и развоја моторичких 

способности, они су у складу са циљем изадацима наставе физичког васпитања. 

 

Дана 12.2.2021.године, одржан је састанак Стручног већа физичког васпитања у саставу: 

Драган Клисарић (замена за колегиницу Данијелу Радаковић), Никола Стикић и Зоран 

Ђорђевић- председник актива. 

 Са попуштањем епидемиолошких мера полако су се стварали услови за организовањем 

спортских такмичења. И поред кратког времена за припрему наших ученика за многобројна 

такмичења, ипак смо успели да нашој школи донесемо одличне резултате.  

Прво у низу било је такмичење у пливању, где је 18. и 19. фебруара одржано градско 

такмичење на базену СРПЦ Милан Гале Мушкатировић, на којем је учествовало наших 5 

ученика, Илић Борис 6-1, Марић Коста 5-5, Савић Константин 6-4, Видић Адам 8-2 и Вукелић 

Вељко 6-3.  

Марић Коста 5-5 освојио је друго место на 50м слободним стилом, а Вукелић Вељко 6-3 друго 

место на 50м прсно. Честитке ѕа све учеснике, а понајвише за ученике са медаљама. 
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Дана 24.2.2021. обележен је Дан борбе против вршњачког злостављања познатији као Дан 

Розе мајица. Прича о Дану Розе мајица:  

Широм света се последње среде у фебруару обележава као Дан борбе против вршњачког 

насиља. Све је почело 2007. године када је група активиста у једној канадској провинцији 

покренула иницијативу након што је канадски ученик Чарлес МекНил у школу дошао са розе 

мајицом на себи и због тога претрпео ругање и вербално насиље од својих вршњака. Ученик је 

розе мајицу обукао у знак подршке мајци оболелој од карцинома дојке. Активисти су купили 

50 розе мајица и поделили их његовим вршњацима у школи који су их носили као подршку 

дечаку. Ученици су почели и сами да долазе у школу облачећи розе мајице, које су тако 

постале симбол борбе против вршњачког насиља у школама, који се широм света обележава 

последње среде у фебруару. 

На следећем такмичењу школског првенства Србије у каратеу одржаног 15. марта друго место 

постигао је ученик Ђорђе Ђурђановић 6-4 и четврто Ђорђе Веселић 5-1. Бравооо! 

Од краја априла до средине јуна организована су такмичења у 4 спортске дисциплине:  

ФУТСАЛ за дечаке и девојчице 7. и 8. разреда одржан је 26. и 27. априла у балону Аргентина 

у Земуну на којем нисмо имали запажене резултате. Екипе су водили наставници Никола 

Стикић и Драган Клисарић. 

Наставници који су водили млађе категорије постигли су следеће резултате:  

У конкуренцији девојчица 5. и 6. разреда наша школа је освојила ПРВО место на општинском 

такмичењу и пласман на градско. Ученице које су биле шампионке Земуна су: Наталија 

Бурсаћ 5-1, Анђела Костић 5-2, Николина Ивановић 5-5, Лејла Селмани 5-5, Марија Јовановић 

5-6, Марија Ераковић 5-6, Анастазија Виторовић 6-1, Николина Вујасиновић 6-4, Милица 

Кромпић 6-6, Ана Ковачевић 6-6, Наташа Гашић 6-6 и Марта Граовац 6-6. Бравооо! Девојчице 

су биле предвођене наставником Зораном Ђорђевићем. 

На градском такмичењу које је организовано 10. јуна узели смо само учешће. 

У конкуренцији дечака 5. и 6. разреда наша школа је освојила ТРЕЋЕ место на општинском 

такмичењу. Наставник Стеван Месаровић постигао је резултат са следећим дечацима: Милош 

Цвјетићанин 5-7, Данило Мелентијевић 6-6, Матеја Лацмановић 5-2,Душан Манојловић 6-1, 

Павле Гопић 6-4, Ђорђе Травица 6-8, Марко Угрица 5-2, Слободан Вулетић 5-2, Адријан 

Маћешић 6-7 и Михајло Пејовић 6-1. Бравоооо!  

ОДБОЈКА је одржана у конкуренцији дечака и девојчица 7. и 8. разреда 10. и 11. маја у 

ОШ“С.Г. Митраљета“ и ОШ“Бранко Радичевић“. Екипа дечака коју је предводио наставник 

Никола Стикић освојила је ПРВО место на општинском такмичењу, ДРУГО место на 

градском и ЧЕТВРТО место на међуокружном. Ученици који су постигли овај одличан 

резултат су: Душан Мадић 8-3, Илија Вујевић 8-3, Лав Метикош 8-3, Аклександар Шајић 8-3, 

Данило Веселић 8-4, Никола Миловац 7-5 и Илија Кукољ 7-1. Бравооо! 

Екипа девојчица 7. и 8. разреда коју је водио наставник Зоран Ђорђевић није имала запажене 

резултате. 

У конкуренцији девојчица и дечака 5. и 6. разреда које је одржано 30. маја и 1. јуна у 

ОШ“С.Г.Митраљета“ и ОШ“Бранко Радичевић“, наше девојчице освојиле су ПРВО место на 

општинском и ДРУГО место на градском такмичењу које је оджано 11. и 14. јуна. Ученице 

које је водио наставник Зоран Ђорђевић су: Вања Шврака 5-2, Николина Барјактаревић 5-4, 

Петра Угрица 5-4, Николина Ивановић 5-5, Дуња Пантић 6-1, Лана Смиљанић 6-2, Јелисавета 

Јосиповић 6-3, Невена Шкундрић 6-3, Ана Драговић 6-3, Ана Миљевић 6-4, Катарина Хуњади 

6-4,  Емилија Лазар 6-6 и Ана Шкаљац 6-7.  

На градском такмичењу придружила нам се и Тања Ушљебрка 6-8. Бравоооо! 

Екипа дечака 5. и 6. разреда коју је водио наставник Никола Стикић није имала запажене 

резултате. 

КОШАРКА је одржана у конкуренцији дечака и девојчица 7. и 8. разреда 14.,15. и 17. маја у 

ОШ“Мајка Југовић“ и ОШ“Лазар Саватић“. Дечаке је водио наставник Никола Стикић, а 
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девојчице наставник Зоран Ђорђевић. Дечаци без резултата, а девојчице су освојиле ДРУГО 

место на општинском такмичењу: Теодора Протић 7-1, Сара Караснех 7-4, Ивана Јевтић 7-5, 

Јована Ивановић 8-2, Тара Јаћимовић 8-2, Слађана Деспинић 8-4 и Елена Калањ 8-4. Бравоооо! 

У конкуренцији девојчица и дечака 5. и 6. разреда које је одржано 24. и 25. маја у ОШ“Мајка 

Југовић“ и ОШ“Лазар Саватић“, обе екипе је водио наставник Зоран Ђорђевић. Девојчице су 

узеле учешће на општинском такмичењу, а дечаци су били ЧЕТВРТИ, уз освојену награду за 

фер плеј.  

РУКОМЕТ је оджан 27. и 28. маја на отвореним теренима у ОШ“Станко Марић“ у 

Угриновцима, за дечаке и девојчице 5. и 6. разреда. Екипу девојчица водио је наставник Зоран 

Ђорђевић, ЧЕТВРТО место и награда за фер плеј, а екипу дечака водио је наставник Никола 

Стикић, ТРЕЋЕ место. Ученици који су освојили треће место на оопштинском такмичењу су: 

Ненад Домоњи 6-1, Душан Манојловић 6-1, Вељко Тркуља 6-2, Владимир Тркуља 6.2, Радован 

Петронијевић 6-3, Никола мусић 6-3, Страхиња Гавриловић 6-3, Константин Савић 6-4, 

Никола Кашерић 6-6 и Данило Мелентијевић 6-6. Бравооо! 

Како су такмичења која су била организована током целе школске године, а у овој години 

организована у једном месецу, морамо да будемо задовољни постигнутим резултатима. 

 

Председник актива физичког и здравственог васпитања, 

Зоран Ђорђевић 
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4.4.8 Извештај о раду стручних већа за област предмета Музичка култура и Ликовна 

култура за школску 2020/21. годину 

 

Месец Активност Носиоци активности Реализација 

активности 

 

 

СЕПТЕМБАР 

- Договор о раду и 

планирање активности за 

школску 2020/2021. 

годину 

Данијела Младеновић 

(замена – Светлана 

Петровић), Зорана 

Исаиловић, 

Марија Кнежевић 

(замена - Марина 

Совиљ Бубоња),  

Наталија Дабић 

Активност 

реализована 

- Прихватање учешћа на 

конкурсима, изложбама , 

ДЕЛИСУ и сарадња са 

Дечјим савезим и 

Музичком омладином 

Београда 

Данијела Младеновић, 

Зорана Исаиловић 

Марија Кнежевић, 

Наталија Дабић 

 

Прихватање сарадње и 

учешћа на 

такмичењима је 

договорено 

- Сарадња са Дечјим 

савезом и музичком 

омладином Београда 

 

 

Јелена Павлица, 

Данијела Младеновић, 

Зорана Исаиловић, 

Марија Кнежевић, 

Наталија Дабић 

Активност 

реализована 

- Формирање изборних 

предмета 

Данијела Младеновић,  

Зорана Исаиловић, 

Марија Кнежевић, 

Наталија Дабић 

 

Групе за изборне 

предмете су 

формиране и то: Хор и 

оркестар: 7 група (3 

групе у шестом 

разреду (6/2,5; 6/1,3; 

6/4,6) и 4 групе у 

седмом разреду (7/1; 

7/2,3; 7/4,5 и 7/6), 

Цртање, сликање, 

вајање: 4 групе у 

петом разреду (5/1,6: 

5/7; 5/2,5 и 5/3,4). 

Настава музичке културе 

се редовно изводи у 

школи, певање је 

забрањено због пандемије 

корона вирусом, због тога 

се и часови хора и 

оркестра одржавају 

онлајн, а сва такмичења 

из певања су обустављена 

до даљњег; часови трају 

Данијела Младеновић, 

Зорана Исаиловић 
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30 минута;  

Естетско уређивање 

огранка школе у насељу 

Бусије поводом свечаног 

отварања 

Наталија Дабић  

    

 

ОКТОБАР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Посета и радионица  

уметничком атељеу – 

29.10.2020 

Наталија Дабић, 

ученице 

Катарина Ашћерић 

5.разред и Анђа 

Ковачевић 5.разред 

У оквиру 

манифестације 

пројекта „ЕКО ЛОРА“ 

Београд 2020. године 

који је подржала 

Канцеларија за младе 

Града Београда, 

Добили смо две 

захвалнице за учешће 

на Ликовном и фото 

конкурсу на тему 

„МОЈ БЕОГРАД“ .  

Осим захвалница које 

су освојиле ученице: 

Катарина Ашћерић 

5.разред и Анђа 

Ковачевић 5.разред, 

наша школа је добила 

и посебну  НАГРАДУ 

као школа са највећим 

бројем ученика на 

Конкурсу. 

Овом лепом приликом 

додељна нам је веома 

вредна књига: 

Јансонова историја 

уметности. 

- Посета и радионица  

уметничком атељеу   

Наставнице ликовне 

културе Марина Совиљ 

Бубоња и Наталија 

Дабић су у сарадњи са 

уметничком галеријом 

„Стара Капетанија“ из 

Земуна реализовале 

посету  уметничком 

атељеу уметнице 

Наташе Бојанић. 

29.10.2020. године 

Четири ученице су 

имале прилику да у 

атељеу похађају 

радионицу керамике и 

направе своју 

уникатну шољу као и 

рељеф у глини. 

Радионице су 

похађале: 

Ана Мирковић 

6.разред 

Лара Бабић 6.разред 

Елена Чукић 5.разред 

Лана Опарница 

8.разред 
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-Учешће у такмичењу 

Школски климатски 

изазов „Храна и 

климатске промене“ 2021. 

Марија Кнежевић, 

Наталија Дабић 

Активност успешно 

реализована 

-Уређење паноа у обе 

школе поводом 

обележавања Дечје 

недеље 

Наталија Дабић, 

Марина Совиљ 

Активност успешно 

реализована 

-Уређење паноа у обе 

школе поводом 

обележавања Дана 

старијих особа 

Наталија Дабић, 

Марина Совиљ 

Активност успешно 

реализована 

- Додела похвалница за 

ликовни конкурс „Мој 

Београд“ 

Програму су 

присуствовале 

наставница ликовне 

културе Наталија 

Дабић, ученица 

Катарина Ашћерић и 

мајка ученице. 

Завршни програм, 

изложба награђених и 

похваљених радаова 

као и додела награда 

била је организована у 

суботу, 31.октобра 

2020.године од 12:00 

до 13:30 часова у 

Београду, на Ада Хуји. 

Том приликом је свако 

од награђених и 

похваљених ученика, 

као и њихови 

наставници или 

родитељи засадио 

ружу у оквиру 

програма „Београду на 

дар“ а поводом 76 

година од ослобођења 

Београда у Другом 

светском рату. 

 

 

НОВЕМБАР 

 

 

 

 

- Посета Музеју 

Савремене Уметности и 

радионица 

Организација, вођење кроз 

изложбу и реализација радионице: 

Наталија Дабић. 

 

8.11.2020. године 

посета успешно 

реализована.  

Ученице 6 – 5 разреда: 

Ана Мирковић, Јана 

Кашић, Ања Вујичић и 

Лара Бабић су у 

недељу 8.новембра 

присуствовале 

ликовној радионици на 

тему: „Аутопортрет и 

портрет“ Дечијег 



Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе шк. 2020/21.године 

89 

клуба МСУБ . 

Осим радионице, 

ученице су обишле 

тренутну поставку 

Музеја и упознале се 

са актуелним делима 

из области савремене 

уметности. 

 -Учешће на ликовном 

конкурсу „Железница у 

очима деце“  

Марија Кнежевић, 

Наталија Дабић 

1.11.2021. 

 

ДЕЦЕМБАР 

- Реализација слободне 

наставне активности 

наставе Хор и оркестар 

 

 

 

Данијела Младеновић, 

Зорана Исаиловић 

(Светлана Петровић 

као замена Данијеле 

Младеновић током 

септембра и октобра) 

- Ученици су током 

првог полугодишта 

имали прилике да чују 

звуке разних 

инструмената, музику 

различитих извођача, 

итроијских епоха и 

жанрова. Настава је 

реализована по плану 

(14 часова), а у неким 

групама је одржан и 

час више. 

- Ученици су у Гугл 

учионици постављали 

своје коментаре, 

учествовали у анализи 

музичких примера.  

 

 

ЈАНУАР 

- Реализација онлајн 

приредбе поводом 

обележавања школске 

славе Св. Сава 

Данијела Младеновић, 

Зорана Исаиловић 

- Због епидемиолошке 

ситуације и претходне 

одлуке да се настава 

Хора и оркестра 

изводи онлајн, није 

било могућности 

припремити нови 

материјал намењен 

онлајн приредби.  

За онлајн приредбу је 

одабран одговарајући 

репрезентативни 

материјал (снимак) 

ранијег наступа 

школског хора и 

оркестра и извођења 

песме „Савин дан“ у 

парохијском дому 

Цркве Рођења 

Пресвете Богородице у 

Батајници. 
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-Урећење паноа поводом 

обележавања школске 

славе Св. Сава 

Марија Кнежевић, 

Наталија Дабић 

Активност успешно 

реализована 

 

ФЕБРУАР 

-Конкурс МФЦ „Шта 

твоју душу чини 

срећном“ 

Марија Кнежевић, 

Наталија Дабић 

Активност успешно 

реализована 

-Ликовни конкурс „Робот 

и вештачка 

интелигенција“ 

Марија Кнежевић, 

Наталија Дабић 

10.2.2021. 

-Ликовни конкурс „Мали 

Битољски Монмартр 

2021“ 

Марија Кнежевић, 

Наталија Дабић 

20.2.2021. 

 

МАРТ  

- Припрема онлајн 

приредбе поводом 

обележавања Дана школе 

Данијела Младеновић, 

Зорана Исаиловић 

И даље, због 

епидемиолошке 

ситуације и претходне 

одлуке да се настава 

Хора и оркестра 

изводи онлајн, није 

било могућности 

припремити нови 

материјал намењен 

онлајн приредби.  

За онлајн приредбу је 

одабран  дговарајући 

репрезентативни 

материјал (снимци) 

ранијих наступа 

школског хора и 

оркестра : 

1. „Чини ми се да је 

Србија“ – Дан Св. Саве 

у просторијама школе 

из 2019., 

2. „Певам дању, певам 

ноћу“  

- манифестацији 

„Саватић у мају“ 

одржана у ОШ „Лазар 

Саватић“ у Земуну 

2019.,  

3. Спот за песму „Cup 

song“ сниман у 

просторијама наше 

школе 2018. године. 

-Уређење паноа поводом 

обележавања Дана школе 

и снимања онлајн 

приредбе 

Марија Кнежевић, 

Наталија Дабић 

Активност успешно 

реализована 
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-Учешће на конкурсу 

„Мали Пјер“ 

Марија Кнежевић, 

Наталија Дабић 

23.3.2021. наши 

ученици су постигли 

запажене резултате: 

1. место - Јован 

Кнежевић 8/4 – 

2. место - Ана Цревар 

5/2  

2. место – Јана 

Јокановић 8/4 

3. место – Елена Чукић 

5/3 

3. место – Лазар 

Добрић 5/7 

-Уређење паноа на тему 

„Пролеће“ у обе школе 

Марија Кнежевић, 

Наталија Дабић 

Активност успешно 

реализована 

АПРИЛ -Учешће на ликовном 

конкурсу „Како видим 

планету у 2030. години“ 

Јапан 

Марија Кнежевић, 

Наталија Дабић 

Активност успешно 

реализована 22.4.2021. 

-Учешће на ликовном 

конкурсу за ускршње 

радове 

Марија Кнежевић, 

Наталија Дабић 

Активност успешно 

реализована 25.4.2021. 

МАЈ -Уређење паноа школе у 

Бусијама поводом 

прославе славе Свети 

Ћирило и Методије 

Наталија Дабић Активност успешно 

реализована 

-Учешће на конкурсу 

„Упознајмо птице“ 

Марија Кнежевић, 

Наталија Дабић 

Активност успешно 

реализована 20.5.2021. 

године. Награђени 

ученици су: 

Елена Чукић 5/3, 

Катарина Слијепчевић 

5/2 и Катарина 

Стошић 5/6. 

ЈУН -Учешће на ликовном 

конкурсу „Маскота за 

светско првенство у 

боксу 2021.“ Србија 

Марија Кнежевић, 

Наталија Дабић 

Активност успешно 

реализована 

- Реализација слободне 

наставне активности 

Хор и оркестар 

 

Данијела Младеновић, 

Зорана Исаиловић 

- Настава се  изводила 

онлајн до краја 

школске године. 

Ученици су добијали 

различите занимљиве 

материјале из којих су 

могли сазнати нове 

занимљивости из света 

музике.  
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- Анализа рада 

стручног већа 

Данијела Младеновић, 

Зорана Исаиловић, 

Марија Кнежевић, 

Наталија Дабић 

С обзиром на 

епидемиолошку 

ситуацију и одрећене 

мере које су се морале 

поштовати, ове године 

су активности из 

музичке културе 

морале бити 

редуковане, а неке су 

биле и отказане. Већи 

део планираних 

активности је 

реализован уз 

придржавање 

препоручених мера.  

 

Руководилац стручног већа 

Данијела Младеновић 
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4.5 Извештај о раду директора школе на крају првог полугодишта школске2020/21. 

године 

Извештај о раду Директора школе посебан је документ и чува се у Школи. (Прилог) 
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4.6 Извештај о раду помоћника директора школе за школску 2020/21. годину 

У току школске 2020/2021. године радила сам на пословима помоћника директора кроз сталне 

активности усмерене ка унапређивању, усавршавању и рационализовању наставног рада у 

целини. 

 

Помоћник директора помаже директору школе у области праћења и организовања васпитно-

образовног рада у школи у складу са одредбама Закона о основама система образовања и 

васпитања и Статута школе.   

 

У току  школске 2020/2021. године,  помоћник директора школе је радила на следећим 

пословима, и то: 

• Организовала педагошки рад школе 

• Координирала  рад стручних органа 

• Пратила реализацију годишњег плана рада школе 

• Помагала директору у инструктивно-педагошким пословима 

• По овлашћењу директора одобравала одсуство радника један дан, одређивање замене 

одсутних наставника и других радника школе 

• По овлашћењу директора вршила усклађивање распореда часова, када је у току 

школске године долазило до промена.  

• У сарадњи са педагогом и психологом школе организовала прикупљање и обраду 

материјала за извештаје из области наставе и васпитања 

• Усклађивала сарадњу наставника, ученика и родитеља 

• Пратила план професионалне оријентације 

• Организовала рад на уредном вођењу педагошке документације и евиденције 

• Организовала сарадњу са ученичким организацијама 

• Пружала помоћ наставницима у погледу припрема извођења наставе 

• Контролисала и помагала одељењским старешинама у вођењу јавних исправа 

(преводница, сведочанства, матичне књиге, дневника рада, ЕИС-а...) 

• Вршила друге послове у складу са Статутом школе и по овлашћењу директора 

 

1. ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

 

АКТИВНОСТ САРАДНИЦИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗЦИЈЕ 

Учешће у изради ГПРШ и Анекса Школског 

програма 

     

Секретар, стручни 

сарадници, руководиоци 

већа, наставница 

информатике 

Јун, август, 

септембар 

Праћење реализације  ГПРШ, ШРП, 

самовредновања рада школе 

ПК, стручни сарадници, 

чланови Тима са 

самовредновање рада 

школе 

Током школске 

године 

Израда годишњег плана рада помоћника 

директора 

Директор јул  

Пружање помоћи у изради годишњих 

планова рада СВ из области предмета, НВ, 

ОВ 

Наставници  Август 

Предлагање решења у циљу побољшања 

васпитно-образовног процеса 

НВ Током шк. 

2020/21. 
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Учествовање у изради  образаца за израду 

годишњих и месечних планова рада, 

писаних припрема и документације за 

праћење реализације ШП, ГПРШ; 

Стручни сарадници По потреби 

Учествовање у праћењу реализације 

Развојног плана установе 

Чланови Актива за 

Развојно планирање 

Током шк. 

2020/21. 

Организовање измене распореда часова 

редовне наставе за одсутне наставнике, по 

налогу директора 

Наставници и стручни 

сарадници 

Током шк. 

2020/21. 

Сарадња са руководиоцима ученичких 

организација на изради њихових годишњих 

планова рада 

 ( ученички парламент, вршњачки тим, 

професионална оријентација...) 

Задужени наставници и 

ученици 

Август 

Учествовање у раду тимова и стручних већа Тимови, СВ Према распореду 

састанака 

Праћење видео надзора Директор, школски 

полицајац, сарадници 

Током шк. 

2020/21. 

Помагање у организовању семинара и обука 

за стручно усавршавање запослених: 

 Директор, стручни 

сарадници 

Током шк. 

2020/21. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОНО – МАТЕРИЈАЛНИ ЗАДАЦИ  

 

Сарађивала сам са директором у подели задужења свим запосленима, водећи рачуна о 

равномерној подели задатака и покривености на свим пољима и у свим областима рада школе 

 

АКТИВНОСТ САРАДНИЦИ  
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Помагање у распоређивању набављених 

лаптопова,  пројектора и осталих нових 

наставних средстава.  

Директор, стручни 

сарадници 

Током шк. 2020/21. 

 

 

3. ПЕДАГОШКО – ИНСТРУКТИВНИ И САВЕТОДАВНИ РАД 

 

- Како би стекла што бољи увид у организацију наставног рада и квалитета припрема за 

наставу, у току школске 2020-21. године посећивала сам редовне, угледне часове као и часова 

провере степена савладаности програма за увођење у посао приправника. Обављала сам 

инструктивне разговоре са наставницима приправницима и наставницима са кратким радним 

стажом у циљу пружања помоћи и адекватних сугестија за што бољи и ефикаснији рад, као и 

ради елиминисања слабости и јачавања снага и налажење механизама за што продуктивнији 

рад. Након посећених часова учествовала сам у анализи истих, како адекватним сугестијама, 

тако и кроз вредновање часа попуњавањем обрасца за посматрање и вредновање часа; 

 - Континуирани рад са родитељима ученика и решавање актуелних проблема, упућивање 

родитеља како да помогну деци и рад на побољшању родитељских компетенција;  

- Учествовала сам  у групним облицима инструктивног рада са наставницима;  

- Учествовала сам у раду Наставничког већа; 

 - Учествовала сам у раду одељењских већа;  

- Учествовала сам у раду свих Стручних већа Школе. 
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- Пружање помоћи у вођењу одељењске заједнице 

- Праћење и учествовање у организацији приредби и манифестација у школи: Пријем првака, 

Дечја недеља 

 

 

ЕВИДЕНЦИЈА О ПОСЕЋЕНИМ ЧАСОВИМА У ТОКУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ 

 

Преглед посећених часова у току школске 2020/21. године: 

 

  УКУПАН БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА:                                           40                         

 

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ: 40 

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ: / 

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ДОДАТНЕ  НАСТАВЕ: / 

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: / 

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ:  / 
 

  
РАЗЛОГ/ЦИЉ ПОСЕТЕ БРОЈ ЧАСОВА 

1. Редован, планиран обилазак 27 

2. Примедбе на рад наставника 1 

3. Увид у рад новог члана колектива 3 

4 Праћење рада приправника 2 

5. Угледни/Огледни час 2 

6. Наставници који постижу изузетне резултате 1 

7. Праћење појединачних ученика 4 
 

 

 

ПРЕГЛЕД ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ПО ПРЕДМЕТИМА И РАЗРЕДИМА 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ 

I II III IV V VI VII VIII 

Српски језик 1-3 

1-1 

1-2 

1-4 

1-5 

1-6 

  
4-4 

4-1 

4-5 

4-2 

4-3 

  
7-2 

 

Математика 1-3 

1-1 

1-2 

1-4 

1-5 

1-6 

2-6 
 

4-4 

4-1 

4-5 

4-2 

4-3 

5-6 
   

Музичка култура  

    
5-1 

5-6  

  
8-1 

Информатика и рачунарство 
     

6-2 

6-2 

6-1 
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Географија  

    
5-2 

 
7-5 

 

Руски језик 
     

6-3 

6-6 

 
8-3 

Енглески језик  

 
2-6 

 
4-3 

4-3 

    

Продужени боравак  1-2. 

разред 

       

  

 

 

4. АНАЛИТИЧКИ РАД 

 

АКТИВНОСТ САРАДНИЦИ  
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Праћење рада на припреми извештаја и анализе 

успеха, дисциплине и изостанака ученика на 

крају првог и другог полугодишта 

Стручни сарадници 
Током школске 

2020/21. год. 

Праћење реализације ГПРШ, ШРП и 

предлагање мере за побољшање истих  

Директор школе, 

стручни сарадници 

Током школске 

2020/21. год. 

 

 

5. РАД У СТРУЧНИМ И ДРУШТВЕНИМ ОРГАНИМА ШКОЛЕ  

 

- Учествовала сам у припремању седница стручних органа и Школског одбора кроз припрему 

различитих врста извештаја и података за те потребе.  

- Учествовала сам у припремању седница Наставничког већа обједињавањем података и 

припремањем извештаја. 

- Учествовала сам у припреми седница Педагошког колегијума и писање извештаја и 

записника са истих 

- Учествовала сам у раду стручних тимова.  

- Обављала сам разне врсте педагошко – инструктивних послова у раду стручних актива и на 

седницама стручних органа подсећала наставнике на значај континуираног праћења закона и 

њихових измена; Истицали значај благовременог обавештавања управе школе о свим 

значајним дешавањима у одељењу или инцидентним ситуацијама;  

- Подсећала сам на значај вођења документације и педагошких дневника; 

- Усмеравала сам наставнике на значај разумевања потреба ученика са посебним потребама и 

боље информисање о томе;  

- Подстицала и мотивисала запослене на примену нових и другачијих метода и наставних 

средстава ради увођења новина у раду и лакшег мотивисања ученика за рад.  

- Континуирани рад на стварању радне атмосфере, међусобног поштовања запослених, 

међусобног разумевања и помагања, рад на групној кохезији и међусобном повезивању 

запослених као и смиривање у кризним ситуацијама;  

- Континуирано праћење рада стручних актива и седница одељењских већа кроз усмеравање, 

координисање, давање сугестија и пружање помоћи;  

- Учествовала сам  у припреми седница Школског одбора кроз писање извештаја, припреме 

документације, припреме предлога за решавање актуелних питања. 

- Обавила сам низ неопходних организационих припрема за пробни завршни испит  

-  Завршни испит је успешно реализован, а овде сам имала активно учешће као координатор  и 

као члан школске уписне комисије. 
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6. РАД НА ПЕДАГОШКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ  

- Учествовала сам у консултацијама, увиду и корекцијама у изради инструмената, анкета, 

упитника:  

- Вршили надзор над планирањем и припремом редовне наставе и наставе на даљину, водећи 

рачуна да се иста одвија према предвиђеном плану и програму;  

- Вршила контролу вођења педагошке документације (дневника рада, педагошких дневника, 

извештаја и записника са седница стручних тимова и одељењских и наставничког већа...) 

- Учествовала сам у изради оперативних планова рада школе на недељном нивоу, у току 

наставе на даљину, и достављала их Школској управи 

 

 

7. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ 

 

АКТИВНОСТ САРАДНИЦИ  
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Помагање у стручном усавршавању свих 

запослених школе 

Директор, стр. 

сарадници 

Током школске 

2020/21. год. 

Помагање у организацији семинара  Директор Током школске 

2020/21. год. 

Учешће на семинарима  Директор Током школске 

2020/21. год. 

Редовно вођење документације о сарадњи са 

наставницима, ученицима и њиховим 

организацијама, родитељима, стручним 

сарадницима, одељењским старешинама, 

приправницима итд. 

Директор,  

стр. сарадници 

Током школске 

2020/21. год. 

 

 

 

8. САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 

АКТИВНОСТ САРАДНИЦИ  
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Унапређивање и помагање у 

остваривању сарадње са основним и 

средњим школама;  

Представници школа Током школске 

2020/21. године 

Сарадња са ГО Земун Представници општине и 

запослени у средњој 

медицинској школи 

Током школске 

2020/21. године 

Помагање у остваривању сарадње са 

предшколским установама  

ПУ ,,Др Сима Милошевић'' Током школске 

2020/21. године 

Учешће у реализацији хуманитарне 

акције ,,Један пакетић пуно љубави'' 

Црвени крст, директор, стручни 

сарадници, учитељи и 

наставници 

Децембар, 2020. 

Сарадња са хуманитарном 

организацијом ,,Дечје срце'', услуга 

Представници хуманиратне 

организације ,,Дечје срце'', 

Током школске 

2020/21. године 
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Лични пратилац детета директор, стручни сарадници 

Сарадња са разним градским 

организацијама- Градска чистоћа, 

Градско зеленило, Градско 

стамбено.   

Представници фирме Током школске 

2020/21. године 

Сарадња са хуманитарном 

организацијом ,,Чеп за хендикеп'' 

Представници хуманитарне 

организације ,,Чеп за хендикеп'' 

Током школске 

2020/21. године 

 

9. КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ 

 

– Учествовала сам у планирању организације обележавања Дечје недеље 

- Учествовала сам у организацији „Светосавске академије“ у нашој школи.  

- Активно сам учестовала у ажурирању одељка “КУТАК ЗА РОДИТЕЉЕ“ на школском сајту 

 

 

Помоћник директора, 

 Сузана Васиљевић 
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4.7 Извештај о раду педагога за школску 2020/21. годину 

 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА И 

ВРЕДНОВАЊЕ ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА 

 

• Учешће у изради Школског плана и програма,  појединих делова Годишњег програма 

рада школе за шк. 2020/21.год.; 

• Израда годишњег и месечних планова сопственог рада као и прикупљање, 

евидентирање и анализирање Глобалних (годишњих) и Оперативних (месечних) 

планова рада наставника; 

• Праћење реализације програма васпитно-образовног рада прегледом педагошке 

документације; 

• Учешће у планирањуи реализацији рада Тима за инклузију (одржана 5 састанка),  

• Учешће у изради табела за извештавање о успеху и владању ученика на крају првог 

класификационог периода, првог полугодишта и  извештаја о успеху и владању 

ученика 8. разреда на крају другог полугодишта,  сумирање статистичких показатеља 

на нивоу школе; 

• Разни статистички извештаји и подаци за потребе директора, Министарства просвете и 

сл. 

 

2. УНАПРЕЂИВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА И ИНСТРУКТИВНО- 

ПЕДАГОШКИ РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

 

• Посета часовима (редовне, додатне, допунске наставе, огледних часова и учешће у 

реализацији истих)  ради утврђивања њихове методичко–дидактичке заснованости, 

њихова евалуација са наставницима у циљу даљег унапређивања рада (18 часова); 

• Извршена замена часова због одсуства наставника или одржани часови одељенских 

заједница у сарадњи са разредним старешинама (31 часа); 

• Индивидуални рад са наставницима/посебно приправницима у циљу пружања помоћи 

у наставном раду;  ( Зорана Исаиловић, наставник музичке културе;  Милица Ивезић, 

наставник математике; Драган Клисић, наставник физичког васпитања; Марија 

Кошчица, наставник математике; Милана Марић, наставник математике и 

информатике) 

• Сарадња са одељењским старешинама и наставницима у раду са децом која имају 

тешкоћа у школском раду, учењу и/или испољавају проблеме у понашању; Светлана 

Бјелопавлић (Димитрије Тојагић, Николина Милић 2/1), Дубравка Мишчевић (Лазар 

Ераковић, Алекса Младеновић, Дамјан Витас, Нађа Дејановић, Јован Недељковић, 

Анђела Даниловић, Урош Стојиљковић 2/2), Мирјана Бабовић Килибарда (Ана 

Ераковић, Валерија Стојилков, Софија Петровић 2/3), Слободанка Јаић Таталовић ( 

Нађа Стевановић, МиаВлаисевић, Никола Стефан Пеичић 2/4), Снежана Васић 

(МиђудијаДалипи, Андрија Станишић 2/5), Снежана ПаравињаШкрбић (Наум 

Радуловић 2/6 ), Лола Глођајевић Цветковић ( Бојан Миланко, дете је у пратњи 

дефектолога 4/5), Татјана Бура (Марија Ераковић - тешкоће у учењу 5/6), Анита Мрђић 

(Немања Момировић – велика диоптрија, употреба лупе и увеличаног садржаја, Миа 

Рашић- здравствено стање девојчице), Марија Кнежевић (Филип Филиповић, Лука 

Здравић 6/1) Драгана Ступар (Иван Фенцарош- потешкоће у понашању 6/3), Јованка 

Вујаковић (Матеја Королија- селективни мутизам, Стефан Радовић, Вукашин 

Раденовић 6/4), Зоран Ђорђевић (Јован Крстивојевић- потешкоће у понашању, Огњен 
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Арсић, Јована Антић- потешкоће у учењу 6/6), Марија Ђурић (Марко Милојевић- 7/2), 

Ивана Тошић (Михајло Гавранић, Урош Ераковић 7/4), Никола Стикић  (Мирко Вавић, 

Матеја Младеновић, Константин Таневски, Немања Котараш- потешкоће у понашању 

и раду 7/5), Бојана Брашанац (Алекса Стојилковић- потешкоће у понашању и учењу 

8/1), Нада Ристичевић ( Марко Мартиновић, Немања Бербер- потешкоће у учењу 8/2), 

Слободан Каблар (Илија Мариновић 8/4), Брана Шарац ( Вук Петковић- потешкоће у 

учењу, Вељко Краљевић 8/5),  

• Учествовање у одабирању и припремању ефикаснијих метода и облика рада и 

упознавање наставника са педагошко-дидактичким и методичким иновацијама у циљу 

унапређивања рада са ученицима; 

 

3. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

• Праћење прилагођавања на разредну и предметну наставуученика I иV разреда; 

• Идентификовање ученика са проблемима у школском раду и учењу и предлагање мера 

за превазилажење истих; 

• Саветодавни рад са ученицима (послатих са часа) и корективни рад са ученицима 

упућеним на психо-педагошку обраду од стране одељењских старешина или других 

наставника; 

• Решавање проблема у свађама, тучама и конфликтима ученика међусобно 

• Коришћење часова замене наставника за рад са ученицима на техникама учења 

 

4. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

• Индивидуални саветодавни рад са родитељима ученика који испољавају проблеме у 

учењу и/или понашању; 

• Упућивање родитеља код стручњака, према потребама детета 

 

5. ИСТРАЖИВАЊА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНЕ ПРАКСЕ 

• Анализа успеха и понашања ученика на класификационим периодима и предлагање 

мера за побољшање истих; 

• Полугодишњи и годишњи извештај о раду педагога; 

 

6. УЧЕШЋЕ У РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

• Учествовање у раду НВ, ОВ, тимова, стручним активима и Педагошком колегијуму; 

• Учествовање у унапређивању рада стручних органа; 

•  Информисање стручних органа о резултатима и анализама истраживања 

 

7. САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА, ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ И 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  

• Учешће у раду секција стручних сарадника на републичком, градском и општинском 

нивоу; (састанци нису одржавани) 

• Евидентирање и праћење стручног усавршавања наставника; 

• Остварена сарадња са суседним основним школама, , Регионалним центром за таленте, 

Домом здравља, као и другим институцијама које својим радом доприносе  потпунијем 

и целовитијем остваривању циљева васпитно-образовног рада; 

• Остварена сарадња са Црвеним крстом, хуманитарна акција «Један пакетић много 

љубави» прикупљено 35 пакетића. 

 

8. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
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• Вођење документације о сопственом раду (годишњи план рада, месечни план рада и 

вођење дневника рада); 

• Документација о извештајима и сарадњи са родитељима; 

• Документација о индивидуалном и групном раду са ученицима; 

• Документација о успехуученика; 

• Документација о посећенимчасовима; 

 

9. ПРИПРЕМА ЗА РАД 

• Припрема извештаја, анализа,састанака; 

• Консултације са стручњацима и колегама о појединим питањима; 

• Претраживање интернета; 

• Припрема извештаја, предлога, излагања, предавања, радионица, часова, итд. 

• Умножавање материјала за дистрибуцију: летака школе, анкета, упитника и сл. 

• Упознавање са променама у новом Закону о основној школи 

 

ДОДАТАК: Посете часовима 

 

Посећени часовипедагога током школске 2020/21. године 

 

Р.Б

. 

 

ИМЕ И 

ПРЕЗИМЕ 

НАСТАВНИКА 

 

ПРЕДМЕТ 

 

ТИП 

ЧАСА/НА

СТАВЕ 

 

РАЗРЕД

/ 

ОДЕЉЕ

ЊЕ 

 

ДАТУМ 

 

ЧАСУ 

ПРИСУСТВОВ

АЛИ 

1.   Стеван 

Месаровић 

ЧАС ЗА 

ЛИЦЕНЦУ 

Физичко 

васпитање 

 5/1 17.09.2020. Љиљана Мијић 

Славица Денић 

Зоран Ђорђевић 

Марија Симић 

2. АнаМатић Математика Утврђивањ

е 

3/1 21.09.2020. Љиљана Мијић 

Славица Денић 

Марија Симић 

3. Јелена Савић 

ЧАС ЗА 

ЛИЦЕНЦУ 

Српски језик Обрада 1/3 29.09.2020. Љиљана Мијић 

Сузана 

Васиљевић 

Славица Денић 

Милан Шево 

Светлана 

Бјелопавлић 

Марија Симић 

4. Јасна Раковић Српски језик Обрада  1/8 09.10.2020. Марија Симић 

5. Весна Даничић Српскијезик Утврђива

ње  

1/7 09.10.2020. Марија Симић 

6. Марта Илић Енглески језик Обрада 5/2 14.10.2020. Марија Симић 

7. Мирјана 

Кисјелица 

Физика Обрада  7/4 14.10.2020. Марија Симић 

8.  Нада 

Ристичевић 

Биологија Обрада  6/6 14.10.2020. Марија Симић 

9. Бранкица 

Прица 

Географија Утврђивањ

е  

6/ 15.10.2020. Марија Симић 
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10. Милица 

Видановић 

ЧОС  4/8 16.10.2020. Марија Симић 

11.  Вера Бабић Математика Обрада  2/6 16.10.2020. Марија Симић 

12. Радмила 

Шоргић 

Математика Обрада  3/6 16.10.2020. Марија Симић 

13. Драгана Лилић Биологија Обрада 6/7 24.10.2020. Марија Симић 

14. Верица 

Гојковић 

Руски језик Обрада  7/6 24.10.2020. Марија Симић 

15. Мирјана 

Облаковић 

Српски језик Утврђива

ње  

5/7 24.10.2020. Марија Симић 

16.  Марија 

Кошчица 

Математика  Обрада 7/6 29.10.2020. Марија Симић 

17. Драган Грбић Историја  Обрада  6/8 29.10.2020. Марија Симић 

18. Наташа Кијачић Енглески јез. Утврђива

ње  

2/6 05.11.2020. Марија Симић 

19. Младен Ђекић Српски језик Обрада 

 

 

 

4/3 09.02.2021. Марија Симић 

20. Младен Ђекић Математика обрада 4/3 09.02.2021. Марија Симић 

21. Јелена 

Петровић 

Биологија Утврђива

ње 

5/1 10.02.2021. Марија Симић 

22. Виолета Тошић Српски језик Обрада 5/6 10.02.2021. Марија Симић 

23. Анита Мрђић Руски језик Утврђива

ње 

5/4 17.02.2021. Марија Симић 

24. Весна 

Стојаковић 

Математика  Обрада 4/1 22.02.2021. Марија Симић 

25. Весна 

Стојаковић 

Српски језик Обрада 4/1 22.02.2021. Марија Симић 

26. Тамара 

Стојаковић 

Природа и 

друштво 

Утврђива

ње  

4/2 22.02.2021. Марија Симић 

27. Тамара 

Стојаковић 

Математика  Утврђива

ње 

4/2 22.02.2021. Марија Симић 

28. Миланка 

Чабрило 

Српски језик Обрада 4/4 23.02.2021. Марија Симић 

29. Миланка 

Чабрило 

Математика Утврђива

ње 

4/4 23.02.2021. Марија Симић 

30. Лола 

Глођајевић 

Цветковић 

Српски језик Утврђива

ње 

4/5 23.02.2021. Марија Симић 

31. Лола 

Глођајевић 

Цветковић 

Математика   4/5 23.02.2021. Марија Симић 

32. Зорана 

Исаиловић 

ЧАС ЗА 

ЛИЦЕНЦУ 

Музичка 

култура 

Утврђива

ње 

5/6 24.02.2021. Љиљана Мијић 

Сузана 

Васиљевић 

Марија 

Кнежевић 

Данијела 
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Младеновић 

Марија Симић 

33. Светлана 

Личанин 

Математика  4/6 01.03.2021. Марија Симић 

34. Светлана 

Личанин 

Српски језик  4/6 01.03.2021. Марија Симић 

35. Звездана 

Грубић 

ЧАС ЗА 

ЛИЦЕНЦУ 

Свет око нас Утврђива

ње 

1-2 

разред 

22.03.2021. Љиљана Мијић 

Сузана 

Васиљевић 

Лидија Буловић 

Миланка 

Чабрило 

Славица Денић 

Марија Симић 
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4.8.1 Извештај о раду психолога за школску 2020/21. годину 

Током школске 2020/2021. године радила сам на реализацији задатака предвиђених 

Годишњим планом рада школе. Највећи део радног времена посветила сам индивидуалном и 

групном раду са ученицима. На дневном нивоу сарађивала сам и консултовала се са 

педагогом, специјалним педагогом, помоћником директора и директором школе, 

наставницима предметне и разредне наставе и одељењским старешинама.  

 

• Планирање и програмирање васпитно-образовног рада  

 

Учествовала сам у изради појединих делова Годишњег плана рада школе за шк. 2020/21. 

годину.Сарађивала сам са наставницима у планирању и реализацији редовних и Угледних 

часова и планирала сопствени рад на годишњем, месечном и недељном нивоу. 

У циљу унапређења рада школе у областима дефинисаним стандардима квалитета рада 

установа учествовала сам у саветодавном раду Тима за самовредновање и вредновање рада 

школе. 

 

 

• Праћење и вредновање васпитно-образовног рада 

 

 

       Сарађивала сам са наставницима у процесу вредновања школског постигнућа према 

образовним стандардима и испитивала узроке школског неуспеха. Пратила сам  и подстицала 

напредовање деце у развоју и учењу и пратила и вредновала примену мера индивидуализације. 

У оквиру праћења реализације плана и функције наставе, посећивала сам часове разредне и 

предметне наставе, у циљу праћења активности ученика на часу приликом усвајања градива, 

као и примене савремених метода и поступака у васпитно-образовном раду. После посећеног 

часа са предметним наставницима и учитељима сам обавила стручне консултације са 

анализом садржаја часа, постигнутим циљевима, активностима ученика и смерницама за 

унапређивање истих. С обзиром на епидемиолошку ситуацију и измењене начине рада 

посетила сам мање часова у односу на прошлу годину, све посете часова биле су у првом 

полугодишту. 

 

Преглед посећених часова у току школске 2020/21. године: 

 

УКУПАН БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА:                                             20 

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ: 18 

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ: / 

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ДОДАТНЕ  НАСТАВЕ: / 

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: 2 

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ВАННАСТАВНИХ 

АКТИВНОСТИ: 

/ 

 

 

 

 

 РАЗЛОГ/ЦИЉ ПОСЕТЕ БРОЈ ЧАСОВА 

1. Редован, планиран обилазак 17 

2. Примедбе на рад наставника 1 

3. Увид у рад новог члана колектива 1 
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4 Праћење рада приправника / 

5. Угледни/Огледни час 1 

6. Наставници који постижу изузетне резултате / 

7. Праћење појединачних ученика / 

 

 

 
 

ПРЕГЛЕД ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ПО ПРЕДМЕТИМА И РАЗРЕДИМА 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ 

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ 

I II III IV V VI VII VIII 

Српски језик  2/2(8.10.) 

2/3(14.10.) 

2/5(16.10.) 

2/1(16.10.) 

  5/1(12.10.) 6/1(13.10.)   

Математика  2/4(15.10.)   5/4(12.10.)    

Енглески 

језик 

 

 

2/6(5.11.)  4/3(4.12.) 5/2 (13.10)    

Физика       7/2(27.10.)  

Информатика 

и 

рачунарство 

     6/6 

(13.10.) 

  

Историја        8/5(12.10.) 

Грађанско 

васпитање 

    5/2 и 5/5 

(22.10.) 

   

Музичка 

култура 

     6/3(12.10.)   

Биологија      6/2(20.10.)   

Верска 

настава 

   4/1(21.10.)     

ЧОС  2/6(16.10.)    6/5(24.11.)   

 

 

Такође, пратила сам план реализације наставе и учења  по разредима у виртуелним 

учионицама.  У Гугл учионицама посебно сам пратила све активности ученика шестог 

разреда. 

 

 

Рад са наставницима 

 

 Пружала сам подршку наставницима у планирању и реализацији непосредног 

образовно–васпитног рада са ученицима, а нарочито у области прилагођавања рада 

образовно–васпитним потребама ученика. Такође, помагала сам им у раду са ученицима код 

којих је утврђен психолошки узрок неуспеха у достизању постављених захтева као и појава 

неадаптивних облика понашања и предлагала мера за њихово превазилажење. 

Пружала сам помоћ наставницима и у савременом дидактичко – методичком 

конципирању наставе (избор наставних метода и облика рада, стратегије подучавања, угледни 

часови,  наставни материјал…) и помагала им приликом реализације појединих часова ОЗ. 



Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе шк. 2020/21.године 

107 

Посебно сам им пружала помоћ у раду са децом из осетљивих група. Дидактичко-методичку 

подршку сам пружала наставницима приправницима.  

Педагошко психолошки и инструктивни радодвијао се у виду сарадње са наставницима 

кроз посете часовима – редовним, часовима у циљу праћења напредовања појединих ученика, 

посебно ученика са инклузивним потребама, затим група ученика и одељењских заједница. 

Посећивала сам часове редовне наставе и давала савете наставницима у циљу унапређења 

односа наставник–ученик, као и односа ученик–ученик, са акцентом на групни и тимски рад, 

развијање критичког и креативног мишљења код ученика, у циљу позитивне радне и 

демократске атмосфере.  

Информисала сам наставнике о променама у образовању и пружала  им подршку у 

њиховом активном укључивању у те процесе (праћење званичних образовних сајтова, писани 

материјали за наставнике) 

Распоређивала сам новоуписане ученике и упознавала ОС са њиховим 

карактеристикама. 

 

• Рад са ученицима  

Разговарала сам и саветовала ученике који су на разговор долазили самоиницијативно или 

на предлог одељењског старешине, предметног наставника или родитеља. Проблеми којима 

смо се бавили најчешће су се тицали проблема унутар примарне породице детета, као 

основног узрока за недостатак мотивације, затим, асоцијално понашање, агресивно понашање, 

несигурност, изостајање са наставе, слабији успех у учењу и сл.  

Пратила  сам адаптацију ученика 1. и 5. разреда, радила сам графомоторичке вежбе са 

ученицима 1. разреда и радила индивидуално и групно са ученицима који имају проблема у 

понашању и учењу. Настојала сам да проценим њихове проблеме и изворе потешкоћа и 

учествовала у појачаном васпитном раду са ученицима који врше повреду правила понашања 

у школи. Међутим, мој рад са ученицима није се односио само на ученике са потешкоћама у 

учењу и понашању, већ је обухватао и рад с осталим ученицима, било кроз подучавање 

успешнијим методама учења, социјалним и емоционалним вештинама, било кроз подстицање 

додатног рада и ангажман с даровитим ученицима. 

Посећивала сам  часове редовне наставе и пратила понашање и рад ученика, и ишла на 

часове одељењске заједнице и часове замене на којима сам са ученицима водила разговоре на 

актуелне теме које се тичу самих ученика, пружајући им савете у решавању конфликтних 

ситуација и унапређивању другарских односа унутар одељења.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преглед одржаних часова замене у току школске 2020/21. године: 

 

Укупан број одржаних часова замене:  41 час 
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ПРЕГЛЕД ОДРЖАНИХ ЧАСОВА ЗАМЕНЕ ПО ПРЕДМЕТИМА И РАЗРЕДИМА 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ 

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ 

I II III IV V VI VII VIII 

Српски језик    1/6 

(16.12.) 

1/1 

(12.03.) 

2/5 

(8.12.) 

2/6 

(20.01.) 

2/1 

(30.03.) 

2/6 

(04.03.) 

 

3/4 

(20.11.) 

3/4 

(22.04.) 

3/2 

(30.12.) 

3/1 

(26.03.) 

  6/2 

(1.10.) 

7/2 

(17.11.) 

 

Математика    1/6 

(16.12.) 

 

2/5 

(8.12.) 

2/6 

(20.01.) 

2/2 

(21.02.) 

2/6 

(04.03.) 

 

3/5 

(05.03.) 

 

  6/2 

(16.11.) 

7/4 

(25.11.) 

 

Свет око нас 1/3 

(27.11.) 

2/6 

(04.03.) 

2/6 

(20.01.) 

 

      

Биологија        8/1 

(01.03.) 

Историја      6/6 

(27.10.) 

  

Енглески језик   3/5 

(18.11.) 

     

Физичко васпитање  2/5 

(8.12.) 

2/6 

(04.03.) 

 

3/3 

(28.10.) 

    8/3 

(23.11.) 

Ликовна култура       5/5 

(9.03.) 

   

Руски језик     5/6 

(8.09.) 

  8/4 

(24.11.) 

Географија      6/2 

(3.11.) 

 

7/1 

(8.09.) 

8/4 

(10.11.) 

ЧОС  2/6 

(19.11.) 

 

3/3 

(9.10.) 

  6/3 

(3.03.) 

 

7/4 

(08.02.) 

8/2 

(24.11.) 

8/5 

(19.01.) 
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Због новонастале здравствене ситуације у вези са корона вирусом и измењеног начина 

рада, тестирање ученика завршног разреда, није било како је планирано у децембру, већ је 

одложено и реализовано у фебруару. 

 

• Рад са родитељима, односно старатељима 

Упознавала сам  родитеље, старатеље са важећим законима, протоколима о заштити деце, 

односно ученика од занемаривања и злостављања и другим документима од значаја за 

правилан развој деце (праћењем измена и допуна важећег закона и других аката, благовремено 

информисање родитеља путем паноа, обавештења, разговора...) 

Разговарала сам са родитељима који су се обраћали самоиницијативно или сам их по 

потреби позивала на разговоре. Са родитељима сам разговарала о поласку детета у школу, 

стицању радних навика, као и о мотивацији, организацији времена, постављању граница у 

родитељству, ваннаставним активностима и др. Кроз упознавање са породичном климом и 

проблемима, заједно смо радили на откривању и отклањању узрока и решавање развојних 

проблема и односа у породици. У циљу бржег и ефикаснијег решавања проблема, упућивала 

сам их у саветовалишта и друге специјализоване институције.  

 

 

 

• Рад са директором и стручнимсарадницима, педагошким асистентом и 

пратиоцем детета, односно ученика 

На дневном нивоу сарађивала сам и консултовала се са педагогом, специјалним педагогом, 

секретаром, помоћником директораи директором школе. Кроз сарадњу са њима радила сам на 

унапређивању образовно – васпитног рада. На класификационим периодима, обављала сам 

анализу постигнућа ученика и предлагала мере за превазилажење неуспеха у учењу. 

Анализирала сам опште и посебне услове образовно–васпитног рада и износила идеје за 

унапређење. Радила сам на припреми докумената установе, организовању предавања за 

ученике и на пословима који се тичу обезбеђивања ефикасности, економичности  и 

флексибилности образовно-васпитног рада установе.  

 

• Рад у стручним органима и тимовима 

Присуствовала сам  седницама Наставничког и Одељењских већа. Учествовала  сам у 

анализи успеха и понашања ученика и давала предлоге за даље унапређивање. 

 Била сам укључена у рад Педагошког колегијума, Тима за развојно планирање и Тима за 

самовредновање и вредновање рада школе. Од ове године координатор сам тима за наставу и 

учење.  

Члан сам и Тима за инклузивно образовање.На почетку школске године идентификовани 

су ученици са тешкоћама у учењу. Са овим ученицима био је присутан индивидуални рад и 

континуирана  сарадња са родитељима и предметним наставницима у вези њиховог 

напредовања. 

Члан сам и Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања.У више 

одељења разговарано је на ову тему и заједнички су решаване одређене ситуације.  

Учествовала сам у раду Тима за професионални развој и Тима за професионалну 

оријентацију. 
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• Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 

локалне самоуправе 

       Остварена је сарадња  са Домом здравља Земун и Саветовалиштем за децу и омладину, 

МУП-ом у Земуну – Одељењем за сузбијање малолетничке деликвенције, Црвеним крстом, 

ОШ ''Сава Јовановић Сирогојно'', као и са другим школама, градским институцијама и 

организацијама. Настављена је сарадња са Учитељским, Филозофским факултетом и 

Факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду.  Сарадња је остварена са 

Центром за социјални рад (слати дописи за поједине ученике) и са члановима интерресорне 

комисије (збор одлагања поласка у први разред недовољно зреле деце). 

 

• Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

Водила сам евиденцију о сопственом раду на дневном и месечном нивоу. Редовно сам 

планирала месечне и дневне активности, а због динамике рада у школи многе припреме 

активности су и непосредно планиране. Водила сам евиденцију о ученицима који имају 

тешкоће у праћењу наставног плана и програма. Евиденција разговора са ученицима, 

родитељима и наставницима видљива је из Дневника рада у краткој писаној форми. О 

обиласку наставе водим исцрпне, детаљне белешке.  

Стручно усавршавање реализовало се: праћењем стручне  литературе и периодике, 

праћењем информација од значаја за образовање и васпитање на званичним образовним 

сајтовима, присуством предавању у оквиру школе, присуствовањем Угледним часовима, 

трибинама и посећивањем семинара акредитованим од стране Министарства просвете. 

 

                                                                                                                         Ђурђа Шакић, психолог  

 

4.8.2 Извештај о раду психолога за школску 2020/21. годину 

       Катарина Јаковљевић, обавља послове психолога  у О.Ш. „Бранко Радичевић“  

Батајница, у издвојеном одељењу у Бусијама, почев од 07. 09. 2020. године. 

     

Током школске 2020/2021. године радила сам на реализацији задатака предвиђених 

Годишњим планом рада школе. Највећи део радног времена посветила сам индивидуалном и 

групном раду са ученицима. На дневном нивоу сарађивала сам и консултовала се са 

педагогом, специјалним педагогом, помоћником директора и директором школе, 

наставницима предметне и разредне наставе и одељењским старешинама.  

 

• Планирање и програмирање васпитно-образовног рада  

 

Учествовала сам у изради појединих делова Годишњег плана рада школе за шк. 2020/21. 

годину. Сарађивала сам са наставницима у планирању и реализацији редовних и Угледних 

часова и планирала сопствени рад на годишњем, месечном и недељном нивоу. 

• Праћење и вредновање васпитно-образовног рада 

 

       Сарађивала сам са наставницима у процесу вредновања школског постигнућа према 

образовним стандардима и испитивала узроке школског неуспеха. Пратила сам  и подстицала 

напредовање деце у развоју и учењу и пратила и вредновала примену мера индивидуализације. 

        У оквиру праћења реализације плана и функције наставе, посећивала сам часове разредне 

и предметне наставе,  као и Угледне и Огледне часове, у циљу праћења активности ученика на 

часу приликом усвајања градива, као и примене савремених метода и поступака у васпитно-



Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе шк. 2020/21.године 

111 

образовном раду. После посећеног часа са предметним наставницима и учитељима сам 

обавила стручне консултације са анализом садржаја часа, постигнутим циљевима, 

активностима ученика и смерницама за унапређивање истих. 

 

 

Преглед посећених часова у току школске 2020/21. године: 

 

    УКУПАН БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА:                                                                  29 

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ: 28 

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ: / 

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ДОДАТНЕ  НАСТАВЕ: / 

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: 1 

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ВАННАСТАВНИХ 

АКТИВНОСТИ: 

/ 

 

 

 

 

 РАЗЛОГ/ЦИЉ ПОСЕТЕ БРОЈ ЧАСОВА 

1. Редован, планиран обилазак 20 

2. Примедбе на рад наставника / 

3. Увид у рад новог члана колектива / 

4 Праћење рада приправника / 

5. Угледни/Огледни час 8 

6. Наставници који постижу изузетне резултате / 

7. Праћење појединачних ученика 1 

 
 

ПРЕГЛЕД ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ПО ПРЕДМЕТИМА И РАЗРЕДИМА 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ 

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ 

I II III IV V VI VII VIII 

Српски језик 1/7 

1/8 

2/7 3/6 4/4 

4/5 

4/6 

4/7 

4/8 

5/4 

5/6 

  8/6 

Математика    4/1 

4/2 

4/7 

4/8 

 6/8   

Биологија     5/2 

5/5 

5/7 

5/7 

   

         Хемија       7/6  

Енглески језик  2/6  4/3   7/5 8/2 

Музичка култура     5/1    

Грађанско 

васпитање 

   4/3     

ЧОС     5/7    
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• Рад са наставницима     

 

 Пружала сам подршку наставницима у планирању и реализацији непосредног 

образовно–васпитног рада са ученицима, а нарочито у области прилагођавања рада 

образовно–васпитним потребама ученика. Такође, помагала сам им у раду са ученицима код 

којих је утврђен психолошки узрок неуспеха у достизању постављених захтева као и појава 

неадаптивних облика понашања и предлагала мера за њихово превазилажење.            

Пружала сам помоћ наставницима и у савременом дидактичко – методичком 

конципирању наставе (избор наставних метода и облика рада, стратегије подучавања, угледни 

часови,  наставни материјал…) и помагала им приликом реализације појединих часова ОЗ. 

Посебно сам им пружала помоћ у раду са децом из осетљивих група. Дидактичко-методичку 

подршку сам пружала наставницима приправницима.  

Педагошко психолошки и инструктивни рад одвијао се у виду сарадње са 

наставницима кроз посете часовима. Посећивала сам часове редовне наставе и давала савете 

наставницима у циљу унапређења односа наставник–ученик, као и односа ученик–ученик, са 

акцентом на групни и тимски рад, развијање критичког и креативног мишљења код ученика, у 

циљу позитивне радне и демократске атмосфере.  

Информисала сам наставнике о променама у образовању и пружала  им подршку у 

њиховом активном укључивању у те процесе (праћење званичних образовних сајтова, писани 

материјали за наставнике).  

Подршка наставницима у току наставе на даљину. 

 

• Рад са ученицима  

 

Разговарала сам и саветовала ученике који су на разговор долазили самоиницијативно или 

на предлог одељењског старешине, предметног наставника или родитеља. Проблеми којима 

смо се бавили најчешће су се тицали проблема унутар примарне породице детета, као 

основног узрока за недостатак мотивације, затим, асоцијално понашање, агресивно понашање, 

несигурност, изостајање са наставе, слабији успех у учењу и сл.  

Пратила  сам адаптацију ученика 1. и 5. разреда, радила сам графомоторичке вежбе са 

ученицима 1. разреда и радила индивидуално и групно са ученицима који имају проблема у 

понашању и учењу. Настојала сам да проценим њихове проблеме и изворе потешкоћа и 

учествовала у појачаном васпитном раду са ученицима који врше повреду правила понашања 

у школи. Међутим, мој рад са ученицима није се односио само на ученике са потешкоћама у 

учењу и понашању, већ је обухватао и рад с осталим ученицима, било кроз подучавање 

успешнијим методама учења, социјалним и емоционалним вештинама, било кроз подстицање 

додатног рада и ангажман с даровитим ученицима.  

Посећивала сам  часове редовне наставе и пратила понашање и рад ученика, и ишла на 

часове замене на којима сам са ученицима водила разговоре на актуелне теме које се тичу 

самих ученика, пружајући им савете у решавању конфликтних ситуација и унапређивању 

другарских односа унутар одељења.  

Пратила сам оптерећеност ученика преко Google учионице, као и подршка ученицима 

током наставе на даљину. 

     Такође сам писала текстове за сајт школе на тему Страх од вируса короне, Пажња и како је 

побољшати и Учење на даљину.  
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Преглед одржаних часова замене у току школске 2020/21. године: 

 

Укупан број одржаних часова замене:  27                                             

 

ПРЕГЛЕД ОДРЖАНИХ ЧАСОВА ЗАМЕНЕ ПО ПРЕДМЕТИМА И РАЗРЕДИМА 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ 

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ 

I II III IV V VI VII VIII 

Српски језик  

 

2/7 

2/7 

 4/7 

4/8 

5/5 6/7 7/6 8/2 

Математика  2/7 

2/7 

 4/7 

4/8 

5/5    

Природа и друштво    4/7     

Физичко    4/7 

4/3 

    

Музичко    4/7     

Ликовно 1/6 2/7 

2/7 

3/4 4/7     

Грађанско васпитање     5/2 

5/5 

   

Енглески језик 1/7 2/7  4/7     

 

• Рад са родитељима, односно старатељима  

 

Упознавала сам  родитеље, старатеље са важећим законима, протоколима о заштити деце, 

односно ученика од занемаривања и злостављања и другим документима од значаја за 

правилан развој деце (праћењем измена и допуна важећег закона и других аката, благовремено 

информисање родитеља путем паноа, обавештења, разговора...) 

Разговарала сам са родитељима који су се обраћали самоиницијативно или сам их по 

потреби позивала на разговоре. Са родитељима сам разговарала о поласку детета у школу, 

стицању радних навика, као и о мотивацији, организацији времена, постављању граница у 

родитељству, ваннаставним активностима и др. Кроз упознавање са породичном климом и 

проблемима, заједно смо радили на откривању и отклањању узрока и решавање развојних 

проблема и односа у породици. У циљу бржег и ефикаснијег решавања проблема, упућивала 

сам их у саветовалишта и друге специјализоване институције.  

Такође, у току наставе на даљину путем вибер или скајп апликације и путем мејла сам 

обављала разговоре и пружала подршку родитељима који су се самоиницијативно јављали. 

Осим тога у циљу педагошко-психолошког образовања родитеља психолог школе је 

обрађивао теме из области васпитања и образовања, од значаја за даље усмеравање и однос 

одраслих према деци. Обрађене теме представили смо у Кутку за родитеље на сајту школе. 

 

 

• Рад са директором и стручним сарадницима, педагошким асистентом и 

пратиоцем детета, односно ученика  
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На дневном нивоу сарађивала сам и консултовала се са педагогом, специјалним педагогом, 

секретаром, помоћником директора и директором школе. Кроз сарадњу са њима радила сам на 

унапређивању образовно – васпитног рада. На класификационим периодима, обављала сам 

анализу постигнућа ученика и предлагала мере за превазилажење неуспеха у учењу. 

Анализирала сам опште и посебне услове образовно–васпитног рада и износила идеје за 

унапређење. Радила сам на припреми докумената установе, организовању предавања за 

ученике и на пословима који се тичу обезбеђивања ефикасности, економичности  и 

флексибилности образовно-васпитног рада установе.  

 

• Рад у стручним органима и тимовима 

 

Присуствовала сам  седницама Наставничког и Одељењских већа. Учествовала  сам у 

анализи успеха и понашања ученика и давала предлоге за даље унапређивање. 

 Била сам укључена у рад Педагошког колегијума, Тима за развојно планирање, Тима за 

самовредновање и вредновање рада школе и Тима за професионални развој.  

 

• Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 

локалне самоуправе 

 

       Остварена је сарадња  са Домом здравља Земун и Саветовалиштем за децу и омладину, 

МУП-ом у Земуну – Одељењем за сузбијање малолетничке деликвенције, Црвеним крстом, 

ОШ ''Сава Јовановић Сирогојно'', као и са другим школама, градским институцијама и 

организацијама. Настављена је сарадња са Учитељским, Филозофским факултетом и 

Факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду.  Сарадња је остварена и са 

Центром за социјални рад (слати дописи за поједине ученике). 

 

• Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

 

Водила сам евиденцију о сопственом раду на дневном и месечном нивоу. Редовно сам 

планирала месечне и дневне активности, а због динамике рада у школи многе припреме 

активности су и непосредно планиране. Водила сам евиденцију о ученицима који имају 

тешкоће у праћењу наставног плана и програма. Евиденција разговора са ученицима, 

родитељима и наставницима видљива је из Дневника рада у краткој писаној форми. О 

обиласку наставе водим исцрпне, детаљне белешке.  

Стручно усавршавање реализовало се: праћењем стручне  литературе и периодике, 

праћењем информација од значаја за образовање и васпитање на званичним образовним 

сајтовима, присуством предавању у оквиру школе, присуствовањем Угледним часовима, 

трибинама и посећивањем семинара  и вебинарима акредитованим од стране Министарства 

просвете. 

 

                                                                                                                                                                                   

Катарина Јаковљевић, психолошкиња  
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4.9 Извештај о раду библиотекара за школску 2020/21. годину 

Планирање и програмирање рада 

У току школске 2020/2021. године свакодневно је вођен дневник дневних активности 

библиотекара где су забележени сви планирани и реализовани часови и активности, сортирани 

по облицима и областима рада библиотекара. 

Планирање и програмирање часова редовне наставе и осталих облика рада утврђивали су се 

преко огласне табле-планера. 

Планирани су часови са ученицима за Читалачку значку. 

 

Васпитно-образовна делатност и непосредни рад са ученицима 

Сразмерно броју ученика у обе смене, издавана је књижевна грађа, пружане су све потребне 

информације за самостално коришћење различитих извора сазнања. Ученици су систематски 

обучавани за употребу информационог библиотечког апарата у складу са њиховим 

способностима и интересовањем. 

Фреквенција наставника и ученика у библиотеци била је сразмерна броју ученика и броју 

одељења. 

На заменама одсутних наставника библиотекари су у току 2020/21. године реализовали више 

од 200 часова. Библиотекари су такође били ангажовани и у раду продуженог боравка. 

У библиотеци су реализовани часови верске наставе и грађанског васпитања. Једна група 

ученика продуженог боравка је била смештена у библиотеци.  

У оквиру активности Најначитанија одељењска заједница и Пасионирани читалац ученици су 

се такмичили у читању. Ове године Најначитанија одељенска заједница је 3-1 а Пасионирани 

читалац је Тијана Ковачевић. 

За потребе наставе ученици старије смене знатно више су се служили мултимедијалном 

грађом као извором сазнања. 

Поред издавања књижне и некњижне грађе, ученици су свакодневно користили Интернет и 

компјутер за потребе наставе, фотокопир апарат, часописе, речнике и енциклопедије. 

Библиотека се трудила да подржава све потребе ученика и наставника и да их стално 

упућујемо на самостално коришћење књишке и мултимедијалне грађе у настави, ради 

подизања квалитета рада, и наставника и ученика. 

Библиотекари су били ангажовани у реализацији Завршног испита. 

 

Библиотечка информациона делатност 

Дана 12.04.2021. Снежана Кавалић Арсенијевић извршила је инспекцијски надзор над радом 

библиотеке. Сходно изреченим мерама, започета је ревизија фонда која ће ускоро бити 

завршена. 

Како је за наредну школску годину планирана куповина библиотечког програма, у другом 

полугодишту нове књиге нису евидентиране у библиотечки фонд. Информисање о грађи и 

фонду књига вршило се континуирано, а о употреби медија за потребе наставе водила се 

евиденција за ученике и наставнике. 

Континуирано је писан Летопис где су бележени сви важнији датуми, догађаји, пројекти, 

активности, посете и наставне и ваннаставне активности у установи и ван установе. У сарадњи 

са административним радником Касандром Андрејић и наставником физике Гораном 

Милићем летопис је месечно објављиван на сајту школе. 

Библиотекари су редовно пратили литерарне конкурсе објављиване у овој школској години и, 

у сарадњи са учитељима, наставницима српског језика и литерарном секцијом, одабирали и 

кориговали ученичке радове на различите теме. Тако су ученици наше школе учествовали на 

свим литерарним конкурсима, на којима су награђивани и похваљивани. 
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Континуирано се остварује сарадња са градском библиотеком „Свети Сава“ и са библиотекама 

земунских основних школа. 

Континуирано се сарађивало са Пријатељима деце Земуна. 

 

Културна и јавна делатност 

Континуирано се остваривала сарадња са издавачким кућама Нови Логос, Клетт, Прима, 

Пчелица, Вулкан издаваштво, Фреска, БИГЗ, Едука, ИКП Богуновић, Школска књига... 

Представљање наше школе на Стручном већу библиотекара општине Земун и презентовање 

различитих идеја. 

У оквиру Дечије недеље у издвојеном одељењу у насељу Бусије покренута је акција 

сакупљања новца за куповину књига, а ученици у матичној школи традиционално су 

поклањали књиге за школску библиотеку. 

У сарадњи са Пријатељима деце Земуна у оквиру манифестације „Доситејево перо“ 

библиотекари су наставили рад са ученицима на оцењивању књига савремених дечијих писаца 

за претходну школску годину. У пројекту су учествовале Дуња Ванчаговић, Анђа Ковачевић, 

Милица Катић, Анђела Просеница, Тамара Вучковић и Анђела Дубајић које су награђене за 

учешће у пројекту. За ову годину „Доситејево перо“ је реализовано на самом крају школске 

године и ученици наше школе су опет узели учешће. Резултати се очекују почетком наредне 

школске године. 

У сарадњи са Пријатељима деце Земуна ученици наше школе учествовали су на „Песничким 

сусретањима деце и младих“. Ученица 4/1 Тамара Болић је освојила другу награду у 

категорији ученика млађег узраста, а у категорији ученика старијег узраста ученик 7/1 Марко 

Болић освојио је другу и ученица 7/6 Николина Тривковић трећу награду. 

Ученици су учествовали и у активности „Недовршена прича“ где су писали крај за причу 

„Маче на удару ветра“. 

У такмичењу „Читалачка значка“ учествовали су ученици млађе смене. Награду Велики 

поштовани писар освојиле су Јана Васић, Ивана Радовановић и Доротеа Вукић, а награду 

Поштовани писар Милица Будимир, Катарина Ђурковић, Лена Вујовић, Реља Богдановић, 

Констанца Марјановић, Лав Сергијевић и Вишња Ђукић. 

Библиотекари су реализовали радио емисије поводом ослобођења Београда 21. октобра 1945.и 

1. новембра 1918. године и поводом дана рођења Вука Караџића 6. новембра 1787. 

Библиотекари су учествовали у изради материјала за школски сајт, и знатну улогу су имали у 

припреми овогодишњег часописа „Бранко“. 

 

Стручно усавршавање 

Гордана Гаврић: 

- Вебинар„Ученичка задруга“ 2.10.2020. 

- Онлајн предавање „Зашто нам је биодиверзитет важан - дигитални алати у настави 

биологије“ 25.11.2020. 

- Онлајн предавање „3Д математика у основним и средњим школама“ 25.11.2020. 

- Онлајн предавање „Примери најбољих СТЕАМ наставних пракси у Србији“ 25.11.2020. 

- Обуке на платформи cuvamte.gov.rs „Породично насиље“ и „Стратегије у раду са 

ученицима који показују проблеме у понашању“ 

- Семинар „Насиље у школи – примети и пријави“ 23.01.2021. 

- Онлајн обука „Дигитална учионица“ мај 2021. 

Снежана Крњаја: 

- Присуство на огледном часу „Не бацај храну, здраво једи, планета Земља да нам се среди“ 

Милице Видановић и Снежане Паравиња Шкрбић 16.10.2020. 

- Вебинар„Типови интеракција – наставник као медијатор комуникације“ 12.12.2020. 
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- Вебинар „Од доброг плана, преко ефикасне евиденције до најбољих резултата и у време 

пандемије ковида 19“ 17.12.2020. 

- Обуке на платформи cuvamte.gov.rs „Породично насиље“ и „Стратегије у раду са 

ученицима који показују проблеме у понашању“ 

- Семинар „Насиље у школи – примети и пријави“ 23.01.2021. 

- Онлајн обука „Дигитална учионица“ мај 2021. 

 

Остали послови 

• Највећи број активности библиотекара у овом полугодишту припада: 

• Замени часова одсутних наставника; 

• Континуираној помоћи наставницима и ученицима да ураде и одштампају припреме и 

материјале за час, реферате, презентације, додатну, допунску, секције и сл; 

• Писање записника са седница Наставничког већа; 

• Новим ученицима и свима који се обрате за уџбенике тражимо решење; 

• Трудимо се да будемо прави сервис запосленима и упућујемо на употребу медија у раду, 

да би смо осавременили наставу и подигли њен квалитет; 

• Припрема материјала и активности везаних за такмичења, екскурзије и анкете које се 

спроводе у школи. 

 

 

Библиотекари, 

Тамара Димић и Снежана Крњаја 
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4.10 Извештај о раду специјалног педагога за школску 2020/21. годину 

У току ове школске године због неповољне епидемиолошке ситуације, а у складу са 

препорукама и сетом мера МП о извођењу наставе и учења  измењен је модел рада у 2 наврата 

у разредној и  предметној настави.Као допуна класичној настави  изабрана  је  виртуелна Гугл 

учионица као једноставно и сигурно окружење за ученике и наставнике. Стручни сарадници 

су у договору са директором школе пратиле план  реализације  наставе и учења  по разредима 

у виртуелним учионицама. У Гугл учионице ученика седмог разреда у предметној настави 

уписана сам за праћење свих активности ученика. С обзиром на специфичне околности и 

ситуацију у школи рад у овој школској години велика је промена за наставнике и стручне 

сараднике. 

Остварене планиране активности: 

 

1. Планирање и програмирање васпитно- образовног рада 

Активности                         Сарадници                              Време реализације 

Учествовала у изради планских 

докумената школе у  неким сегментима: 

Учешће у изради Годишњег плана рада 

школе, Извештаја о реализацији и израда 

плана рада Тима за заштиту од насиља, 

занемаривања и злостављања, израда 

годишњег плана рада специјалног 

педагога и израда оперативних планова,  

 

 

 

 Лично, педагог, 

професор 

информатике 

Душан Обилић 

 

Јун, август и по потреби 

Учествовање у изради  и припреми  ГПР 

школе који се односи  на планове за рад 

са ученицима којима је потребна додатна 

образовно- васпитна  подршка, односно 

корективни педагошки рад 

 ППС, учитељи и 

наставници 

Јун, август и током године 

Израда глобалног плана , месечног и 

дневног плана активности 

Лично Континуирано  

Планирање и организација облика 

стручног усавршавања које је могуће 

остварити у установи у складу са 

потребама запослених и препорукама МП 

 Директор,   

ППС  

Реализован већи број 

семинара у школи везаних 

за компетенције К3, К4 

                   2. Праћење и вредновање наставе и учења 

 

 Континуирано праћење и вредновање 

наставе и учења и постигнућа ученика,  

Лично, ППС Током године и на 

класификационим 

периодима 

 

Праћење и извештавање- анализа успеха 

и дисциплине ученика на 

класификационим периодима, као и 

предлагање мера за побољшање успеха, 

 

Лично, педагог 

 

 

 

класификациони периоди- 

урадила за трећи 

класификациони период 
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Праћење ученика са  специфичним 

сметњама у развоју и остваривању ИОП 

Лично, педагог, 

наставници 

 

 

Током школске године 

   

Праћењеузрокашколскогнеуспехаученика 

и предлагањемеразапревазилажење 

школских проблема 

 

наставници, 

психолог, 

одељењске 

старешине 

 

 Реализовани саветодавни 

разговори са ученицима и 

родитељима ученика. 

Обављено170 

индивидуалних разговора  

                                                    3. Рад са наставницима 

Пружање подршке наставницима у реализацији 

непосредног идругих облика рада, у сегменту 

прилагођавања наставе развојним специфичностима и 

потребама ученика 

Наставници, 

одељењске 

старешине  

септембар, током 

године 

 

 

 

 

 

Са учитељима рад на мерама индивидуализације. 

Педагошким профилима и ИОП  

Лично Са учитељима 

урадила 17 мера 

индивидуализациј

е и 4 ИОП 

 

Са наставницима у старијој смени рад на педагошким  

профилима и мерема индивидуализације  ИОП 

Лично Са наставницима у 

старијој смени 

урадила 

педагошке 

профиле и мере 

индивидуализациј

е за 10 ученика 

 Пружала помоћ  у 

осмишљавањурадасаученицимакојимајепотребнадодатна

подршка због превазилажењаразвојних проблема:бес, 

агресија, бунт, неуспех, лагање, подсмевање,крађа, нов 

ученик, туче, развод родитеља, електронско насиље, 

прича и ометање рада на часу 

 

 

Наставници, 

психолог 

 

 

 

Током 

полугодишта 

 

 

 

Учествовала у припреми и реализацији ЧОС Са одељењским 

старешинама  

 

Сарађивала и контролисала оптерећеност ученика у гугл 

учионицама 

 

Са одељењским 

старешинама 

 

 

Током школске 

године 

 

 Помагала у оснаживању компетенција наставника за 

тимски рад и реализацију заједничких  угледних часова и 

других активности, кроз координацију активности 

стручних већа, тимова  

 

 

наставници, 

стручни 

сарадници,струч

 

 

Сатанци Тима за 

унапређење 

наставе, Тим за 
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на већа, тимови заштиту од 

насиља... 

Припремала  и пружала помоћ наставницима у припреми 

и реализацији родитељских састанака 

 По потреби 

Са наставницима припремала  начине помоћи у 

остваривању сарадње са породицом у циљу 

превазилажења процеса адаптације, развојних проблема 

ученика  и педагошких узрока неуспеха 

 

Наставници 

 

Током школске 

године 

 

Пружала помоћ приправницима у процесу увођења у 

посао, као и у припреми полагања испита за лиценцу -  

како водити  документацију-план рада  ментора и 

приправника 

 

 

Са педагогом 

 

 

Током школске 

године 

 

                                                 4. Рад са ученицима 

   

 Радила дефектолошку обсервацију и идентификовала 

специфичне развојне проблема ученика у учењу и 

понашању:  дефектолошка обсервација ученика првог 

разреда према предлозима  учитеља 

 Са учитељима 

1. разреда 

 На крају првог 

класификационог 

периода и током 

полугодишта 

Учествовала у  Тиму за инклузију у изради ИОП, односно 

педагошких профила за ученике са медицинском 

документацијом (1-8. разреди) у циљу смањења неуспеха 

и отклањања узрока 

Лично и са 

педагогом 

Током школске 

године 

 

Радила на превенцији насиља, злостављања и 

занемаривања, дискриминацији на часовима замене 

одсутних наставника 

 

 

Лично 

Реализовала 82 

ЧОС 

 

 Реализовала часове са ученицима на промовисању 

ненасилне комуникације, конструктивног  решавања 

конфликта,  у циљу смањења насиља, и повећања 

толеранције у одељењима када је одсутан наставник или 

реализовала ЧОС у договору са наставницима 

 

 

Лично 

 

Број релизованих 

часова по 

одељењима 

зависио је од 

изостанака 

наставника 

 

 

 

 

 

 

 Утицала на побољшање  услова за индивидуални развој 

ученика и пружала помоћ и подршку у разним ризичним  

ситуацијама, посебно  ученици 7-8 разреда 

Ученици, 

наставници,  

родитељи 

Токомшколскегод

ине 

Учествовала као члан комисије на испитивању и провери 

знања ученика који су се определили за Онлајн модел 

 Лично Током школске 

године 

 Пратила реализацију појачаног васпитног рада за Лично, ППС Током школске 
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ученике који врше повреду правила понашања 

понављањем лакших повреда обавеза или својим  

понашањем угрожавају  ученике или наставнике 

године 

 

 Обављала саветодавне и корективне разговоре и 

индивидуални рад с ученицим:  тражење алтернативних 

начина понашања, 

превазилажење  неуспеха у учењу, 

Превазилажење:беса, агресија, бунт, лагање, 

подсмевање,крађа, нов ученик, туче, развод родитеља, 

електронско насиље, прича и ометање рада на часу,  

задиркивање...  

 

 

Лично и са ППС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током  школске 

године 

обавила 170 

часова посредног 

и напосредног 

рада 

Пратила и контролисала ученичке активности у 

дигиталној Гугл учионици седмог разреда 

Лично По потреби 

Пратила ученичке активности и постигнућа у 

електронском дневнику 

Лично По потреби 

                                                   5- РАД СА РОДИТЕЉИМА   

Пружала подршку родитељима, старатељима у 

оснаживању родитељских компетенција у сегменту  

васпитања-васпитног стила у породици  ради решавања 

тешкоћа у учењу, понашању и болестима, кризним 

ситуацијама 

 

 

Лично, ППС, 

директор 

 

 

Токомшколске 

године обавила 34 

разговора са 

родитељима који 

су тражили 

разговор 

 

 

 

 Обављала Индивидуални и саветодавни рад са 

породицом,са циљем решавања проблема у 

функционисању породице и отклањању   узрока неуспеха  

и постигнућа ученика. 

Пружала помоћ  у осмишљавањурадасаученицима код 

куће,ради превазилажењаразвојних проблема:бес, 

агресија, бунт, неуспех, лагање, подсмевање,крађа, нов 

ученик, туче, развод родитеља, електронско насиље, 

прича и ометање рада на часу 

 

 

 

 

 

Лично 

 

 

 

Лично 

 

 

 

на иницијативу 

родитеља и 

одељењских 

старешина    

 

Радила на отклањању неспоразума и конфликата између 

наставника и родитеља 

Лично, ППС, 

директорка 

По потреби 

Упознавала родитеља, старатеља са важећим законима, 

конвенцијама, протоколима о заштити ученика од 

занемаривања и злостављања и другим документима.  

Са ППС Током школске 

године 
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6. Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким и личним асистентом 

 

Сарадња са директорком и осталим стручним 

сарадницима на изради годишње документације,планова 

и програма наставе и учења 

 

Директор и 

помоћник, ППС 

 

 

Током школске 

године 

Сарадња  у организацији Модела рада у  онлајн 

окружењу 

Директор и 

помоћник, ППС 

Током школске 

године 

Сарадња у оквиру активности везаних за функционисање 

тимовау школи: кординирање ТЗДНЗЗ, ТИО ... 

 

 

Са ППС 

Састанци 1. 

месечно, написани 

планови и 

извештаји о раду 

тимова 

Сарадња везана за припрему и реализацију различитих 

облика стручног усавршавања и предавања за родитеље 

Директор и 

помоћник, ППС 

Организовано и 

реализовано више 

семинара које су 

везане за 

компетенције 

наставника К3, К4 

Сарадња са личним пратиоцем  ради пружања помоћи и 

подршке у одељењима:  

Лично 

 

По потреби 

Планирање и реализација замене часова одсутних 

наставника 

Лично Реализовала 72 

часа 

заменеодсутних 

наставника 

                               7. Рад у стручним органима и тимовима 

 

Учетвовање у раду ПК у информисању о проблемима и 

резултатима предузетих мера индивидуализације у 

понашању и учењу; 

 анализа свих активности предузетих у циљу унапређења  

плана наставе и учења 

Руководиоци 

тимова, 

директор, 

помоћник ППС 

 

Састанци 1. 

месечно 

Учествовање у раду НВ из домена рада специјалног 

педагога 

Наставници, 

директор,ППС 

 Информисање о 

раду и планови и 

извештаји 

Учешће  у раду Тима за инклузију у изради педагошких 

профила и мерама додатне подршке за ученике 

Лично 

педагог 

Урадила 19 

планова 

индивидуализациј

е, педагошких 

профила и 10ИОП 

Координација у Тиму за заштиту деце од  

дискриминације, насиља , злостављања и занемаривања у 

циљу мултитисциплинарног приступа у решавању 

проблема насиља и кршења забрана  

 

 

Психолог и 

чланови тима, 

директор 

 

Реализовано 6 

састанака тима 

 

 

Активности везане за рад СВУ и осталих већа- анализа 

угледних и других часова) 

лично Током године 

посетила 8 

различитих часова 

8. Сарадња са надлежним установама, организацијама и јединицама локалне  

                                                        самоуправе  
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С обзиром на пандемију и епидемиолошке мере заштите 

овај сегмент рада је прилагођен Онлајн начинима 

комуникације  

 По потреби 

Сарадња са ГЦСР- Земун- писање предмета за ученике и 

породице 

лично По потрби 

Сарадња са Дечјом клиником у Тиршовој  По потреби за 

ученика 8/4 И.М 

Сарадња са ДЗ Земун, Саветовалиште за младе Дана Ћурчић, 

 Весна Сузовић 

.По потреби за 

ученика 8/1 А.С 

      9. Вођење документације, припреме за рад и стручно усавршавање 

 

Континуирано вођење евиденције о сопственом раду- 

дневник 

Лично Током године 

Писање извештаја о раду на полугодишту и школске 

године 

Лично Исто 

Израда чек листа за праћење угледних часова и осталих 

активности 

Лично Исто 

Вођење документације о раду са ученицима- досије Лично Исто 

Вођење документације о раду са родитељима Лично Исто 

Вођење документације о раду са наставницима Лично Исто 

Стручно усавршавање праћењем вебинара, литературе, 

стручна друштва,активи... 

Лично Исто 

Похађање семинара из каталога:  Да нам 

антидискриминација буде инспирација 

Група 

наставника са 

директором 

школе 

Завршни део 

реализован 8.10. 

2020. 

Насиљеу школи, примети и пријави  23. 1. 2021. 

Писање текста за сајт школе, кутак за родитеље (месец 

децембар) 

Лично  Написан 

текст:Даровита 

деца и Зашто 

деца треба да 

играју шах 

10. Остали послови по налогу 

Помоћ у изради и штампањуразличитих докумената, Лично Токомшколске 

године 

Заменачасоваодсутнихнаставника Лично Током школске 

године 

Обавезе и активности на пробном и завршном испиту 

ученика осмог разреда 

Лично Јун, јул 2021. 

Остали послови по налогу директора и помоћника 

директора 

  

 

Наставник, специјални педагог Славица, Денић 
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4.11 Извештај о раду Стручног актива за школско развојно планирање за школску 

2020/21. годину 

У првом полугодишту школске 2020/2021.  години Стручни актив за школско развојно 

планирање је одржао један састанка. Састанку су присуствовали и учествовали директор 

школе, заменик директора, наставници разредне наставе – учитељи као и предметни 

наставници. Сви заједно су носиоци активности и координатори у раду Актива. 

Састанак је одржан у свечаној сали наше школе као заједнички састанак Стручног 

актива за развојно планирање, Тима за организацију рада школе, управљање људским и 

материјалним ресурсима, Тима за подршку ученицима и Тима за обезбеђивање  квалитета и 

развој установе Испоштоване су све мере и препоруке Кризног штаба и Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја. 

У току првог полугодишта школске 2020/2021. Стручни актив за школско развојно 

планирање бавио се: извештајима о реализацији наставе по посебном програму за рад у 

условима пандемије вируса Covid 19; Финансијским управљањем и контролом, Реализациом 

екскурзија и наставе у природи у шк. 2020-21. и реализациом родитељских састанака у 6. 

разреду (обавезно анкетирање родитеља); Оснивањем Ученичке задруге као и реализациом 

пројекта „Оснаживање родитеља“. 

Када је у питању Извештај о реализацији наставе по посебном програму за рад у 

условима пандемије вируса Covid 19 Стручни актив за развојно школско планирање је изнео 

да је Министарство просвете, науке и технолошког развоја проследило 12. августа 2020.год. 

свим основним школама на територији Републике Србије Стручно упутство за организацију и 

реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020/21.год. Овим 

упутством дате су инструкције школама у вези са организацијом образовно-васпитног рада у 

околностима ширења заразне болести SARS-COV-2 и Посебан програм основног образовања и 

васпитања, који садржи препоруке које се односе на дужину трајања часа, препоруке за 

организацију наставе, неопходне садржаје у складу са планом наставе и учења и дидактичко-

методичко упутство за остваривање програмских садржаја. 

Ученицима који нису у могућности да похађају редовну наставу, непосредно у 

простору школе, овим упутством је омогућено да наставу похађају на даљину, на начин који 

обезбеђује остваривање плана наставе и учења путем савремених информационих 

технологија. За ученике који су се определоли за праћење наставе на даљину предвиђено је 

такође да се оцењивање и праћење напредовања и ангажовања ученика обавља у току 

непосредног образовно-васпитног рада, у складу са прописима којима се уређује оцењивање 

ученика у основном образовању и васпитању. 

Наша школа  је испоштовала све мере и препоруке Кризног штаба у сврху заштите 

здравља и спречавања ширења вируса Covid- 19. У том циљу је за све ученике и запослене 

обезбеђена заштитна опрема (маске и дезинфекциона средства). Одељења и групе у боравку су 

подељене, тј. имају максимално 15 ученика. У контакту смо са Заводом за јавно здравље 

Београд којег редовно обавештавамо о новозараженим. Сва упутства о превентивним мерама 

су окачена на огласну таблу и школски сајт. 

Стручни актив је током првог полугодишта све запослене обавестио о Правилнику о 

протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање 

(„Службени гласник РС“, бр. 46 од 26. јуна 2019, 104 од 31. јула 2020). Кључне измене: 

- Област интерсекторске сарадње (школа, породица и друге институције) 

Реаговање на ситуације насиља 

Истицање одговорности за благовремено реаговање 

Унапређивање процедура (ППП) 

- Дефинисање процедура је унапређено у циљу јаснијег разумевања и обезбеђивања 

стандардизације њихове примене 
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     Стручни актив се такође бавио и Финансијским управљањем и контролом (ФУК)  што 

представља  систем интерних контрола заснован на концепту управљања ризиком које 

успоставља и за које је одговоран  руководилац  корисника  јавних средстава. 

ФУК је пракса корпоративног управљања (прилагођена јавном сектору) које је ЕУ уградила у 

своје прописе и које су све земље чланице дужне да поштују. 

Циљ је изградити систем финансијског управљања и контроле по мери која НАМА одговара. 

РАЗЛОГ - једноставан: корист од успостављања система ФУК – а, поред спровођења законске 

обавезе, имају и руководство и запослени. 

Руководство: лакше управља својом организационом целином и на сигурнијој подлози доноси 

одлуке. 

Запослени: добијају процедуре које прописују начин обављања активности свих пословних 

процеса и треба да их се придржавају. 

Интерне контроле процедура, интерном ревизијом - препоруке, континуирани надзор. 

Одредбама Закона о буџетском систему, члан 81. прописује се: 

 

“Финансијско управљање и контрола организује се као систем процедура и одговорности свих 

лица у организацији.“ 

Атручни актив за школско развојно планирање је закључио  да су нам материјална средства 

знатно умањена. Неопходно је да се одговорније понашамо и штедљиво користимо папир за 

штампање (ми смо Еко школа) а у већој мери дигиталне уџбенике, интернет, ИТ. Запослени 

имају право само на један табак папира у току првог полугодшта.  

 Стручни актив за школски развојно планирање је запослене обавести и покренуо 

процедуру о оснивању ученичке задруге. Ученичка задруга може да обавља производну, 

продајну и услужну делатност, односно да обавља друштвено-користан и хуманитарни рад. 

Делатност ученичке задруге је део образовно-васпитног рада. Делатност ученичке задруге има 

за циљ да ученицима омогући: овладавање основним елементима процеса производње и 

пружања услуга; професионално усмеравање и раз-вијање предузетничког духа; стварање и 

развијање позитивног односа према раду и ст-варалаштву; формирање радних навика; 

развијање свести о колективном раду, сарадњи и међусобном помагању и солидарности; као и 

допринос уређивању и развоју школе, локалне заједнице и животног окружења. 

 У нашу школу увели смо и пројекат „Оснаживање родитеља“. Циљ пројекта 

„Оснаживање родитеља“ -  помоћи родитељу да савлада изазове везане за одрастање детета, 

пружити му алате које може да користи како би могао/ла да оствари бољу комуникацију са 

дететом и помоћи школи да оствари бољу комуникацију са родитељем како би и рад са 

дететом у школи био лакши. Начин спровођења пројекта - учитељи упознају родитеље са 

пројектом „Оснаживање родитеља“, заинтересовани родитељи се пријављују за учешће у 

пројекту и  учитељ их обавештава о термину када ће се радионица одржати. Спровођење 

радионице . Задовољство одржаном радионицом – Родитељи попуњавају упитник задовољства 

и дају своје предлоге у ком делу им је потребна помоћ школе и центара за васпитање деце. 

Моделатор првог циклуса радионице  биће Винка Радојковић, консултант за родитеље, аутор 

програма Свесни родитељ и ментор за развој емоционалне и социјалне интелигенције деце.  

Због епидемиолошке ситуације, неке од планираних активности у нашој школи нису 

остварене, али смо се потрудили да афирмишемо културно-уметничко стваралаштво ученика 

кроз неке нове активности, онлајн дружења, развијање партнерских  односа са предшколским 

установама, основним школама, Математичком гимназијом, Учитељским и Филолошким 

факултетом, Амбасадорима одрживог развоја, Еко-школама, Центром за таленте, Пријатељима 

деце Земуна, домом  пензионера, удружењем особа са дауновим синдромом, КУД,,Батајница“, 

клубовима гимнастике, одбојке, фудбала, каратеа, кошарке. 

У нашој школи реализоване су многе културене и јавне делатности (прилог 1 - 

Извештај о реализованом програму културне и јавне делатности школе у првом полугодишту 
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школске 2020/21. године - Извештај је сачинила директорка школе и руководилац Стручног 

актива за школско развојно планирање Љиљана Мијић). 

 

У току другог полугодишта Стручни актив за школско развојно планирање  се 

углавном бавио унапређењем наставе, стручним усавршавањем наставника и стручних 

сарадника, анализом посећених часова и мерама за осавремењавање наставе – примена 

мултимедија у настави, анализом угледних часова, анализом опремљености наставним 

средствима и училима, идентификовање и усмеравање талентоване деце, организовање и 

реализација такмичења, унапређење рада  секција, укључивање родитеља у живот и рад 

школе, организовање различитих културних активности уз обавезно поштовање 

епидемиолошких мера, укључивање ђачког парламента у све видове рада школе, побољшање 

информисаности родитеља о раду школе.  

 

 

 

 

 

Актив за школско развојно планирање наставиће идаље следеће школске године са 

планираним активностима и поштовање Развојног плана школе, уз поштовање, као и до сада, 

свих прописаних мера од стране Кризног штаба.  

 

 

Руководилац Стручног актива за школско развојно планирање директор школе Љиљана Мијић 

Записничар  Стручног актива за школско развојно планирање Весна Даничић 
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4.12 Извештај о реализованом програму културне и јавне делатности школе  за школску 

2020/21. годину 

 

12.08.2020. 

Мирјана Катић, директор Математичке гимназије  и Александар Кавчић, 

оснивач Фондације „Алек Кавчић“  уручили  су пет  рачунара ОШ „Бранко 

Радичевић“ у Батајници. 

25- 

30.08.2020 

Менторски  рад са ученицима.Наше бивше ученице, Лена Богдановић и Уна 

Јаћимовић, а сада ученице Математичке гимназије, реализовале су радионице 

са нашим талентованим ученицима, шестог разреда.  

31.08.2020. 

Пошто је комплетирана документација потребна за верификацију школе и 

урађен елаборат о испуњености свих услова за отварање издвојеног одељења 

ОШ „Бранко Радичевић“ из Батајнице, у Бусијама је свечано отворен нови 

објекат. Свечаности су присуствовали председник Градске општине Земун 

Дејан Матић, Градски секретар за образовање и дечију заштиту Славко Гак, 

државни секретар у Министарству просвете, науке и технолошког развоја др 

Душан Кићовић и владика сремски Василије. 

У 16:00 часова организован је и Свечани пријем првака. Најмлађи ученици 

наше школе су се први пут упознали са директорком школе, психопедагошком 

службом, библиотекаром, наставницама и својим учитељицама: Анита Бура, 

Лидија Буловић, Марина Стевић/замена Јелена Савић, Славица Стегић, 

Мирјана Рацић, Милица Тишма, Весна Даничић, Јасна Раковић. 

У 17,00 су ученици петог разреда, подељени у две групе имали час одељењског 

старешине, тј.упознавање са предметним наставником. 

28.09.2020. 

Аадминистратор школског сајта, Касандра Андрејић, је у фолдеру Кутак за 

родитеље објавила текстове за психосоцијалну подршку родитељима и деци. 

Школски психолог у нашем издвојеном одељењу на Бусијама, Катарина 

Јаковљевић, је обрађивала теме у вези са пандемијом Covid-19, заштитом 

здравља и начинима како се носити са стресом и те материјале је објавила на 

школском сајту  

,,Елиминација страха од короне код деце“. 

01.10.2020. 

Имајући у виду да су на снази мере заштите у циљу спречавања ширења 

епидемије вируса COVID-19 ове године смо обележили Дан старих лица 

израдом паноа са ученичким ликовним и литерарним радовима. Анита Мрђић 

је посетила дом и станарима уручила честитке које су направили чланови 

Ученичког парламента, слику и цвеће. 

09.10.2020. 

Реализовала смо дружење, У здравом телу здрав дух – Mens sana in corpore 

sano (вежбе за чланове колектива) рад на стварању добре радне атмосфере на 

бази дисциплинованог обављања задатака, међусобног поштовања, разумевања 

и помагања. Након две недеље смо обуставили вежбање због препоруке 

Кризног штаба. 

13.10.2020. 

У реализацији програмских активности у оквиру пројекта „ Да нам 

антидискриминација буде инспирација“- инклузија Рома и других 

маргинализованих група,  учествовао је наш тим: Љиљана Мијић, Славица 

Денић, Снежана Васић, Данијела Илић, Младен Ђекић. Завршни сусрет је 



Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе шк. 2020/21.године 

128 

реализован преко платформе у којем су све земунске школе презентовале 

своје планове за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања. 

05.-

11.10.2020. 

Обележили смо Дечију недељу кроз разне активности (сакупљање чепова, 

лименки, поклон књига библиотеци, дружење са ученицима ОШ „Сава 

Јовановић - Сирогојно“, хуманитарно сакупљање школског прибора, уређење 

школског дворишта, подела добродошлица првацима). Све колеге су се 

укључиле у дате активности. Дечија недеља је ове године обележена под 

слоганом „Подељена срећа два пута је већа“, а у нашој школи активности су 

предвођене учитељицом Јеленом Павлицом и наставницом Анитом Мрђић. 

16.10.2020.  

Реализован је тематски дан поводом Светског дана здраве хране. Учитељице 

Снежана Паравиња Шкрбић и Милица Видановић одржале су угледни час са 

применом вертикалне корелације у онлајн окружењу, а свој допринос у 

обележавању овог дана су дали и остали наставници разредне наставе. 

19.10.2020 

Психолог  Катарина Јаковљевић је припремила текст за школски сајт   ,, Пажња 

и како деловати на развој пажње“ . Психолог  у матичној школи, Ђурђа Шакић, 

јетакође  пружила могућност онлајн разговора за родитеље и ученике код којих 

буде уочена појачана стресна реакција услед страха од COVID-19.. 

помоћник директора ,психолог, Сузана Васиљевић је припремила текст за 

школски сајт ,,За родитеље ђака првака“. Специјални педагог школе Славица 

Денић је припремила текст ,,Зашто је за децу добро да играју шах?“ 

20.10.2020. 

Ученички парламент и Анита Мрђић су обележили Дан ослобођења Београда 

реализацијом радио емисије у старијој смени, а библиотекар Снежана Крњаја у 

млађој смени. 

28.10.2020. 

Друштво учитеља Београда  је доделило захвалнице др Снежани Паравиња 

Шкрбић и Милици Видановић за ангажовање и активно учешће у снимању ТВ 

часова, посвећеност и спремност да допринесу остваривању права на 

образовање у условима ванредног стања. 

30.10.2020. 
Библиотекар Снежана Крњаја реализовала је две радио емисије поводом 

Ослобођења Београда у Првом светском рату. 

31.10.2020.  

Наш тим ,,Супер Бранко“ који чине  ученици  5.разреда и наставници: Драгана 

Лилић, Душан Стојиљковић, Душан Обилић и Наталија Дабић су у 

организацији KIDHUB, design.make.inovate, учествовали 

у  пројекту ,,Школски  климатски  изазов 2020“ и освојили 2.место. Наш 

пројекат је још једном победио, као еко решење које је одговорило на 

тему ,,Храна и климатске промене“. 

Крај акције ,,Слатки караван“. Прикупили смо слаткише за наше другаре са 

Косова и Метохије. 

8.11.2020. 

Обележен је Дан просветних радника, као и дан рођења Вука Караџића 

часовима и израдом паноа посвећених његовом раду. 

 Ученице 6/5 разреда Ана Мирковић, Јана Кашић, Ања Вујичић и Лара 

Бабић су посетиле Музеј савремене уметности и ликовну радионицу на тему 

„Аутопортрет и портрет“ Дечијег клуба МСУБ . Осим радионице, ученице су 

обишле тренутну поставку Музеја и упознале се са актуелним делима из 

области савремене уметности. Организација, вођење кроз изложбу и 
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реализација радионице: Наталија Дабић. 

12.11.2020. 

Организован је онлајн панел ,,Да нам школа штима, важна је и клима“, на коме 

су гости били стручњаци из области заштите природе, наставници, као и 

представник нашег тима ,,Супер Бранко“. На панелу су представљена 4 најбоља 

пројекта, међу којима је и наш. Од стране стручног жирија смо освојили 

опет  2.место. 

16.11.2020. 

Обележен је Дан дечијих права израдом паноа и записом одељењских правила, 

у организацији наставнице Јадранке Травице, педагога Славице Денић и 

психолога Катарине Јаковљевић. 

17.11.2020. 
На конкурсу „Моје право на игру и слободно време“ ученице Елена и Тина 

Чукић 5/3 освојиле су прво и треће место. 

21.11.2020. 

На међународно такмичењу Willkommen, из енглеског језика, које се одржало 

онлајн, учествовало је око 50 ученика наше школе од 5-8. разреда, заједно са 

наставницама енглеског језика Татјаном Буром, Драганом Илић и Мартом 

Илић. 

28.11.2020. 

На онлајн стручном скупу , 34. Сабор учитеља Србије- Унапређивање наставне 

праксе кроз размену професионалних искустава (вебинар) др Снежана 

Паравиња Шкрбић је презентовала два рада.Категорија: Обавезни предмети 

(српски језик говорна вежба „Буђење пролећа“) 

Категорија: Пројектна настава („Здрава храна телу годи, од ње се расте у 

слободи“) 

01.12.2020. 

На Песничким сусретањима деце и младих, у категорији ученика млађих 

разреда ученица Тамара Болић 4/1 освојила је другу награду, а за старији узраст 

Марко Болић 7/1 освојио је другу а Николина Тривковић 7/6 трећу награду. 

10.12.2020. Обележили смо на првом часу Међународни дан људских права. 

11.12.2020. 
У издвојеном одељењу на Бусијама реализована је изложба дечијих радова, 

осликаних заштитних маски. 

15.12.2020. 

Ученица Елена Чукић 5/3 освојила је награду на „Икабог“ ликовном конкурсу. 

Том приликом је освојила награду – књиге за нашу школу у вредности од 12000 

динара. 

16.12.2020. 

У организацији библиотекара школе Снежане Крњаја, реализован је тематски 

дан „Сајам књига у мом одељењу“ са идејом да се један час тог дана посвети 

промовисању читања међу децом. У договору са својим учитељицама, ученици 

су донели своје омиљене књиге и представили их другарима и сасвим сигурно 

мотивисали неке од њих да их прочитају. Неки су чак разменили књиге међу 

собом а након распуста једни другима ће пренети устиске о прочитаним 

књигама. У појединим одељењима направљени су панои са илустрацијама и 

описима најдражих дечијих дела. 

17.-

20.12.2020. 

Онлајн смо посетили овогодишњи 14. Фестивал науке, највећи догађај у 

Југоисточној Европи који се бави промоцијом науке и образовања. Мисија 

фестивала јесте подстицање образовања у друштву, кроз савремене и 

занимљиве методе. 

18.12.2020. 
Крај традиционалне акције ,,Један пакетић много љубави“ коју организује ЦК 

Земуна. 
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24.12.2020. 
Добили смо позив од Београдског драмског позоришта да погледамо, онлајн, 

представу ,,Кад су цветале тикве“. 

27.01.2021. 

Реализовали смо онлајн приредбу поводом школске славе Светог Саве 

Организатори и координатори су вероучитељи Жељка Павловић, Милан Шево 

и Драгана Кончаревић, као и др Снежана Паравиња Шкрбић, и наставници 

разредне и предметне наставе. 

21.05.2021. 

У школи је организовано неколико акција уређивања школског дворишта, како 

у матичној школи тако и у издвојеном одељењу. Посађене су саднице јасена, 

белог бора, туја, цвећа. 

31.12.2020. 
Административни радник Касандра Андрејић  редовно уређује наш сајт. 

Направила је честитке за сајт школе: новогодишњу,  ускршњу, за Дан школе... 

Током 

школске 

године 

У школи су реализоване две хуманитарне сакупљачке акције – за оболелог 

члана породице члана колектива, малог Виктора, и за ученика наше школе 

Алексу Милијашевића. 

27.01.2021. 

Обележили смо Савиндан – школску славу/онлајн приредба и израда паноа (без 

окупљања ученика и наставника у складу са епидемиолошким мерама). ГО 

Земун донирала првацима књиге „Пажљивкова правила у саобраћају“ (Милан 

Протић). 

12.02.2021. 
Ученички парламент и Вршњачки тим су реализовали радио емисију поводом 

обележавања Дана државности Републике Србије „Србија у срцу“. 

24.02.2021. 

Обележили смо Међународни дан борбе против вршњачког насиља по називом 

Дан розе мајица. У току целе седмице одељењске старешине су на ЧОС-у у 

оквиру превентивних активности и заштите од насиља и дискриминације 

обележили овај дан. 

01.03.2021. Акција „Читајмо гласно“ поводом обележавања Националног дана књиге. 

04.03.2021. 

У нашој школи је реализован пројекат ПИРЛС 2021, међународни истраживање 

развоја читалачке писмености. У пројекту су учествовали др Снежана 

Паравиња Шкрбић, Ана Матић, Светлана Личанин и Младен Ђекић. 

05.03.2021. 
Реализовали смо квиз и израдили паное и на тај начин обележили Светски дан 

енергетске ефикасности. 

27.03.2021. 

Обележили смо Дан школе и јубилеј 65 година дигиталном приредбом, уредили 

смо паное у школи и израдили  

школски часопис „Бранко“. 

09-

10.04.2021. 
Реализован је пробни завршни испит. 

09.04.2021. 

Градска општина Земун и основне школе су реализовале пројекат ,,Брзином до 

звезда“. Међу њима су били и ђаци из наше школе предвођени учитељицама 

Милицом Видановић и Тамаром Стојаковић. 

22.04.2021. Састанак поводом реализације пројекта ,,Учионица какву желим“. 

10.05.2021. Обука: ,,Израда финансијског плана у оквиру пројекта Учионица какву желим“. 

11.05.2021. Били смо домаћини финалном турниру Општинског такмичења у одбојци. 

17.05.2021. У оквиру пројекта „Учионица какву желим“, коју подржава Републички 
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секретаријат за јавне политике МПНТР ГИЗ РТС, приватни сектор (друштвено 

одговорне компаније) и постојеће платформе за донирање donacije.rs. гост наше 

школе је била екипа РТС-а која је снимала часове учитељице Снежане 

Паравиња Шкрбић у одељењу 2/6. 

18.05.2021. 
Библиотекар школе Снежана Крњаја је израдила презентацију поводом 

Међународног дана музеја. 

20.05.2021. 
Обележили смо Дан пчела у одељењима 1/8 и 4/8. Презентација са продуктима 

рада ученика 4/8 и учитељице Милице Видановић је истакнута на сајту школе. 

21.05.2021. 

Одељење 3/6, учитељица Радмила Шоргић и психолог школе Катарина 

Јаковљевић су реализовали пројекат „Путовање без пасоша“. Продукти се 

налазе на сајту школе. Продукти се налазе на сајту школе. 

24.05.2021. 
Одељења трећег разреда и њихове учитељице предвођене Радмилом Шоргић су 

обележиле Европски дан паркова.  

25.05.2021. 
Наставници физичког васпитања и ученици старије смене су обележили 

Међународни дан спорта под слоганом „Вежбајмо за Алексу“. 

01.06.2021. 
Експерт из фирме Бродото је пружио помоћ одељењу 2-6 у припреми кампање 

за реализацију пројекта ,,Учионица какву желим“.  

05.06.2021. 

Учитељица Драгана Тривковић и ученици из боравка (први разред) 

представљали су нашу школу на 5. смотри о екологији ,,Чаролија рециклаже“ у 

организацији Друштва учитеља Београда и освојили друго место. 

08.06.2021. Завршетак наставе за ученике осмог разреда. 

9.06.2021. 
Снимање активности у одељењу 2-6 и учитељице Снежане Паравиње Шкрбић, 

промовисање пилот пројекта ,,Учионица какву желим“. 

09.06.2021. 

Обратило нам се удружење грађана ,,Чепом до осмеха“ и саопштило да је 

захваљујући ангажовању свих ученика, запослених у нашој школи и наших 

драгих суграђана, наш ученик, Милијашевић Алекса, добио неопходну помоћ – 

неуролошка колица. 

16.06.2021. 
Наставници физичког васпитања и технике и технологије су реализовали 

пројекат ,,Шта знаш о саобраћају“. 

18.06.2021. Приредба за будуће прваке у ИО на Бусијама. 

21.06.2021. 
Учествовали смо у такмичењу које је организовала градска општине Земун под 

називом ,,Најлепша цветна алеја“. 

21.06.2021. Приредба за будуће прваке у матичној школи у Батајници. 

22.06.2021. Последњи наставни дан за ученике од првог до седмог разреда. 

23-

25.06.2021. 
Завршни испит за ученике осмог разреда. 

26.06.2021. 
Реализовали смо пројекат ,,Другарством око света“ – Милица Видановић, Ана 

Матић, Јелена Павлица и др Снежана Паравиња Шкрбић. 

29.6.2021. 

Организован је састанак директора основних школа са министром Бранком 

Ружићем и замеником градоначелника Гораном Весићем у вези са набавком 

бесплатних дигиталних уџбеника и таблета. Образовали смо комисију у нашој 

школи за расподелу бесплатних уџбеника: Драгана Тривковић, Милана Марић, 
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Зорана Исаиловић, Марија Кошчица, Аница Јанковић и Тамара Димић. 

30.06.2021. 
Свечани испраћај матураната у школском дворишту, у складу са 

епидемиолошким мерама. 

06.07.2021. 
Комеморативни скуп поводом смрти наше колегинице, наставнице хемије 

Александре Ненић. 

08-

09.07.2021. 

Свечана додела награда ученицима (30 ученика) и наставницима (Душан 

Обилић, Маријана Мрђен, Мирјана Облаковић, Бојана Брашанац, Тамара 

Стојаковић и Брана Шарац) који су освојили награде на републичким и 

међународним такмичењима у ГО Земун. 

18.07.2021. 32. викенд турнир у шаху. 

21.07.2021. 

Инспекцијски надзор – ванредан утврђујући надзор над радом ОШ ,,Бранко 

Радичевић“ у вези са захтевом за утврђивање испуњености услова за отварање 

једне групе продуженог боравка у ИО на Бусијама, број VII 06615863/2021. 

28.08.2021. 
Колективно путовање (путни правац Батајница - Врњачка Бања - Станишинци, 

Гоч – језеро Селиште – винарија Милосављевић – Батајница) 

30-

31.08.2021. 

Реализација дводневне екскурзије ученика шестог разреда (релација: Батајница 

– Виминацијум – Голубац – Доњи Милановац – Ђердап – Лепенски вир – 

Сребрно језеро – Батајница) 

 

Школа поштује све препоручене мере и упутства: безбеђене су заштитне маске, визири, 

рукавице за запослене и ученике, довољно дезинфекционих средстава, а сва потребна упутства 

и обавештења су постављена на одговарајућа места у школи и на школски сајт. О безбедности 

ученика и запослених води се посебно рачуна. Носе се маске и редовно се врши дезинфекција 

простора. Смањене групе деце омогућавају лакши рад и бољу контролу. Дневне извештаје о 

броју оболелих запослених и ученика редовно достављамо Школској управи. Извештај о 

остваривању васпитно-образовног рада се једном месечно уноси у ЈИС „Доситеј“.   

Због епидемиолошке ситуације, неке од планираних активности нису остварене, али смо се 

потрудили да афирмишемо културно-уметничко стваралаштво ученика кроз неке нове 

активности, онлајн дружења, развијање партнерских  односа са предшколским установама, 

основним школама, Математичком гимназијом, Учитељским и Филолошким факултетом, 

Амбасадорима одрживог развоја, Еко-школама, Центром за таленте, Пријатељима деце 

Земуна, домом  пензионера, удружењем особа са дауновим синдромом, КУД,,Батајница“, 

клубовима гимнастике, одбојке, фудбала, каратеа, кошарке. 

 

                                                                                                                                 Директор  школе, 

                                                                                                                                  Љиљана  Мијић 
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4.13 Извештај о раду Стручног актива за развој Школског програма за школску 2020/21. 

годину 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

САДРЖАЈ ИЗВРШИОЦИ 

11.09.2020. 1. Анализа Школског програма и 

Годишњег плана рада школе (измене 

у изради школског програма за 2, 6, 

допуне за 7. разред разред) 

 

Љиљана Мијић 

Марија Симић 

Душан Стојиљковић 

31.10.2020. 1. Анализа (презентација о досадашњем 

материјално-техничком и графичком 

решењу за документа Школски  

програм и Годишњи плана рада 

школе. Наведене су измене и допуне  

Правилника о наставном плану за 

други циклус основног образовања и 

васпитања и наставном програму за 

ОСМИ разред основног образовања и 

васпитања , као иизмене правилника о 

плану наставе и учења за први циклус 

основног образовања и васпитања о 

програму наставе и учења за 

ЧЕТВРТИ разред основног 

образовања и васпитања 

Марија Симић 

 

28.05.2021. 1. Чланови стручних већа су добили 

задужења која се односе на израду 

новог Школског програма 

Предметни 

наставници, 

наставници разредне 

наставе 

 

Од почетка школске 2020/21. Тим за израду Школског и Годишњег плана рада школе 

одржао је три састанка. На првом је извршена анализа израђених докумената. Школски 

програм на направљен за период 2018/22, реч је о документу који је усвојен два месеца од 

почетка школске године. Годишњи план рада школе такође је измењен у својој структури 

технички уређен и учињен прегледнијим. Током ове школске године следе израде анекса 

Школског програма за други разред (Дигитални свет), четврти разред и осми разред. 

Чланови стручних већа су добили задужења која се односе на израду новог Школског 

програма. Сви предметни наставници су у договореном року предали своје планове и 

колегиница Милана Марић, наставник информатике и математике,  је технички израдила 

документа за 8. разред, док је у прикупљању материјала и изради документа за 4. разред 

координатор била колегиница Ана Матић, наставник разредне наставе. Оба документа су 

усвојена на Наставничком већу 28.06.2021. године као и на седницама Школског одбора и 

Савета родитеља 29.06.2021. године 

 

Координатор: Марија Симић, педагог 
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4.14 Извештај о раду Педагошког колегијума за школску 2020/21. годину 

  

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
САДРЖАЈ ИЗВРШИОЦИ 

 

 

 

 

 

прва седница 

16.09.2020. 

1.Организација рада школе у отежаним 

епидемиолошким условима и придржавање 

мера прописаних начина понашања у школи 

 

 

 

Директор и 

чланови 

Колегијума 

2. Уједначавање критеријума оцењивања, 

реализација наставе и праћење наставе на 

РТС-у  

3. Организација поделе ужине 

4. Реализација слободних и ваннаставних 

активности 

5.Текућа питања 

 

 

 

 

 

 

 

 

друга седница 

17.11.2020.  

1.Утврђивање успеха и дисциплине на крају 

првог класификационог периода 

 

 

 

 

 

 

 

Директор и 

чланови 

Колегијума 

2.Предлог мера за побољшање успеха и 

владања ученика 

3.Анализа рада са ученицима са тешкоћама, 

којима је потребна додатна подршка (ИОП) 

4.Спроведене активности Тима за заштиту 

деце од дискриминације,насиља, злостављања 

и занемаривања 

5.Унапређивање наставног процеса кроз 

угледна и тематска предавања, учешће у 

пројектима и такмичењима и постигнути 

резултати; 

6.Текућа питања 

 

трећа седница 

17.02.2021. 

1. Организација рада школе, прилагођавање 

школског простора ради смештаја ученика 

првог циклуса из ОШ „С.Г.Митраљета“ која 

креће у процес адаптације Директор и 

чланови 

Колегијума 
2. Обележавање јубилеја школе (65 година) 

-онлајн приредба 

-школски часопис 
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3.Организација и реализација такмичења 

планираних за шк. 2020/21. годину 

4. Текућа питања 

четврта седница 

22.06.2021. 

 

Организација Завршног испита  

 

Директор и 

чланови 

Колегијума 

Утврђивање успеха и дисциплине ученика на 

крају школске 2020/2021.године 

Анализа рада са ученицима са посебним 

образовним потребама 

Предлог Анекса школског програма за 4. и 8. 

разред 

Разматарање резултата на такмичењима 

ученика, награђивање и похваљивање ученика 

 
Доношење Плана рада за следећу школску 

годину 
 

пета седница 

24.08.2021. 

Разматрање извештаја о раду школе у 

школској 2020/2021. години и израда 

Годишњег плана рада школе за шк. 2021/22. 

годину 

Директор и 

чланови 

Колегијума 

Извештај о реализованим активностима из 

развојног плана и акциони план за шк. 

2021/22. 

 

 

Извештај о реализацији активности у процесу 

самовредновања  

Извештај о стручном (интерном и екстерном ) 

усавршавању запослених током школске 

године и план професионалног развоја за 

наредну школску годину 

Свечани пријем првака 

Сумирање резултата за школску 2020/2021. 

год. и предлози за побољшање васпитно 

образовног рада 

Извештај о раду Педагошког колегијума у 

овој школској години и предлог плана рада за 
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наредну школску годину 

шеста седница 

31.8.2021. 

Организација рада школе у шк. 2021/22. 

години 

Директор и 

чланови 

Колегијума 

         

У току школске године одржане су четири седнице, као и низ неформалних састанака 

одржаних по потреби ради ефикаснијег решавања текућих питања. Педагошким колегијумом 

је председавао  и руководио директор школе. Састанцима су присуствовали координатори 

стручних већа и на њима је извршена анализа постигнућа ученика, њихово напредовање из 

појединих предмета, али и тешкоће у раду са којима се наставници сусрећу. 

Педагошки колегијум се старао о осигурању и унапређивању квалитета образовно-

васпитног рада установе; пратио остваривање програма образовања и васпитања; старао се о 

остваривању циљева и стандарда постигнућа; пратио и утврђивао резултате рада ученика, 

предузимао мере за јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу образовања и 

васпитања и решавао друга стручна питања образовно-васпитног рада. У начину расподеле и 

задужења новом наставном опремом учествовали су и чланови педагошког колегијума 

Настављен је тренд уређења учионица и опремања истих дидактичким материјалом. 

Коришћење нових технологија у функцији побољшања наставног процеса је трајан задатак 

свих чланова колектива. 

Визија савремене школе огледа се кроз сарадњу са осталим спољним сарадницима чији је циљ 

осавремењавање наставе и подизање наставног процеса на један виши и квалитетнији ниво.  

Чланови Педагошког колегијума пратили су реализацију стручног усавршавања 

наставника посетом различитих акредитованих семинара. Педагошки колегијум је мишљења 

да би праксу реализације различитих семинара у самој школи требало задржати и даље. 

Планом Педагошког колегијума предвиђено је и праћење реализације Школског 

развојног плана  и процеса самовредновања. С тим у вези представници Тима за 

самовредновање, Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе и Педагошког колегијума, 

на заједничком састанку, договорили су методологију самовредновања, начин и обим 

ангажовања  у планираним активностима. 

 

Чланови Педагошког колегијума: 

1. Љиљана Мијић директор, руководилац ПК 

2. Марија Симић (педагог, координатор Тима за инклузију) 

3. Сузана Васиљевић, помоћник директора 

4.Весна Стојаковић (предс.СВ разредне наставе) 

5. Бојана Брашанац  (предс.СВ наст.СЈ и верске н.) 

6.Ивана Тошић (предс.СВ наст.историје и грађ.в.) 

7.Татјана Бура (предс.СВ наст.страних језика) 

8.Брана Шарац (предс.СВ наст.мат.,инф.и ТО) 

9.Нада Ристичевић (предс.СВ наст.прир.наука –физ., хем., биол., геогр.) 

10. Зоран Ђорђевић  (предс.СВ наст.вештина-ЛК, МК, ФВ) 

11.Снежана Васић (координатор Тима за организацију рада школе, управљање људским и мат. 

ресурсима) 

12.Данијела Илић (координатор Тима за здравствену и социјалну заштиту ученика) 

13.Славица Денић ( координатор Тима за заштиту деце од дискриминације, насиља...) 
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14. Светлана Личанин (координатор Тима за  подршку ученицима) 

15.Горан Милић (координатор Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе) 

16.Марија Ђурић (координатор Тима за развој међупредметних компетенција и 

предузетништво) 

17. Анита Мрђић ( координатор Ученичког парламента) 

18.Марија Кнежевић (координатор Тима за естетско уређење школе) 

19.Ђурђа Шакић, психолог 

20. Катарина Јаковњевић, психолог 

21. Снежана Паравиња Шкрбић (Координатор тима за пројекат Еко школа) 

 

 

31.8.2021.                                                                                      За ПК извештај сачинила: 

Сузана Васиљевић, помоћник директора 

 

Руководилац ПК: 

Љиљана Мијић, директор школе 

 

 

4.15 Извештај о раду Савета родитеља за школску 2020/21. годину 

У шк. 2020/2021. године реализованo је осам седница Савета родитеља. Теме које су биле на 

дневном реду састанака су следеће: 

Датум 

састанка 
Дневни ред 

I 

седница 

 

14.09.2020.  

1.Конституисање Савета родитеља школе у овој школској години, избор 

председништва и записничара 

2. Избор представника Савета родитеља у Школски одбор 

3. Разматрање и усвајање Плана рада Савета за шк. 2020/2021. годину 

4. Информисање родитеља о организацији рада школе у отежаним 

епидемиолошким условима (реализација наставе, појачано дежурство, 

поштовање епидемиолошких мера, отварање Google учионице за онлајн 

наставу, реализација слободних и ваннаставних активности....) 

5. Информација о раду продуженог боравка, организацији ручка и ужине  

6. Информисање родитеља да је поступак јавне набавке за екскурзије и наставу 

у природи у току и доношење одлуке о надокнади за бригу о деци намењену 

наставницима који реализују екскурзију и наставу у природи. 

7. Разматрање Извештаја о остваривању Годишњег плана рада школе, 

Извештаја о раду директора, Извештаја о самовредновању рада школе за 

школску 2019/2020.,  Годишњег плана рада школе за школску 2020/21 и Плана 

самовредновања за школску 2020/2021. годину 

8. Разматрање материјалних давања родитеља (солидарне акције, Црвени крст, 

дечији динар, папир и тонер, осигурање ученика, спортски динар, чувар, ужина, 

уређење школе) 

9. Текућа питања 

 

II 

седница 

 

1.10.2020.  

1. Усвајање записника са прве седнице Савета родитеља која је одржана 14. 

септембра 2020.  

2.Информисање родитеља о резултатима јавне набавке за екскурзије, излете и 

наставу у природи  и доношење одлуке о надокнади за бригу о деци намењену 

наставницима који реализују екскурзију, излете и наставу у природи. 

3. Текућа питања 
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III 

седница 

 

7.12.2020. 

oнлајн  

1.Усвајање записника са друге седнице Савета родитеља 

2. Разматрање извештаја о успеху и владању ученика  и предлог мера за 

побољшање истих 

3. Информација о инклузији у школи 

4. Нове мере за организацију рада и измена школског календара о образовно-

васпитном раду за основне и средње школе у школској 2020/21. години 

5. Оперативни план рада школе за децембар 

6. Оцењивање ученика 

7. Давање мишљења о избору у звање педагошког саветника др Снежане 

Паравиње Шкрбић 

8. Текућа питања 

IV 

седница 

 

21.01.2021. 

oнлајн 

  

1.Усвајање записника са треће седнице Савета родитеља одржане 7.12.2020. 

године 

2. Организовање и остваривање наставе у другом полугодишту шк. 2020/21. 

године 

3.Разматрање извештаја о успеху и владању ученика на крају првог 

полугодишта школске 2020/2021. и предлог мера за побољшање истих 

4. Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе за прво 

полугодиште школске 2020/2021. године 

5.Разматрање Извештаја о раду директора у првом полугодишту школске 

2020/2021. године 

6.Разматрање Извештаја о самовредновању рада школе у 1. полугодишту 

школске 2020/2021. године  

7.Разматрање Извештаја о стручном усавршавању наставника и стручних 

сарадника у 1. полугодишту школске 2020/2021. године  

8.Извештај о текућим пројектима у школи 

9.Осврт на обележавање значајних датума у школи 

10. Текућа питања  

V 

седница 

 

25.03.2021. 

oнлајн 

  

1.Усвајање записника са четврте седнице Савета родитеља 

2. Информација о избору уџбеника за 3. , 4., 7. и 8. разред основног образовања 

и васпитања 

3. Упознавање родитеља са значајем и реализацијом професионалне 

оријентације 

4. Информације о пробном и завршном испиту ученика осмог разреда 

5. Обележавање Дана школе 

6. Упис ученика у први разред – еЗаказивање и еУпис 

7. Избор понуде за фотографисање ученика 

8. Текућа питања 

- настава на даљину у основним школама у Србији – истраживање о квалитету 

- национална платформа „Чувам те“ 

-оцењивање ученика у условима наставе на даљину  

VI 

седница 

 

14.05.2021. 

oнлајн 

  

1. Усвајање записника са пете седнице Савета родитеља одржане 25. марта 

2021. год. 

2. Разматрање извештаја о успеху и владању ученика на крају 3. 

класификационог периода шк. 2020/21. и предлог мера за побољшање истих 

3. Упознавање и разматрање измена и допуна Годишњег плана рада школе за 

шк. 2020/21.год.- пилот пројекат „Учионица какву желим“ . 

4. Иницијатива Савета родитеља за формирање једне хетерогене групе (1. и 2. 

разред) продуженог боравка у Издвојеном одељењу у насељу Бусије 

5. Разматрање извештаја о резултатима ученика 8. разреда на пробном заврном 
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испиту у шк. 2020/21. године  

6. Упознавање и разматрање предлога новог Правилника о избору ђака 

генерације 

7. Организовање матурске вечери за ученике осмог разреда 

8. Организовање посета музеја, позоришта, екскурзија, излета, наставе у 

природи у шк. 2020/21. год. 

9. Текућа питања  
VII 

седница 

 

31.05.2021. 

онлајн  

1.Усвајање записника са шесте седнице Савета родитеља одржане   14. маја 

2021. год. 

2.Упознавање са мишљењем просветног саветника у вези са предлогом за избор 

у звање педагошки саветник за наставницу разредне наставе др Снежану 

Паравиња Шкрбић.  

VIII 

седница 

 

29.06.2021. 

oнлајн 

  

1. Усвајање записника са седме седнице Савета родитеља  одржане 31. маја 

2021. год 

2. Извештај о успеху и владању ученика на крају школске 2020/2021. године  

3. Разматрање предлога Анекса школског програма за 4. и 8. разред 

4. Упознавање за записником о ванредном инспекцијском надзору у ОШ 

„Бранко Радичевић“ број 614-02-726/2021-12 од 12.05.2021. године 

5. Давање сагласности на програм екскурзија, излета и наставе у природи за 

наредну школску годину 

6. Изборни предмети и слободне наставне активности у школској 2021/22. 

години 

7. Резултати ученика на такмичењу у току године 

8. Предлагање мера за унапређивање услова  рада школе  

9. Предлог плана рада за наредну школску годину 

10. Текућа питања  
 

На седницама је у просеку присуствовало и активно учествовало у раду 30, од укупно 56 

родитеља који сачињавају ово тело. 

На првој седници је извршено конституисање Света родитеља и верификација нових чланова 

Савета родитеља. За Предсеника Савета родитеља школе изабрана је Марина Рацић, 

представница родитеља 6-2,  а за заменика председника Татјана Граовац, представник 

родитеља 8-2. 

Због одласка једног члана Школског одбора у иностранство било је неопходно да се изабере 

нови члан Школског одбора. За члана Школског одбора за изборни перод        2018-2022. 

године из реда родитеља предложен је Никола Цвијановић. По решењу Скупштине града 

Београда именован је представник Савета родитеља Никола Цвијановић у Школски одбор. 

  

Родитељи су на седницама Савета редовно и благовремено информисани о свим важним 

питањима из живота и рада у школи. Школски успех и понашање ученика су разматрани 

кваратално. Чланови Савета родитеља су правовремено информисани о свим радовима, 

адаптацијама и припремама за почетак школске године. Родитељи су разматрали  Извештај о 

реализацији Годишњег плана рада школе за 2019/20. год. и Годишњи план рада школе за 

2020/21.шк.год. Упознати су са Извештајем рада директора за 2019/20. год.  Информисани су о 

упису ученика у први разред и расформиравању одељења због отварања Извојеног одељења 

наше школе у Бусијама. Током школске године су редовно информисани о свим школским и 

ваншколским активностима, кадровским, материјалним и другим капацитетима школе. 

Родитељи су укључени и информисани о организовању изборне наставе и слободних 

наставних активности и могућностима избора у овој школској години. Tакође, чланови Савета 
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родитеља су упознати са новим мерама за организацију рада у основним школама које су 

донете на основу препорука Кризног штаба, месечним оперативним плановима рада школе и 

изменама школског календара за школску 2020/21. годину. 

  

Једногласно и добровољно су донете одлуке о родитељским издвајањима за: Дечији динар, 

Црвени крст, Дечји савез, спортски динар,  осигурање ученика преко понуђача „АМCС“ из 

Београда. 

У оквиру припрема за реализацију екскурзија, излета и рекреативне наставе, родитељи су 

учествовали у процесу  информисања о предлозима за реализацију ових 

програма,  разматрању програма и планова и разматрању извештаја. Родитељи су 

информисани о резултатима јавне набавке за екскурзије, излете и наставу у природи. Поступак 

отварања понуда се  спровео дана 31.08.2020. године са почетком у 17.00 сати у просторијама 

Основне школе “Бранко Радичевић“ Батајница, Браће Михајловић-Трипић 2. Став Кризног 

штаба и МПНТР je био да се реализација екскурзија и наставе у природи одложи до даљњег, 

односно до безбеднијих епидемиолошких услова. Сугерисали су нам да у оквиру школских 

докумената екскурзије и настава у природи буду планиране за пролеће 2021. године. 

Послујући према Правилнику о организацији излета, екскурзија и наставе у природи утврђене 

су дневнице за наставнике. Директорка школе Љиљана Мијић обавестила је чланове Савета 

родитеља да је МПНТР 17.06.2021. године доставило допис да је дозвољена реализација 

екскурзија и наставе у природи и упознала их са садржајем дописа. Међутим, због кратког 

временског рока екскурзије и настава у природи ове школске године неће бити реализовани. 

Родитељи су редовно информисани о посетама, извршеном надзору, извештајима просветне 

инспекције и о предложеним мерама и предузетим активностима, као и о свим другим 

посетама званичних институција и других организација и појединаца који су, својим 

ангажовањем доприносили раду школе 

Родитељи су информисани о резултатима јавне набавке за ужину и донели су одлуку о 

фотографисању ученика. Такође,  су им прослеђене информације о пробном и завршном 

испиту ученика осмог разреда и предочени резултати ученика. 

И у овој школској години је извршено анкетирање родитеља ученика који похађају продужени 

боравак. На основу добијених података смо ускладили радно време учитеља са потребама које 

су исказали родитељи, тако да је од почетка школске организован рад са ученицима до 17 

сати. Родитељи су покренули иницијативу за формирање једне групе продуженог боравка у 

Издвојеном одељењу на Бусијама, али за то нисмо добили сагласнос МПНТР. И ове школске 

године је поднет захтев за отварање једне хетерогене групе продуженог боравка у Издвојеном 

одељењу на Бусијама на иницијативу Савета родитеља. 

Предлозима и сугестијама родитељи су узели учешћа у настојањима школе да се превазићу 

проблеми са понашањем једног броја ученика, несараднички однос неких родитеља према 

школи, проблеме које деца имају са учењем. Посебно интересовање су исказали према: начину 

оцењивања ученика и организовању слободног времена ученика. 

Покретане су и реализоване хуманитарне активности: прављење новогодишњих пакетића за 

децу са Косова, а реализована је и акција „Један пакетић пун љубави“. 

Чланови Савета родитеља су у оквиру својих одељења информисали родитеље о свим важним 

питањима на нивоу школе и покретали активности опремања и уређивања учионица и 

школског дворишта.  
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Директорка школе Љиљана Мијић обавестила је родитеље да су на сатанцима стручних већа 

за област предмета и састанку стручног већа учитеља разматрани уџбеници различитих 

издавачких кућа из Каталога и да су одабрани уџбеници за 3., 4., 7., и 8. разред. Родитељи су 

имали примедбу на то што се уџбеници сваке године мењају и што деца не могу да наслеђују 

уџбенике од старије браће и сестара. Чланови Савета родитеља су замолили директорку школе 

да пренесе наставницима молбу да следеће године, кад буде избор уџбеника за 4. и 8. разред за 

период од четири године, да то буду исти издавачи који су и сад изабрани како би уџбеници 

могли да се наслеђују. Савет родитеља је био једногласан у ставу да родитељи сами обезбеде 

деци уџбенике, куповином у књижари или онлајн. 

Чланови Савета родитеља су упознати са предлогом новог Правилника о избору ђака 

генерације. 

 

По одлуци Савета родитеља ученика осмог разреда, матурско вече су организовали сами 

родитељи у сарадњи са одабраном агенцијом.  

 

Чланови Савета родитеља су дали позитивно мишљење о избору у звање педагошког 

саветника др Снежане Паравиње Шкрбић и електронским путем су упознати са мишљењем 

просветног саветника у вези са предлогом за избор у звање педагошки саветник за наставницу 

разредне наставе  др Снежану Паравиња Шкрбић. 

 

Укључивањем у различите активности, прихватањем различитих активности од стране школе 

и личним ангажовањем родитељи су подржали школу и настојање да заједно градимо развојно 

подстицајну средину за ученике. Треба истаћи да су родитељи били веома ангажовани и да су 

у великој мери ускладили своје захтеве и ставове. Све одлуке су доношене једногласно. 

                                                                       Задужена за рад са Саветом родитеља 

        Сузана Васиљевић, помоћник директора 

 

Председник Савета родитеља 

                                                                                                                                Марина Рацић  

 



Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе за школску 2020/21.годину 

5. ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 

2020/21.ГОДИНУ 

5.1 Извештаји о раду секција, слободних, културних и других активности 

5.1.1 Извештај о раду математичке секције за школску 2020/21. годину 

Извештај о раду математичке секције за школску 2020/21. Годину У одељењу 3/2 за 

математичку секцију определило се 14 ученика-из групе А 11 ученика, из групе Б 3 ученика. 

А-група: Бабић Лазар, Бањанин Лазар, Врањеш Петар, Галечић Лука, Дрча Елена, 

Здравковић Лазар, Јованчић Ана, Максимовић Стефан, Марјановић Констанца, Павловић 

Нађа, Пушоња Валентина. 

На крају првог полугодишта Максимовић Стефан се одселио , а након школског 

такмичења Јованчић Ана је престала да похађа часове математичке секције. 

Б-група : Рајић Јаков, Стојнић Ања, Сртугар Михаило. 

Посебно бих похвалила Стругар Михаила, Врањеш Петра и Здравковић Лазара за 

активно учествовање на самим часовима и ангажовање код куће.  

Ови ученици су се пласирали на општинско такмичење и остварили следеће резултате : 

Стругар Михаило и Здравковић Лазар освојили су 2. место , Врањеш Петар 3. место. 

Часови су реализовани у учионици, ученици који су тог дана похађали наставу у другој 

групи , а у исто време путем гугл учионице послати су задаци оним ученицима који су тога 

дана похађали наставу у првој групи. 

Придржавали смо се свих мера безбедности, на крају наставе орибала бих клупе и 

излуфтирала учионицу, према инструкцијама директора школе. 

Реализоване су следеће теме: 

1.Бројеви прве стотине 

2.Сабирање , одузимање и множење бројева прве стотине 

3.Дељење бројева прве стотине без остатка бројевима прве десетице 

4.Дељење бројева прве стотине са остатком бројевима прве десетице 

5.Бројеви до 1000 

6.Поређење бројева до 1000 

7.Сабирање и одузимање до 1000 

8.Сабирање и одузимање до 1000 

9.Римске цифре 

10.Римске цифре 

11.Уочавање правила за настајање и настављање бројевног низа 

12.Уочавање правила за настајање и настављање бројевног низа 

13. Логички задаци 

14.Логичко-комбинаторни задаци 

15.Припрема за школско такмичење 

16.Анализа школског такмичења. Логички и логичко-комбинаторни задаци 

17.Угао, узајамни полошај правих 

18.Припрема за општинско такмичење ( Скуп, појам скупа.Пребројавање скупова 

бројева.Пребројавање скупова тачака ) 

19.Анализа општинског такмичења . Пребројавања 

20.Сабирање низова бројева 

21.Дешифровање рачунских операција (сабирање и одузимање ) 

22. Дешифровање рачунских операција (сабирање и одузимање ) 

23.Дешифровање 

24.Магични квадрати 

25.Занимљиви задаци 
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26.Занимљиви задаци 

27.Занимљиви задаци 

28.Магични кадрати 

29.Разни задаци 

30.Логички и логичко-комбинаторни задаци 

31.Знамо више 

32.Знамо више 

Школско такмичење из математике је одложено због епидемиолошке ситуације у земљи. 

Реализовано је 5.2.2021. године , а општинско је реализовано 28.2.2021.године. 

Ученици у раду нису исказали баш превелики ентузијазам , сем ова три ученика ,који су 

остварили солидан успех на општинском такмичењу. 

                                                                                         Разредни учитељ: Јелена Павлица 

Извештај Математичке секције за одељење 3/1 

 

У одељењу 3/1 за математичку секцију определило се 13  ученика.  

1. Богдановић Реља  

2. Вајагић Теодора  

3. Вукадиновић Матеја  

4. Ђуричић Вук 

5. Зеленовић Петар  

6. Јовановић Никола  

7. Ковачевић Тијана  

8. Комненић Нађа 

9. Лотина Тео  

10. Младеновић Миња  

11. Панџа Јована  

12. Цвитковац Матеја  

13. Шарац Николина  

Посебно бих похвалила Младеновић Мињу и Лотина Теа за активно учествовање на 

самим часовима и ангажовање код куће.  

Ови ученици су се пласирали на општинско такмичење и остварили следеће резултате :  

Богдановић Реља (48 поена), Ђуричић Вук (62 поена), Младеновић Миња (88 поена),  

Шарац Нилколина (64 поена ), Цвитковац Матеја (67 поена ). 

Часови су реализовани у учионици, ученици који су тог дана похађали наставу у другој 

групи, а у исто време путем гугл учионице послати су задаци оним ученицима који су тога 

дана похађали наставу у првој групи. 

Придржавали смо се свих мера безбедности, на крају наставе орибала бих клупе и 

излуфтирала учионицу, према инструкцијама директора школе. 

Реализоване су следеће теме: 

1.Бројеви прве стотине 

2.Сабирање , одузимање и множење бројева прве стотине 

3.Дељење бројева прве стотине без остатка бројевима прве десетице 

4.Дељење бројева прве стотине са остатком бројевима прве десетице 

5.Бројеви до 1000 

6.Поређење бројева до 1000 

7.Сабирање и одузимање до 1000 

8.Сабирање и одузимање до 1000 

9.Римске цифре 

10.Римске цифре 
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11.Уочавање правила за настајање и настављање бројевног низа 

12.Уочавање правила за настајање и настављање бројевног низа 

13. Логички задаци 

14.Логичко-комбинаторни задаци 

15.Припрема за школско такмичење 

16.Анализа школског такмичења. Логички и логичко-комбинаторни задаци 

17.Угао, узајамни полошај правих 

18.Припрема за општинско такмичење ( Скуп, појам скупа.Пребројавање скупова 

бројева.Пребројавање скупова тачака ) 

19.Анализа општинског такмичења . Пребројавања 

20.Сабирање низова бројева 

21.Дешифровање рачунских операција (сабирање и одузимање ) 

22. Дешифровање рачунских операција (сабирање и одузимање ) 

23.Дешифровање 

24.Магични квадрати 

25.Занимљиви задаци 

26.Занимљиви задаци 

27.Занимљиви задаци 

28.Магични кадрати 

29.Разни задаци 

30.Логички и логичко-комбинаторни задаци 

31.Знамо више 

32.Знамо више 

Школско такмичење из математике је одложено због епидемиолошке ситуације у земљи. 

Реализовано је 5.2.2021. године, а општинско је реализовано 28.2.2021.године. 

                                                                                         Одељењски старешина:  

Ана Матић 

Извештај Математичке секције за одељење 3/6 

 

Активност Време 

реализације 

Носилац активности 

Припрема за школско такмичење јануар Радмила Шоргић 

Припрема за школско такмичење јануар Радмила Шоргић 

Припрема за школско такмичење јануар Радмила Шоргић 

Школско такмичење фебруар Радмила Шоргић 

Анализа задатака са школског 

такмичења 

фебруар Радмила Шоргић 

Анализа задатака са школског 

такмичења 

март Радмила Шоргић 

Анализа задатака са школског 

такмичења 

март Радмила Шоргић 

Угао март Радмила Шоргић 

Угао, узајамни положај правих март Радмила Шоргић 

Скуп, појам скупа март Радмила Шоргић 

Пребројавање скупова бројева април Радмила Шоргић 

Пребројавање скупова тачака април Радмила Шоргић 

Пребројавања април Радмила Шоргић 

Сабирање низова бројева април Радмила Шоргић 

Сабирање низова бројева мај Радмила Шоргић 

Дешифровање рачунских операција мај Радмила Шоргић 
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(сабирање и одузимање) 

Дешифровање рачунских операција 

(сабирање и одузимање) 

мај Радмила Шоргић 

Дешифровање мај Радмила Шоргић 

Магични квадрати јун Радмила Шоргић 

Магични квадрати јун Радмила Шоргић 

Знамо више јун Радмила Шоргић 

 

У току другог полугодишта школске 2020/2021. године, у оквиру предмета математичка 

секција одржано је укупно 20 часова. Услед епидемиолошке ситуације, часови су се 

реализовали тако што су се ученицима давала усмена упутства, а затим и кроз Гугл учионицу 

послати наставни садржаји. Ученицима су постављани наставни листићи, као и разне игре 

креиране у дигиталним алатима. Када је ситуација дозвољавала рад је био и непосредан, са 

сваком групом посебно. У оквиру математичке секције радило се са ученицима на припреми 

за математичко такмичење. Циљ такмичења је популарисање математике, развијање 

интересовања за њу код што већег броја ученика, развијање логичко комбинаторних 

способности ученика, подстицање ученика на дубље усвајање садржаја школске математике, 

итд. Поред тога, са ученицима су рађени занимљиви и проблемски задаци кроз остале 

наставне једиице током другог полугодишта. 

Одељењски старешина 3/6 

                                                                                                          Радмила Шоргић 

  

 

 

5.1.2 Извештај рада секције Покажи шта знаш на крају првог разреда школске 2020/2021. 

године 

 

Поред редовних часова у ОШ „Бранко Радичевић“ у извдојеном одељењу на Бусијама 

заступљени су и часови секције Покажи шта знаш. У првом полугодишту одржан је 15 часoва 

секције и то до првог класификационог период непосредно, а од другог класификационог 

периода до краја првог полугодишта преко Гугу учионице. У току другог полугодишта 

реализовано је 21 час. 

Због епидемиолошке ситуације неки часови су  реализовани тако што је ученицима у 

школи дато усмено упутство о начину на који треба да реализују предвиђене садржаје. Радове 

поводом Дана здраве хране, Јесени, Нове године, Пролећа, Лета, Вскрса, Планете Земље  

доносили су у школу и од тога су направљени  панои  у учионици,  у холу испред учионице 

као и на великом паноу у школи. На часовима музичке културе, физичког васпитања и српског 

језика ученици су показивали своје кореографије глуму и рецитовали су песме.  

Секцију Покажи шта знаш у школској 2020/2021. године чинили су ученици 1-7 и то:   

1. Басрак (Радомир) Ирина  

2. Бјелић (Срђан) Тамара 

3. Босанац (Александар) Нађа 

4. Веселиновић (Горан) Николета 

5. Голубовић (Дејан) Данило 

6. Добрић (Горан) Кристина 

7. Драгојло (Срђан) Лука 

8. Јолић (Бранислав) Урош 

9. Кончаревић (Милан) Анђела  
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10.       Момчиловић (Мирослав) Алекса 

11.      Поткрајац (Давор) Наташа 

12.      Пунош (Синиша) Анђела 

13.       Радујковић (Јанко) Ђурађ 

14.       Старчевић (Миленко) Анђа 

15.       Тишма (Зоран) Василије 

16.        Шарић (Дамир) Филип 

 

 

Укупно ученика 16 

Девојчица 9             Дечака 7 

Кроз часове секције ученици су свирали, певали, израђивали паное како у учионици 

тако и у холу... 

Ученици су редовно долазили и похађали часове. Такође, редовно су били присутни у 

Гугл учионици и на тај начин реализовали задате задатке.  

Чланови секције учествовали су на свим конкурсима током првог и другог 

полугодишта.  

 

Руководилац  секције Покажи шта знаш: 

 

учитељица Весна Даничић I-7 

 

У току  школске 2020/2021.године  одржано је 34 часa радионице Покажи шта знаш.Због 

епидемиолошке ситуације час је реализовао тако што је ученицима дато усмено упутство о 

начину на који треба да реализују предвиђене садржаје.Радове поводом Дана здраве 

хране,јесени,Нове године,пролећа,лета,Васкрса,Планете Земље  доносили су у школу и од тога 

су направљени  панои  у учионици и у ходнику испред учионице.На часовима музичке 

културе,физичког васпитања и српског језика ученици су показивали своје 

кореографије,глуму и рецитовали су песме.  

                                                                                                                     Учитељица  I-5: 

                                                                                                                      Мирјана Рацић 

 

 

Извештај о раду секције ПОКАЖИ ШТА ЗНАШ за школску 2020/21. годину- 2. разред 

 

 

          Сви планирани часови су реалиѕовани по плану, а за ученике на он лајн настави су 

слати материјали преко дигиталне платформр и Гугл учионице.Ученици су на паноима, 

али  крају школске године приказали продукте свога рада и креативности ,похађајући 

ову секцију. 
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 ПОКАЖИ ШТА ЗНАШ-секција   

2.разред 

 

Циљеви ове секције су: 

-          развијање комуникационих способности ученика 

-  подстицање учења кроз групни рад 

-   учење кроз игру и повезивање знања 

-          подстицање спонтаности и слободе у понашању, у односима са другима 

-          адекватно коришћење слободног времена, 

-           развој  креативности и индивидуалних  талената  

-          развијање љубави према учењу,цртању,певању, позоришту, драми и осталим облицима 

уметничког изражавања кроз разне области интересовања и повезаност са школским 

предметима. 

 

 

2-1 одељење 

Учитељица Светлана Бјелопавлић 

  

2-5 одељење  

Учитељица Снежана Васић  

5.1.3 Извештај о раду литерарне секције за школску 2020/21. годину 

АКТИВНОСТИ НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Формирање секције 

 

План писања састава 

 

Мешународни дан 

писмености 

 

 

Виолета Тошић 

 

 

Септембар 2020. 

 

 

8.9.2020. 

Учешће на расписаним 

конкурсима 

 

 

 

Виолета Тошић и чланови 

секције 

 

Октобар 2020. 

 

Дечија песничка сусретања  

Виолета Тошић и чланови 

секције 

Новембар 2020. 

 

Израда паноа поводом Дана 

Светог Саве 

 

Помоћ при реализацији 

Светосавске академије: 

припремила 3 рецитатора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виолeта Тошић и чланови 

 

Децембар 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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секције 

 

Анализа академије 

 

Учешће на расписаним 

конкурсима - литерарни 

радови ученика на тему: 

Пред ликом Светог Саве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виолета Тошић са 

члановима секције 

 

Јануар - фебруар  2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Учешће на расписаним 

конкурсима   

 

 

Пано са ученичким 

радовима на тему: Живот и 

дело Б.Радичевића 

 

Организација и реализација 

приредбе поводом Дана 

школе 

Анализа приредбе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виолета Тошић са 

члановима секције 

 

 

Март, 2021. 

Учешће на расписаним 

конкурсима - литерарни 

радови ученика на 

тему:”Кад имаш све, не 

видиш ништа. Прогледаш 

тек кад немаш ништа” 

(Шекспирова реч) 

 

 

 

 

 

Стваралачки радови и 

обележевање важних 

датума; 

израда паноа, 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Виолета Тошић и чланови 

секције 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Април 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стваралачки радови ученика   
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Израда паноа поводом Дана 

породице  

Виолета Тошић и чланови 

секције 

 

Мај 2021. 

Анализа рада литерарне 

секције на крају школске 

године 

 

Предлози о даљем раду 

 

 

 

Виолета Тошић са 

члановима секције 

 

 

 

 

Јун, 2021. 

 

Руководилац литерарне секције  Виолета Тошић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе шк. 2020/21.године 

150 

 

5.1.3 Извештај о раду фолкорне секције за школску 2020-2021. године 

 

Учешће у раду секције узели су ученици 3-5 разреда. Сви ученици су  редовно похађали 

фолклорну секцију која је реализована једном недељно. У  току ове школске године радили 

смо у измењеним условима због неповољне епидемиолошке ситуације услед пандемије 

изазване вирусом Covid 19. Часови су реализовани online путем Google учионице. Деци сам 

редовно слала материјал у виду пригодних текстова и снимака на којима су приказане игре из 

описане средине Србије. Ове године нисмо могли да учествујемо на приредбама, као ни да 

посећујемо културна дешавања и на тај начин се упознамо са традицијом и фолклором нашег 

народа.  

 

Руководилац фолклорне секције 

 Ивана Филиповић Готић 

5.1.5 Извештај о раду ликовне  секције за 2020/21. школску годину 

Часови Ликовне секције су се одвијали током целе школске године. Део часова је реализован 

online,а део непосредним радом у учионици.Ученици су кроз рад секције обележили промене 

годишњих доба, новогодишње, божићне и ускршње празнике. Кроз различите ликовне 

технике ученици су изразили своју креативност. Многе радове смо излагали у учионици и 

холу школе. Током маја сви ученици другог разреда су радили заједнички пројекат 

„Замислићу-саградићу“, а део радова је припремљен и кроз часове ликовне секције. 

Свих планирних 36 часова је  одржано и ученици су радо учествовали у свим активностима. 

                                                     Наставник: Дубравка Мишчевић 

Активност Носилац активности Време реализације 

Формирање секције и 

доношење плана рада 

 Ивана Готић Филиповић Септембар 2020. 

Основни појмови из 

фолкорне уметности 

 Ивана Готић Филиповић Октобар 2020. 

Упознавање са почетним 

корацима фолкора 

 Ивана Готић Филиповић Новембар 2020. 

Упознавање са традицијом и 

играма из околине 

Шумадије 

 Ивана Готић Филиповић Децембар 2020. 

Упознавање са традицијом и 

играма из околине Тимока 

 Ивана Готић Филиповић Јануар 2021. 

Упознавање са традицијом и 

играма из околине 

централне Србије 

Ивана Готић Филиповић Фебруар 2021. 

Упознавање са традицијом и 

играма из околине 

Војводине 

Ивана Готић Филиповић Март 2021. 

Упознавање са традицијом и 

играма из околине Врања 

 Ивана Готић Филиповић Април 2021. 

Упознавање са традицијом 

играма из околине Косова 

Ивана Готић Филиповић Мај 2021. 

Анализа рада и планови за 

наредну шк. годину  

 Ивана Готић Филиповић Јун 2021. 
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5.1.6 Извештај о раду рецитаторске  секције за 2020/21. школску годину 

 

 

 

 

НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Формирање радних група  

читача, приповедача, 

рецитатора, говорника, 

водитеља и пријем нових 

чланова 

 

 

Руководилац секције и 

ученици 

 

 

 

Септембар 

Упућивање у разне врсте 

уметничког говора 

(беседништво, вођење 

дијалога и дискусија, 

рецитовање и казивање 

напамет) 

 

 

 

Руководилац секције и 

ученици 

 

 

 

Октобар-Фебруар 

Рад на дикцији Руководилац секције и 

ученици 

Септембар-Јун 

Учешће у пригодним 

програмима школе ( Нова 

година, Дечија недеља, 

Свети Сава, Дан школе, 

пријем првака) 

 

Руководилац секције 

Данијела Илић и ученици 

3/4 одељења као и Јана 

Ђуров  ученица 4/5 oдељења  

 

 

Октобар, Децембар, 

Јануар, Март, Јун 

Учешће на смотрама и 

такмичењима 

Руководилац секције 

Данијела Илић и ученици .              

На школском такмичењу је 

учествовало петнаест 

талентованих ђака од првог 

до четвртог разреда.Најбољи 

међу њима су били Јана 

Ђуров ученица 4-5 одељења 

и ученици 3-4 

5.3.2021. – Школско 

такмичење рецитатора 

 – Општинско 

такмичење рецитатора 

(16.април 2021.)-је ове 

године било 

реализовано онлајн због 

актуелене 

епидемиолошке 
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одељења:Доротеа Вукић , 

Филип Мркшић,Николина 

Краљевић и Михаило 

Ђурђевић..Пошто се 

такмичење одржало 

онлајн,имали смо могућност 

да пријавимо и до пет 

ученика на 

такмичење.Ученике сам 

снимала и снимке смо 

послали на смотру.Послала 

сам и снимак Вука Тмушића 

,ученика 7-4 одељења,који је 

и освојио 1.МЕСТО на 

такмичењу  у средњој 

категорији .Рецитовао је 

песму Мике Антића 

“Досадна песма”.Од млађих 

разреда  Јана Ђуров и Филип 

Мркшић су добили 

ПОХВАЛЕ. Јана је говорила 

песму “Посвађане ципеле” 

Дејана Алексића,а Филип 

“Љутито мече” Црнчевић 

Бранислава.Остали ученици 

који похађају часове 

рецитаторске секције 

учествују на свим 

приредбама у 

школи.Посебно истичем и 

похваљујем моје 

ученике,одељење 3/4,који 

воле поезију,талентовани су 

и узимају учешће на свим 

приредбама и смотрама.У 

оквиру рецитаторске секције 

снимили смо и луткарску 

представу на тему 

“ФЕЈСБУК 

ПРИЈАТЕЉИ”послали смо 

на луткарску смотру СЛУШ 

и освојили 3.МЕСТО. 

ситуације..  

 

 

                                                                          Руководилац секције-учитељица Данијела Илић 
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5.1.7 Извештај креативне радионице за школску 2020/21.годину 

 

У току  школске 2020.-2021год. одржано је 35 часова Креативне радионице.Због 

епидемиолошке ситуације час је реализовао тако што је ученицима дато усмено упутство о 

начину на који треба да реализују предвиђене садржаје.Радове поводом Дана здраве 

хране,јесени,Нове године,Пролећа,лета,Ускрса,Планете Земље  доносили су у школу и од тога 

су направљени  панои  у учионици и у холу испред учионице.На часовима музичке 

културе,физичког васпитања и српског језика ученици су показивали своје 

кореографије,глуму и рецитовали су песме.  

                                                                                                                     Учитељица  I-1: 

                                                                                                                       Анита Бура  

 

У току  школске 2020/2021.год. одржано је 33 часа Креативне радионице. 

Због епидемиолошке ситуације час је реализовао тако што је ученицима дато усмено упутство 

о начину на који треба да реализују предвиђене садржаје.  

Радове поводом Дана здраве хране, јесени, Нове године, Пролећа, лета, Ускрса, Планете 

Земље  доносили су у школу и од тога су направљени  панои  у учионици и у холу испред 

учионице. На часовима музичке културе,физичког васпитања и српског језика ученици су 

показивали своје кореографије,глуму и рецитовали  песме.  

                                                                                                                     Учитељица  I-2: 

                                                                                                                    Лидија Буловић 

 

Часови су одржавани средом, пети час. Ученици су кроз тематско изражавање упознали  

технику савијања папира и стварали појединачне и заједничке радове. Радило се на развијању 

моторичких способности шаке, при коришћењу потребног материјала и алата. Теме су пратиле 

годишња доба и празнике.  

Радови ученика су презентовани у учионици. Ученици су лепо прихватили ваннаставну 

активност и активно учествовали у раду. Својим радом и залагањем допринели су да ова 

секција буде занимљива, где су показали своју креативност. 

  

У току  школске 2020/2021.год. одржано је 33 часа Креативне радионице. 

Због епидемиолошке ситуације час је реализовао тако што је ученицима дато усмено упутство 

о начину на који треба да реализују предвиђене садржаје.  

Радове поводом Дана здраве хране, јесени, Нове године, Пролећа, лета, Ускрса, Планете 

Земље  доносили су у школу и од тога су направљени  панои  у учионици и у холу испред 

учионице. На часовима музичке културе,физичког васпитања и српског језика ученици су 

показивали своје кореографије,глуму и рецитовали  песме.  

                                                                                                                     Учитељица  I-6: 

                                                                                                                    Милица Тишма 

 

      Руководилац  Креативне радионице :  

                           учитељица 4/7 Дивна Атлагић 
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У току  школске 2020.-2021год. одржано је 36 часова Креативне радионице.Због 

епидемиолошке ситуације час је реализовао тако што је ученицима дато усмено упутство о 

начину на који треба да реализују предвиђене садржаје. Радове поводом Дана здраве хране, 

јесени, Нове године, Пролећа,лета,Ускрса,Планете Земље  доносили су у школу и од тога су 

направљени  панои  у учионици и у холу испред учионице. На часовима музичке културе 

физичког васпитања и српског језика ученици су показивали своје кореографије, глуму и 

рецитовали су песме.  

                                                                                                                     Учитељица  I-8: 

 

 

 

Часови у одељењу 4-8 су одржавани средом, шести час.  Сви часови су реализовани. Ученици 

су кроз тематско изражавање упознали различите технике: сликања, цртања, технику савијања 

папира и стварали појединачне и заједничке радове. Радило се на развијању моторичких 

способности шаке, при коришћењу потребног материјала и алата.     

Теме су пратиле годишња доба, празнике, одређене светске дане. Такође, на овим часовима, 

ученици су вежбали драмске текстове, рецитације и певање песама како би се припремили за 

завршну приредбу тј приредбу за пријем будућих првака.  

Радови ученика су презентовани у учионици, на паноима. Ученици су лепо прихватили 

ваннаставну активност и активно учествовали у раду. Својим радом и залагањем допринели су 

да ова секција буде занимљива, где су показали своју креативност и машту.  

 

 

       Учитељица Милица Видановић 

 

 

          Сви планирани часови су реализовани по плану, а за ученике на он лајн настави су 

слати материјали преко дигиталне платформе и Гугл учионице. Ученици су на паноима, 

али  крају школске године приказали продукте свога рада и креативности, похађајући 

ову секцију. 
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6. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. 

ГОДИНУ 

6.1 Извештај о раду Ученичког парламента за школску 2020/21. годину 

 

Координатори: Анита Мрђић - наставник руског језика и Ђурђа Шакић - психолог 

 

У току школске 2020/2021. године одржане су 3 седница ученичког Парламента. Због 

епидемиолошке ситуације, рада ученика по групама  (А и Б) и да би што више смањили 

контакте и окупљања нисмо се састајали, али зато смо се о акцијама договарали „у ходу” и 

скоро све планиране активности, а било их је доста, смо реализивали.  

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА 

 

 

Aктивност Време 

реализације 

Носиоци активности 

1. Конституисање Парламента– ученици 7. и 

8. р. 

 

Септембар 

2020 

 

Ученички Парламент,  

координатори: Анита Мрђић 

и Ђуђа Шакић,  

директор школе Љиљана 

Мијић 

 

2. Усвајање програма рада Парламента за 

школску 2020/2021. годину 

3. Упознавање чланова са одредбама Статута и 

Пословника о раду Ученичког парламента 

4. Давање мишљења и предлога о правилима 

понашања у школи, мерама безбедности 

ученика, годишњем плану , начину уређивања 

школског простора 

5. Избор представника ученика који учествују у 

раду органа школе  

6. Припреме за обележавање Дечије недеље  
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7. Дечија недеља је обележена од 5. – 11. 

октобра под слоганом „Подељена срећа два 

пута је већа”.  Тим поводом у нашој школи 

органзовани су литерарни конкурс на тему 

„Зашто волим Србију” , ликовни конкурс 

„Флора и фауна”(у холу школе приређена је 

изложбу одабраних литерарних и ликовних 

радова),  акција „Поклони књигу својој 

библиотеци!” (прикупљене књиге за 

библиотеку у школи на Бусијама), 

традиционална хуманитарна акција „Чеп за 

хендикеп”. 

 

Октобар 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученички Парламент, 

одељењске заједнице 5.- 8. 

разреда, 

координатор 

Анита Мрђић, 

наставница ликовне културе 

Марина Совиљ Бубоња, 

наставница српског језика 

Виолета Тошић, 

библиотекар, 

директор школе Љиљана 

Мијић 

8. Међународни Дан старијих особа 

(1. октобра, дому за стара лица у Старим 

Бановцима уручен поклон поводом 

међународног празника Дана старијих особа – 

слика, цвеће и честитке ученика наше школе; у 

холу школе пано поводом тог дана) 

 

Октобар 

2020 

 

 

Ученици, наставница 

ликовне културе Марина 

Совиљ Бубоња, 

Координатор Анита Мрђић, 

директор школе Љиљана 

Мијић 

9. Дан сећања на српске жртве у Другом 

светском рату (ученици 8. разреда припремили 

радио емисију 

 

Октобар 

2020 

Ученички Парламент, 

координатор Анита Мрђић, 

директор школе Љиљана 

Мијић 

10. Едукативна радионица 

(тестирање ученика у Центру за таленте Земун) 

 

Октобар 

2020 

 

Ученици 7.и 8. разреда, 

педагог Марија Симић, 

психолог Ђурђа Шакић, 

заменик директора Сузана 

Васиљевић 

11. Обележавање светског Дана права детета 

(ученици са наставницом грађанског васпитања 

на-правили паное о дечијим правима и њима 

украсили школу) 

 

Новембар 

2020 

Ученици, наставница 

грађанског  

 васпитања Јадранка Травица 

 

12. Прикупљање пакетића за социјално 

угрожену децу 

 

Новембар 

2020 

Одељењске заједнице 

 од 1. -8. разреда, 

одељењске старешине  

наставник физичког 

васпитања Никола Стикић, 

директор школе Љиљана 

Мијић 

 

13. Међународни дан толеранције 

(разговор на часовима грађанског васпитања) 

 

Новембар 

2020 

 

Ученици, наставница 

грађанског  

 васпитања Јадранка Травица 

 

14. Обележавање завршетка полугодишта 

,,Фестивалом науке” 

 

Децембар 

2020 

 

Ученици,  

предметни наставници, 

директор школе 
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15. Обележавање Нове године 

(на онлајн часовима руског језика говорило се о 

Новој години и обичајима везаним за 

новогодишње празнике у Русији и Србији) 

 

Децембар 

2020 

 

Ученици 7. и 8. разреда, 

наставнице руског језика 

Светлана Дражета 

Милуровић и Анита Мрђић 

16. Прослава дана Светог Саве (онлајн 

приредба) 

Јануар2021 Ученици, наставници 

задужени за припрему онлај 

приредбе 

17. Сретење – Дан државности Фебруар 

2021 

Ученици, наставница руског 

језика и координатор УП 

Анита Мрђић, директор 

школе Љиљана Мијић 

18. Прослава Дана школе (онлајн приредба) Март 2021 Ученици, наставници 

задужени за припрему и 

реализацију онлајн приредбе 

19. Светски дан ка културну разноликост, 

дијалог и развој (пано у холу школе; у одељењу 

5/5, на часу одељењске заједнице, одржан је 

квиз под називом „Путовање без пасоша”. 

21. мај Ученички Парламент, 

координатор Анита Мрђић, 

наставница руског језика 

Светлана Дражета 

Милуровић, наставница 

грађанског васпитања 

Јадранка Травица 

20. Предлози за ученика генерације- на седници 

ученичког Парламента, члановима Парламента,  

представили су се ученици носиоци Вукове 

дипломе. Сваки кандидат за ученика генерација 

рекао је понешто о себи и о успесима које је 

постигао у току школовања. Након тога 

следило је гласање. 

 

Јун 2021 

 

Ученички парламент, 

ученици – носиоци Вукове 

дипломе,  

координатор 

Анита Мрђић, 

директор школе Љиљана 

Мијић 

 

21. Прославе последњег дана наставе за 

ученике 8. разреда 

 

Јун  

2021 

 

Ученици 8. разреда, 

родитељи, одељењске 

старешине 

 

22. Прослава Мале матуре 

 

Јун  

2021 

 

Ученици 8. разреда, 

родитељи, одељењске 

старешине 

 

23. Анализа рада Парламента и израда нацрта 

плана за наредну школску годину 

 

Јун  

2021 

 

Ученички Парламент, 

координатори Анита Мрђић 

и Ђурђа Шакић, директор 

школе Љиљана Мијић 

 

24. Уређење школског простора - украшавање 

ходника паноима и постерима ученика 

 

Током 

године 

 

Одељењске заједнице, 

ученички Парламент, 

учитељи, предметни 

наставници, директор школе 
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25. Информисање о завршном испиту за 

ученике Ученичког Парламента 8. разреда: 

Због актуелне епидемиолошке ситуације 

ученици су упућени да прате сајтове средњих 

школа и на тај начин се више упознају са 

средњим школама које желе да упишу; у 

разговору са ПП службом, такође, су добијали 

неопходне информације, одељењске старешине 

су поделиле ученицима који су били 

заинтересовани брошуре/информатор о 

средњим школама 

 

Током 

године 

 

Одељењске старешине 8. 

Разреда, ученици 8. Разреда, 

ПП служба, директор школе 

Љиљана Мијић, заменик 

директора Сузана Васиљевић 

 

 

Координатор  

Анита Мрђић 
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6.2 Извештај о раду Дечијег савеза за школску 2020/21.годину 

МЕСЕЦ САДРЖАЈ РАДА 

АВГУСТ Израђениплановирада 

СЕПТЕМБАР 

„Подељена срећа ,двапута је већа“-„Дечје срце“,Министарство 

за рад,запошљавање ,борачка  и социјална питања-„Зашто 

волим Србију“,ликовни и литерарни конкурс 

Пријатељи деце Земуна-ликовни конкурс:“Шта у мом срцу 

лежи“;Дуња Тишма,2/7 и Дуња Нинић,3/2,награђени радови на 

општини. 

 

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА,5.10.-11.10.2020. 

Подељена срећа,два пута је већа-сарадња и солидарност 

„Чеп за хендикеп“-хуманитарна рециклажна акција,стара 

хартија,лименке -5.10.2020.;цртамо симбол Дечје недеље 

Деца и спорт-спорт,здравље,креативност,спортски дух-

покрет,симбил Дечје недеље 

Деца и заштита животне средине-дрво генерације 

Деца и образовање-онлајн презентација музеја књиге и 

путовања Адлигат 

Поклон књига библиотеци од сваке одељењске заједнице 

Инклузија је право,а не проблем 

Деца деци-хуманитарна сакупљачка акција за ученике 

Дружење са ученицима ОШ“Сава Јовановић Сирогојно“-час 

ликовне културе реализовали су ученици 3/1 и 3/2са другарима 

ове школе;предат је сакупљен школски прибор другарима. 

НОВЕМБАР 

15.11.2020. Дечја песничка сусретања – ученици су написали 

песме 

(предато по две песаме из млађе и старије смене) 

Тамара Болић ,4/1 -2.место општина  

Марко Болић ,7/1 -2. место општина  

Николина Тривковић, 7/6-3.место општина 

 

17.11.2020. Ликовни конкурс:“Моје право на игру и слободно 

време“- Елена Чукић,5/3- 1. место град ;Тина Чукић, 5/3-

3.место град 

ДЕЦЕМБАР 

У току је прикупљање радова за „Недовршену причу“,као и 

ликовних и литерарних радова за  конкурс „Пред ликом 

Светог Саве“ , као и израда карикатуре за такмичење „Мали 

Пјер“ ( промењени су термини доставе, због ревидирања 

календара васпитно-образовног рада ) .  

 ЈАНУАР 

Ликовни и литерарни   конкурс „Пред ликом Светог Саве“-

награде на општинском такмичењу за ликовне радове добили 

су Тео Лотина 3/1 , Леа Церовац 3/2, Елена Пекез 4/4.Награду 

за литерарни рад добила је Елена Поткрајац 5/7 за песму „Наш 

светитељ“, а похвале Тамара Болић 4/1, Миа Кончаревић 6/8 и 

Јана Деспотовић 8/4. , 



Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе шк. 2020/21.године 

160 

  МАРТ 

„Мали Пјер“-карикатуре; награде на општинском такмичењу 

су освојили следећи ученици : Рађен Милена 4/1 ,1. место, 

Тамара Болић 4/1, 2.место у млађој категорији, Јован 

Кнежевић 8/4, 1.место , Ана Цревар 5/2 и Јана Јокановић 8/4, 2. 

место , Лазар Добрић 5/7 и Елена Ћукић 5/3, 3. место у 

старијој категорији.Све карикатуре из старије категорије ушле 

су у ужи избор на градском такмичењу, нису награђене , али 

су биле на онлајн излижби. 

  АПРИЛ 

„Васкршње радости“-награђени ликовни радови на 

општинском такмичењу  : Петра Стојковић 2/7 и Мила 

Нинковић 4/8 ; награђена осликана ускршња јаја : Ленка 

Арсић 3/1, Милица Котев 3/2, Маша Бунош 3/5, Душица Жујко 

3/5 ,Андреја Ђорђевић 4/4. 

„Песниче народа мог“, општинска смотра рецитатора- Вук 

Тмушић 7/4 ,1.место, похвале за Филипа Мркшић  3 /4  и Јану 

Ђуров 4 /5. 

 

 

    МАЈ 

„Упознајмо птице“-општински ликовни конкурс.Награђени 

радови су :Андреа Тишма 4/7 , Андреј Раша 4/4 , Елена Чукић 

5/3, Катарина Слјепчевић 5/2 , Катарина Стошић 5/6, похвала 

Мила Нонковић 4/8. 

Недовршена прича - „Маче на удару ветра „ . Награђени 

радови на општинстком такмичењу су Елена пекез 4/4 , 2. 

место и Миа Кончаревић 6/8 , 3. место 

    ЈУН  

„Читалачка значка“-Велики поштовани писар је награда на 

општинском такмичењу коју су освојиле Доротеа Вукић 3 /4 , 

Ивана Радовановић 3/5 и Јана Васић 4/2. 

Поштовани писар је награда коју су освојили Катарина 

Ђурковић 2/2 , Лена Вујовић 2/2 , Милица Будимир 2/6 , Реља 

Богдановић 3/1 , Констанца Марјановић 3/2 , Лав Сергијевић 

3/2 , Вишња Ђукић 4/3 . 

У току је такмичење „Додитејево перо“ за ученике од 3. до 7. 

разреда. Ученици читају задате књиге , пишу своја мишљења у 

за то прописане формуларе и када прочитају и ураде све за 

четири предвиђене књиге , библиотекар Снежана Крњаја и 

наставник српског језика Мирјана Облаковић шаљу извештаје 

општинској организацији Пријатељи деце.Резултате очекујемо 

почетком наредне школске године. 

 

Носилац активности Дечјег савеза  школе 

Јелена Павлица 
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6.3 Извештај о раду Црвеног крста за школску 2020/21. годину 

ВРЕМЕ АКТИВНОСТ 

СЕПТЕМБАР 

/ОКТОБАР 

-Усвојен план рада 

-Реализована акција „Безбедност деце у саобраћају“, 

обезбеђивање и дистрибуција пригодног материјала 

(лифлета) за све ђаке 

-ТРКА ЗА СРЕЋНИЈЕ ДЕТИЊСТВО                                            

-Наставак започетих активности „Ђаци волонтери у ДДК“ 

континуирана активност током целе школске године 

-Организовање акције „Друг-другу“ прикупљање уџбеника и 

другог школског прибора за ученике нижих разреда. 

НОВЕМБАР/ 

ДЕЦЕМБАР 

/ЈАНУАР 

-Припремање и организовање хуманитарне акције „Један 

пакетић много љубави“ поводом новогодишњих и божићних 

празника и школске славе Свети Сава. 

ФЕБРУАР/ МАРТ/ 

АПРИЛ/МАЈ 

Припремање, организовање и реализација наградног 

конкурса на тему „Крв живот значи“ у области ликовног и 

литерарног стваралаштва. 

КВИЗ- “ШТА ЗНАШ О ЦРВЕНОМ КРСТУ” 

 

 

Ативности које су планиране у првом полугодишту -Трка за срећније детињство и 

Безбедност деце у саобраћају нису реализоване због актуелне епидемиолошке ситуације 

изазване вирусом КОВИД 19.Поводом децембарске акције „Један пакетић пуно љубави“ 

наши ученици млађе смене (ученици старије смене су похађали наставу онлајн) и учитељи  

ОШ „Бранко Радичевић“ срдачно и у складу с могућностима су се одазвали акцији и 

прикупили слаткише, играчке и школски прибор. Направљено је 35 новогодишњих пакетића и 

послато Црвеном крсту, а намењено је деци без родитељског старања.  

У другом полугодишту реализован је ликовно-литерарни конкурс “Крв живот 

значи” .Сви учитељи и ученици су се ангажовали и најбоље радове смо послали на конкурс.. 

Квиз “ШТА ЗНАШ О ЦРВЕНОМ КРСТУ” није реализован због актуелне епидемиолошке 

ситуације. 

И ове године смо добили могућност да пошаљемо наше ђаке на бесплатно летовање у 

организацији ЦК Земун у њихово одмаралиште Митрово Поље - у околини Александровца. 

Пријавили смо уз сагласност родитеља: Хаџи-Пурић Илију, ученика 4/4 одељења, Манојловић 

Јовану ,ученицу 3/6 одељења и Шијан Стефана, ученика 4/8 одељења. 

 

                                  Руководиоци: Данијела Илић и Марија Симић 
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6.4 Извешај о раду Вршњачког тима за школску 2020/21. годину 

 

Током првог полугодишта, руководиоци овог тима састали су се једном како би 

осмислили план активности током школске 2020-2021. године.  

 

У другом полугодишту све планиране активности нису одржане због епидемиолошке 

ситуације. 

 

Наставници 

Јадранка Травица 

Ивана Тошић 

 



Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе за школску 2020/21.годину 

7. ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЕКСКУРЗИЈА, ИЗЛЕТА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

 

Током школске 2020/21. године  нису се реализовале екскурзије, излети и настава у природи, 

због неповољне епидемиолошке ситуације и забране јавног окупљања у циљу заштите 

здравља ученика и наставника. 
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8. ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ВАСПИТНО 

ОБРАЗОВНОГ РАДА, ТИМОВА И РЕАЛИЗОВАНИХ ПРОЈЕКАТА ЗА ШКОЛСКУ 

2020/21.ГОДИНУ 

 

8.1 Извештај о раду учитеља у продуженом боравку за школску 2020/21. годину 

 

Продужени боравак је почео са радом 07.09.2020 

 

. године. Уписано је 62 ученика у две групе. Једну групу ђака води учитељица  Драгана 

Тривковић  (I/1,I/3, I/5, II/3, II/4, II/5),адругу групу,учитељица Звездана Грубић 

(I/2,I/4,I/6,II/1,II/2,II/6). Ученицима је омогућен долазак сваке недеље и сваке друге недеље.  

 

Активности у боравку реализују се од 07:00 до 17:00 часова. Време у боравку подељено је у 

три категорије: израду домаћих задатака, слободно време и време предвиђено за слободне 

активности. У продуженом боравку учи се кроз игру и забаву, ученици се навикавају на 

групни рад и сарадњу. Разноврсним активностима подстиче се стварање радних навика, 

осамостаљивање, развија другарство, толеранција... Деца могу да се играју, гледају цртане 

филмове, филмове, слушају музику.... 

 

Приликом рада у продуженом боравку деца су подељена у групе по највише 15 ученика, 

испоштована су сва правила и прописи прописани због епидемиолошке ситуације ( ношење 

маски, дезинфекција, социјална дистанца, дозвољен број ученика у учионици). Будући да је 

број ученика у продуженом боравку често био већи од 30 ученика било је потребе за учитељем 

у трећој групи. Поред учитеља продуженог боравка наставу продуженом боравку су 

реализовали и библиотекари и чланови ПП службе. Приликом формирања група у којој су 

ученици продуженог боравка ученици су бројчано равномерно распоређени. 

 

Наставни план и програм је успешно реализован и усвојен.Ученицима који су имали 

потешкоћe приликом израде задатака посвећивано је више пажње, у смислу прилагођености 

задатака обрађеном садржају. Напредак је видан. Код ученика се подстицало читање са 

разумевањем и препричавање прочитаног. Често су се писмено изражавали и допуњавали 

текстове. Као велика мотивација за рад су израда задатака са бојењем, слагалице, ребуси, 

осмосмерке и слично. Већина ученика је успешно усвојила наставни садржај. Ученици читају, 

рачунају, самостално се изражавају. Потребно је пуно труда и залагања како би се рад ученика 

побољшао и како би остварили још боље резултате. Такмичарски дух ученика је присутан све 

време у групи.  

 

Први родитељски састанак одржан је 05. 09. 2020. године, родитељском састанку је 

присуствовало 60 родитеља, директор  школе, учитељице продуженог боравка и ПП служба. 

Због епидемиолошке ситуације родитељски састанак је одржан тако што су родитељи били 

подељени у две групе. Родитељски састанак  је прво одржан са једном, а потом са другом 

групом родитеља. Приликом оба родитељска састанка испоштована су сва правила и прописи 

прописани због епидемиолошке ситуације ( ношење маски, дезинфекција, социјална дистанца, 

дозвољен број људи у затвореном простору) . Разговор са родитељима се одржавао по 

потреби, некада и сваки дан када родитељ дође по дете.  

Успостављена је лепа сарадња са родитељима и наставницима, тј.разредним старешинама 

ученика. Родитељи су упознати са радом боравка, понашањем ученика, постигнитим 
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резултатима. Родитељи су помагали да решимо постојеће проблеме заједно са директором  

школе и ПП службом.  

Правили смо предмете од различитих материјала које смо стављали на пано. Пратили смо 

значајне датуме током првог полугодишта и посвећивали им пажњу.   

 

У току првог полугодишта групе су учествовале у следећим активностима:  

- Обележавање светског Дана писмености (8. 09. 2020.)  

- Обележавање светског Дана прве помоћи (11.09.2020.) 

- Израда паноа на тему „ Јесен“ 

- Обележавање Међународног дана мира (21. 09.2020.) 

- Обележавање Европског дана без аутомобила (22.09.2020.) 

- Обележавање Дечије недеље (05.10.2020. - 11.10.2020.) 

- Обележавање светског Дана климатских промена (4.11.2020.) 

- Обележавање Међународног дана толеранције (16.11. 2020.) 

-Хуманитарна рециклажна акција стара хартија, лименке 

-Украшавање хола поводом Нове године . 

 

Са зимског распуста се враћамо 18.01.2021.године када и почиње друго 

полугодиште.Учитељице Драгана Тривковић и Звездана Грубић настављају своје активности и 

рад са децом. 

У раду у боравку се укључују учитељица Гордана Гаврић и наставница енглеског језика 

Снежана Крњаја, које су уједно и библиотекари. Пратимо наставу и активно извршавамо 

домаће задатке. Своје ликовне и литерарне радове посвећујемо: 

 

Светом Сави, Дану борбе против вршњачког насиља (24.02. 2021.године), Светском Дану 

енергетске ефикасности и почињемо са припремама за ускршње празнике (5.3.2021. године), 

Дану жена (8. 03. 2021. године), Дану планете земље (22. 04. 2021.), Дану птица (10.05.2021. 

године), Дану породице (13.05. 2021.године), Европском дану паркова (24.05.2021.година), 

Светском дану лептира (28.05. 2021. године), Светском дану без дуванског дима (31. 05. 2021. 

године ), Светском дану детета (1. 06.2021.године). Израдили смо предмете од рециклираних 

материјала и примењивали их. Учитељица Драгана Тривковић је са ученицима продуженог 

боравка учествовала на 5. смотри о екологији: ,,Чаролија рециклаже“, са својим радом који се 

зове ,,Чаробна кућица“. Учитељица Драгана и ученици су на овој освојили 2. место и 

похваљени су. 

Боравак престаје са радом 22.6.2021.године, када се и завршава наставна школска година. 

 

 

Учитељице у продуженом боравку, 

Звездана Грубић 

                                              Драгана Тривковић 

  



Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе шк. 2020/21.године 

166 

8.2 Извештај о раду Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања 

и занемаривање за школску 2020/21. годину 

 

 

У  току школске 2020/21. Тим је одржао 9 састанака. Тим је интервенисао на сваку евентуалну 

сумњу и информацију да може доћи до насилних ситуација између ученика   или ученика и 

наставника у процени ризика, без обзира што се ради о  лакшим  повредама Правилника у 

установи. 

 

Задаци које је  Тим  обављао: 

1) припрема програм заштите у складу са специфичностима установе и утврђеним мерама за 

унапређивање на основу анализе стања; 

2) информише децу и ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и 

могућности тражења подршке и помоћи од тима за заштиту; 

3) учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција запослених потребних за 

превенцију и интервенцију у ситуацијама насиља, злостављања и занемаривања; 

4) предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и учествује у процени 

ризика и доношењу одлука о поступцима у случајевима сумње или дешавања насиља, 

злостављања и занемаривања; 

5) укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности; 

6) прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту деце и ученика и даје одговарајуће 

предлоге директору; 

7) сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и медија ради 

свеобухватне заштите деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања; 

8) води и чува документацију; 

9) извештава стручна тела и орган управљања. 

Тим се увек укључује када постоји сумња да се ради о другом или трећем нивоу вршњачког 

насиља и када постоји сумња да је насиље извршила одрасла особа над дететом/учеником. 

Узимајући у обзир расположиве чињенице тим врши разврставање нивоа вршњачког насиља 

узимајући у обзир следеће критеријуме: анализу интензитета, степена ризика, трајања и 

учесталости понашања, последица, броја учесника, узраста и карактеристика развојног 

периода детета, односно ученика.  

Тим не спроводи васпитно-дисциплински поступак против ученика, који је у ингеренцији 

директора школе али је укључен у израду оперативног плана заштите, праћење његове 

реализације, евалуацију, сарадњу са другим институцијама. 

Када постоји сумња да је насиље извршено од стране запослене особе, тим не спроводи 

дисциплински поступак који је у ингеренцији директора установе, већ има улогу израде 

оперативног плана заштите за дете/ученика. Уколико постоји сумња да је насиље извршено од 

стране родитеља или трећег лица, пријава се врши надлежним органима   (полиција, 

тужилаштво, центар за социјални рад) и тим опет има улогу израде оперативног плана заштите 

за дете/ученика и сарадње са надлежним институцијама које спроводе поступак утврђивања 

чињеница и примене мера у складу са утврђеним стањем. 
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Уколико је насиље извршио ученик над запосленим, тим се укључује у израду оперативног 

плана заштите за ученика ( активности појачаног васпитног рада са учеником) и сарађује са 

другим укљученим институцијама (полиција, центар за социјални рад и др.) 

 

                                                    ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

АКТИВНОСТ НОСИЛАЦ РЕАЛИЗАЦИЈА 

Израда плана Тима за заштиту  од 

дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања и избор чланова  

Чланови тима Август 2020. 

Допуњен је правилник о васпитно-

дисциплинским мерама и о понашању 

ученика. 

На улазу у холу је постављена огласну 

табла за родитеље, где родитељи добијају 

све потребне информације о раду Тима. 

Усвојен кодекс понашања ученика, 

родитеља и наставника који је изложен на 

зиду ходника школе и огласним таблама. 

 

 

 

Директор школе, 

ППС 

 

 

 

На првим родитељским 

састанцима у 2020/21.  

Промовисати кућни ред за родитеље ђака 

првака 

Наставници и 

учитељи 

Септембар,2020. 

подела на првом 

родитељском састанку 

Избор чланова председништва ОЗ 1-8. Одељењске 

старешине 

Септембар, 2020. 

Избор чланова ВТ у ОЗ ученика 5-8. 

разреда 

Одељењске 

старешине 

Септембар, 2020. 

Формирање правила понашања и 

реституција у ОЗ 

Одељењске 

старешине 

Септембар, 2020. 

Пријем ђака првака у Дечји савез Јелена Павлица Прва недеља у октобру, 

2020. 

 Анализа стања у школи и увид у 

присутност насиља у школи и сагледавање 

облика насиља;Пружање потребне помоћи 

наставницима, одељенским старешинама у 

примени програма превентивних и 

интервентних активности; 

___________________________ 

Праћење реализованих активности у 

одељенским заједницама 

___________________________ 

Ажурирање сајта школе информацијама о 

активностима Тима; 

Координатор,  

чланови Тима за  

заштиту ученика, 

секретар,  

ученички парламент, 

наставници, 

директор,педагог, 

 

_______________ 

 

 

 

________________ 

 

Специјални педагог 

 

 

 

 

 

Новембар, 2020. 

 

  

  

 

Током школске године 
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Анализа уписа у Е-дневник и критеријуми 

за утврђивање оцене из владања 

Одељењске 

старешине и ППС 

На крају сваког 

класификационог 

периода 

Анализа стања у школи и израда анкете о 

квалитету наставе у одељењима са 

наредним индексом 

са 

Одељењске 

старешине, психолог 

На крају првог и другог 

полугодишта 

Месец обележавања борбе против болести 

зависности 

Славица Денић Новембар,2020. 

На свим часовима 

замене током школске 

године 

Обележавање међународног Дана 

толеранције 

Наставник 

грађанског Јадранка 

Травица и ученици 

Новембар, 2020  

Светски дан детета- радионице Шта је то 

моје право и које су моје 

одговорности(ЧОС) 

Одељењске 

старешине 

До краја месеца 

новембра  

Стручно предавање диспанзера из 

Топличке: Болести зависности 

Диспанзер за 

ментално здравље из 

Земуна 

Март,2021.  

Није реализовано, 

реализовано,замаена-

онлајн вебинар о 

слабовидима и инклузија 

Поводом Дана школе организовати 

спортске игре за ученике 1-8. разреда и 

васпитавање за фер плеј навијање 

 

Наставници физичког 

васпитања 

Крај марта 

 

Није реализовано због 

епидемиолошке 

ситуације 

Трибина за родитеље: прекршаји 

малолетника 

МУП одсек за 

малолетничку 

делинкенцији 

Април, 2020. 

Није реализовано у 

школи, изабрана 

платформа 

онлајн ,,Чувам те“  
Анализа стања у школи и увид у 

присутност насиља у школи и сагледавање 

облика насиља; 

Праћење реализације активности у складу 

са програмом превенције и интервенције; 

Координатор,  

чланови Тима за  

заштиту, секретар,  

ученички парламент, 

наставници, 

директор, психолог 

Април, 2020. 

 Сарадња са волонтерима  и организација 

активности са  ученицима 7. разреда на 

пројекту 

,, Дај ми руку“ 

 

Студенти факултета 

за специјалну 

едукацију 

 

Током школске године 

Није реализовано због 

епидемиолошке 

ситуације 

Информисање НВ о активностима Тима и 

континуирано праћење и унапређивање 

нивоа безбедности, заштите ученика- 

унутрашња заштитна межа  

Чланови Тима 

директор школе,  

родитељ и 

школски  полицајац 

Мај,2021. 

 

Није реализовано због 

одсуства полицајца и 

родитеља  
Конституисање Тима за заштиту ученика  Јун,2020. 
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од насиља, злостављања и занемаривања; 

Израда годишњег програма рада Тима за 

заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања; 

__________________________ 

Анализа и усвајање извештаја о раду Тима 

на крају  школске године;  

 

 

Славица Денић 

 

_______________ 

 

Славица Денић, 

коoрдинатор Тима 

 

 

 

 

_ 

 

 

 

 

 

_______________ 

 

 Интервентне активности  школе: 

Сви облици насиља који су обележили ову школску годину су  углавном вербални, ређе 

социјални и електронски у првом нивоу насиља, те је ова школска година била мирнија, јер се 

настава одвијала онлајн и у малим групама.Укупно изречено 5 васпитно- дисциплинских мера, 

3 укора одељењског старешине и 2 укора одељењског већа. Није вођен ни један васпитно-

дисциплински поступак, јер није било тежих кршења забрана. 

Улога школе у Интервенцији: 

Школа: 

1. прати остваривање програма заштите; 

2. евидентира случајеве насиља, злостављања и занемаривања другог и трећег нивоа; 

3. прати остваривање конкретних планова заштите другог и трећег нивоа; 

4. анализира стање и извештава. 

Одељенски старешина бележи насиље на првом нивоу, прати ефекте предузетих мера и 

подноси извештај тиму за заштиту. 

Укључивање тима за заштиту је на другом и трећем нивоу. Све службене белешке у вези са 

насиљем води, чува и анализира за потребе установе психолог или педагог. 

Тим подноси извештај директору два пута годишње. 

Директор извештава орган управљања, савет родитеља и ученички парламент. 

Извештај о остваривању програма заштите је саставни део годишњег извештаја о раду школе и 

доставља се Министарству просвете. 

Ради свеобухватног увида, потребно је анализирати укупне податке (број, облике насилног 

понашања и предузете мере) достављати стручној служби, Тиму и директору школе. 

У обрасце се уписује: шта се догодило, ко су учесници, како је пријављено насиље, какве су 

последице, шта се предузело, на који начин су укључени родитељи, разредни старешина, 

стручна служба, професионалци из других институција, као и начини на који ће ситуација 

бити праћена итд. 

Документација треба да се чува код стручне службе или директора, поштујући принцип 

поверљивости података. 

План урадила специјални педагог Славица Денић 
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8.3 Извештај о раду Тима за професионални развој за школску 2020/21. годину 

Професионали развој  је сложен процес који подразумева стално развијање компетенција 

наставника, васпитача и стручног сарадника ради квалитетнијег обављања посла и 

унапређивања развоја деце и ученика и нивоа постигнућа ученика. Професионални развој 

представља стални, плански и систематизовани процес, којим се обезбеђује: стицање нових и 

што савременијих педагошких, психолошких методичких и дидактичких знања и усавршавање 

тих знања до нивоа њихове примене у раду са ученицима и родитељима ученика. 

 

Чланови Тима за професионални развој чине:  

1. Љиљана Мијић, директор 

2. Сузана Васиљевић, помоћник директора 

3. Марија Симић, педагог 

4. Душан Стојиљковић, професор информатике 

5. Бојана Брашанац, професорсрпског 

6. Драгана Ступар, професорсрпског 

7. Милица Видановић, професор разредне наставе 

8. Весна Даничић, професор разредне наставе 

9.Зорица Јовановић, представник родитеља 

10. Координатор, Катарина Јаковљевић, психолошкиња 

 

Задаци Активности 

 

Носиоци  

активности 

Временска 

динамика 

Критеријум  

успеха 

Инструменти 

праћења 

Анализа рада 

Тима  у току 

школске 

2019/20. године  

Упознавање 

Тима са 

стручним 

усавршавање

м учитеља, 

наставника и 

стручних 

сарадника у 

току шк. 

2019/20. год.  

Координатор 

Тима 

Септембар 

 

 

Тим за 

професионални 

развој је 

информисан о 

активностима и  

бодовима 

стручног 

усавршавања 

учитеља, 

наставника и 

стручних 

сарадника у 

току шк. 2019-

2020. год. 

Табеларни 

приказ анализе 

стручног 

усавршавања у 

установи и 

ванустанове 

Расподела 

задужења међу 

члановима 

Тима и договор 

о раду Тима у 

шк. 2020/21. 

год.  

Избор 

записничара и 

расподела 

задужења 

 

 

 

Записничар 

Координатор 

Тима  

 

 

 

 

Септембар 

 

 

 

 

 

 

Извршена 

расподела 

задужења и 

направљен 

договор о 

динамици 

састајања Тима 

Записник са 

састанка Тима  
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Упознавање 

чланова Тима 

са годишњим 

планом рада 

Тима за 

професионални 

развој 

 

Упознавање 

чланова са 

годишњим 

планом рада и 

анализа  

Годишњег 

плана 

стручног 

усавршавања 

учитеља, 

наставника и 

стручних 

сарадника за 

шк.2020/21. 

 

Координатор 

Тима  

Чланови Тима  

 

 

Септембар 

 

Чланови Тима 

су упознати са 

планом рада 

Тима за 

шк.2020/21. 

год. и 

Годишњим 

планом 

стручног 

усавршавања 

учитеља, 

наставника и 

стручних 

сарадника за 

шк.2020/21.год. 

 

Сви учитељи, 

наставници и 

стручни 

сарадници 

имају план 

стручног 

усавршавања у 

установи и ван 

установе за 

шк.2020/21.год 

 

Записник са 

састанка Тима  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронска 

база 

Упознавање 

свих школских 

органа са 

извештајем и 

планом 

стручног 

усавршавања  

Упознавање 

Наставничког 

већа, Савета 

родитеља и 

Школског 

одбора са 

извештајем и 

планом 

стручног 

усавршавања 

 

Координатор 

Тима 

Директор  

Септембар Са 

документима је 

упознато  

Наставничко 

веће, Савет 

родитеља и 

Школски 

одбор  

Записник са 

седнице 

Наставничког 

већа, Савета 

родитеља, 

Школског 

одбора 

Рад на 

заказивању, 

организацији и 

реализацији 

семинара 

Позивање 

аутора 

семинара и 

договор око 

организације 

и реализације 

семинара 

 

Директор 

школе 

 

Чланови Тима 

У току шк. 

год. 

Заказани 

семинари  

Извештај са 

одржаних 

семинара 

Уверења 

Евиденција о Учитељи,  На крају Постоји Електронска 
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стручном 

усавршавању и 

извештавање 

на 

тромесечном 

нивоу 

наставници и 

стручни 

сарадници 

достављају 

Тиму  доказе: 

сертификате, 

уверења, 

потврде...о 

стручном 

усавршавању. 

сваког 

класиф. 

периода 

евиденција о 

стручном 

усавршавању у 

електонском 

облику и у 

папиру 

база и папирна 

документација 

Ажурирање 

већ постојеће 

електронске 

базе и папирне 

документације  

о СУ 

За све  

учитеље, 

наставнике и 

стручне 

сараднике 

постоји 

документациј

а која се 

допуњава и 

евалуира 

 

Чланови Тима 

Учитељи 

Наставници 

Стручни 

сарадници 

континуирано Постоји 

електронска 

база података о 

стручном 

усавршавању 

као и папирна 

документација 

Увид у 

електронску 

базу и 

портфолије 

(фасцикле са 

документацијом

) 

Стално 

стручно 

усавршавање у 

функцији 

побољшања 

образовних 

постигнућа  и 

практичне 

примене 

новостечених 

знања 

Анализа 

стручног 

усавршавања 

са аспекта 

примене 

стечених 

копетенција  и 

у функцији 

побољшања 

образовних 

постигнућа 

ученика 

 

Стручнавећа 

 

У току шк. 

године 

Стално 

стручно 

усавршавање је 

у функцији 

побољшања 

образовних 

постигнућа 

ученика  

Извештај 

стручних већа 

Записник са 

седница већа 

 

Извештај о раду 

школе 

 

 

                                                                                                                           Координатор Тима, 

                                                                                                  Катарина Јаковљевић, психолошкиња 
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8.4 Извештај о раду Тима за професионалну оријентацију за школску 2020/21. годину 

На почетку школске 2020/21. године донет је Програм професионалне оријентације 

који је саставни део Школског прорама. Са истим су упознати наставници, с обавезом да 

поједине активности из Програма уграде у поједине планове и програме рада наставника, а 

нарочито кроз План и програм рада наставника за ЧОС. 

Прегледом Годишњих планова рада наставника за ЧОС, може се констатовати да је 

планирана реализација тема из области професионалне оријентације за све разреде. 

Реализација тема се остварује према предвиђеном програму. 

У школској 2020/2021. години су, као и ранијих година, тестирани ученици осмог 

разреда у оквиру професионалне оријентације. Тестирање је обављено у периоду јануар -  

март 2021. године батеријом тестова која се користи у ту сврху (тестовима когнитивних 

способности (КОГ3) и тестом професионалних интересовања (ТПИ)). 

Због актуелне епидемиолошке ситуације и мера било је много теже реализовати тестирање у 

односу на прошлу годину. 

  

 

Број тестираних ученика: 

 

Разред/одељ. 
Укупно 

ученика 

Тестрирани 

ученици 

Проценат 

тестираних 

Нису хтели да 

се тестирају 

Проценат 

нетестираних 

VIII/1 29 28 96,55% 1 3,45% 

VIII/2 28 26 92,86% 2 7,14% 

VIII/3 29 27 93,10% 2 6,90% 

VIII/4 29 29 100% 0 0 % 

VIII/5 30 27 90% 3 10% 

VIII/6 6 5 83,33% 1 16,67% 

Укупно: 151 142 94% 9 6 % 

  

Од укупно 151 ученика колико их има у осмом разреду, тестирано је 142, што је  94%. У овој 

генерацији само 9 ученика није желео да буде тестирано, што је 6 %.  

 

Програм ПО се спроводио кроз радионице са ученицима VII и VIII  разреда на 

часовима ОЗ, као и на часовима грађанског васпитања  током школске године. 

Радионице су груписане у 5 области/модула: 

1. Самоспознаја  

2. Информисање о занимањима и каријери 

3. Упознавање са путевима образовања – мрежом школа 

4. Реални сусрети са светом рада  и опробавање у појединим занимањима; 

5. Доношење одлуке о избору школе и занимања- самостално, промишљено и одговорно 

доношење одлуке о избору школе или занимања. 

 

Велики број ученика је изразио жељу и спремност да учествује у радионицама, а њихови 

родитељи су такву одлуку подржали. 

 

Чланови проширеног  тима за ПО који су  реализовали радионице су: 

-Одељењске старешине VIII  разреда: Бојана Брашанац, Нада Ристичевић, Данијела Гордић, 

Слободан Каблар, Брана Шарац, Мирјана Облаковић. 

- Одељењске старешине  VII  разреда: Драгослава Петровић, Марија Ђурић, Маријана Мрђен, 

Ивана Тошић, Никола Стикић, Стеван Месаровић. 
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У оквиру области информисање и упознавање са путевима образовања чланови тима су 

заједно са осталим ученицима уредили паное на којима су се нашле важне информације и 

занимљивости о будућим школама и занимањима. Успостављена је успешна сарадња са  

основним школама које реализују пројекат и менторском школом сарадња са 

водитељем/ментором и средњим школама. Од Националне службе за запошљавање добили 

смо информације о дефицитарним и суфицитарним занимањима у округу. Школа је 

организовала долазак представника средњих школа као и долазак представника Националне 

службе за запошљавање. Сам програм ученици, као и родитељи перципирају као  користан и 

занимљив, задовољни  су садржајима који се обрађују, као и начином рада на радионицама. 

Овај програм пружа прилику да се на обухватан, систематичан, занимљив, креативан начин 

пружи подршка ученицима у процесу доношења ваљане одлуке о избору будућег позива. 

 

 

                                               Ђурђа Шакић, психолог  
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8.5 Извештај о раду Тима за инклузивно образовање за школску 2020/21. годину 

 

На основу извештаја професора разредне наставе, предметних наставника и одељењских 

старешина као и Тима за инклузију  на крају другог полугодишта у нашој школи било је 10  

ученика који су радили по индивидуализованом плану 23 ученика по ИОП1, и 6 ученика по 

ИОП2. 

 

Право на ИОП има дете и ученик који има потребу за додатном подршком у образовању и 

васпитању због тешкоћа у приступању, укључивању, учествовању или напредовању у 

васпитно-образовном или образовно-васпитном раду, ако те тешкоће утичу на остваривање 

општих исхода образовања и васпитања. 

Ове школске године у првом разреду имамо једног ученика са мишљењем Интерресорне 

комисије којем је прошле године одложен упис у први разред. За њега је дат предлог за ИОП.  

У 1. разреду по ИОП-1 ради 6 ученика (4 дечака и 2 девојчице).  

У 2. разреду урађен је ИОП1 за 5 ученика , а 3 ученика раде по ИОП2.  

У 3. разреду нема ученика који раде по ИОП-у. 

У 4. разреду 2 ученика раде по ИОП-1, а 1 ученик 4. разреда ове године ради по ИОП2. 

У 5. разреду за једно слабовидо дете ради се индивидуализација,  2 ученика раде по ИОП1, а 

једна ученица по ИОП2.  

У 6. разреду 2 ученика раде по ИОП1, а једна ученица по ИОП2.  

У 7.  разреду 6 ученика раде по ИОП1 (2 девојчице и 4 дечака) 

У 8. разреду ове школске године нема ученика који раде по ИОП-у. 

За ученике који похађају наставу по ИОП-у, а за које постоје планови активности, 

активно се прати напредовање ученика, а родитељи се одазивају на позиве наставника. 

Психопедагошка служба наше школе је учествовала на састанку посвећеном инклузивном 

образовању који је одржан онлајн у петак 27.11.2020. с почетком у 10 часова. Упућена је 

примедба родитеља на рад предметних наставника који не прилагођавају наставне материјале 

слабовидој деци. 

Сви наставници су у обавези да примењују индивидуализацију садржаја/темпа 

учења/инструисања и пружања помоћи деци са посебним образовним потребама и уколико 

примете неког ко има тешкоће у учењу и слабије напредује у односу на свој узраст.  

Ове школске године 4 ученика наше школе имају личног пратиоца из невладине организације 

„Дечије срце“, а једној ученици је мајка пратилац.  

 

 

1. Адис Далипи ¼ (Славица Стегић,професор разредне наставе, ИОП-1) 

2. Никола Узелац 1/6 (Милица Тишма,професор разредне наставе, ИОП-1) 

3. Лука Драгојло 1/7 (Весна Даничић,професор разредне наставе, ИОП-1) 

4. Урош Јолић 1/7 (Весна Даничић, професор разредне наставе, ИОП-1) 

5. Драгана Рајак 1/8 (Јасна Раковић, професор разредне наставе, ИОП-1) 

6. Александра Шестић1/8 (Јасна Раковић, професор разредне наставе, ИОП-1) 

7. Алекса Младеновић 2/2 (Дубравка Мишчевић, професор разредне наставе, ИОП2) 

8. Лазар Ераковић 2/2 (Дубравка Мишчевић, професор разредне наставе, ИОП-1) 

9. Софија Петровић 2/3 (Мирјана Бабовић Килибарда,професор разредне наставе, Слађана 

Петровић, ученица у пратњи маме, ИОП-2) 

10. Ана Ераковић 2/3(Мирјана Бабовић Килибардапрофесор разредне наставе, ИОП-1) 

11. Валерија Стојилков 2/3(Мирјана Бабовић Килибардапрофесор разредне наставе, ИОП-

1) 
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12. Никола Стефан Пеичић 2/4 (Слободанка Јаић Таталовићпрофесор разредне наставе,  

Никола Бузгановић, ученик има личног пратиоца, ИОП-2) 

13. Миђудија Далипи 2/5 (Снежана Васић,професор разредне наставе, ИОП1) 

14. Наум Радуловић 2/6 (Снежана Паравиња Шкрбић , професор разредне наставе, Биљана 

Ромић, ученик има личног пратиоца, ИОП1 

15. Анастасија Давидовић 3/1 (Ана Матић, професор разредне наставе, индивидуализација 

) 

16. Ленка Арсић 3/1 (Ана Матић, професор разредне наставе, индивидуализација ) 

17. Никола Грујић 3/1 (Ана Матић, професор разредне наставе, индивидуализација ) 

18. Богдан Живојинов 3/1 (Ана Матић, професор разредне наставе, индивидуализација  

19. Михајло Џодић 3/1 (Ана Матић, професор разредне наставе, индивидуализација ) 

20. Илија Лаковић 4/1 (Весна Стојаковић, професор разредне наставе, ИОП-1) 

21. Андрија Лаковић 4/1 (Весна Стојаковић, професор разредне наставе, ИОП-1) 

22. Бојан Миланко 4/5 (Лола Глођајевић Цветковић- професор разредне наставе, Петрана 

Павлица,  ученик има личног пратиоца, ИОП-2) 

23. Алекса Дубајић 5/1 (Анита Петровић Богдановић- професор српског језика и 

књижевности, ИОП1) 

24. Немања Момировић 5/5 (Анита Мрђић, одељењски старешина, индивидуализација) 

25. Андријана Таневски 5/5 (Анита Мрђић, професор руског језика, одељењски старешина, 

ИОП1) 

26. Марија Ераковић 5/6 (Татјана Бура- професор енглеског језика-ИОП-2) 

27. Филип Филиповић 6/1 (Марија Кежевић, професор ликовне културе, Петар Ботић, 

ученик има личног пратиоца, индивидуализација) 

28. Николина Вуцеља 6/2 (Милица Бједов, професор српског језика, одељењски старешина, 

ИОП1) 

29. Јована Антић 6/6 (Зоран Ђорђевић,  професор физичког васпитања, одељењски 

старешина, ИОП-2 ) 

30. Огњен Арсић 6/6 (Зоран Ђорђевић, професор физичког васпитања, одељењски 

старешина, ИОП-1 ) 

31. Милица Стевић 7/2 (Марија Ђурић, професор географије,  одељењски старешина 

ИОП1) 

32. Лидија Ђурђевић 7/2 (Марија Ђурић, професор географије, одељењски старешина 

ИОП1) 

33. Михајло Гавранић 7/4 (Ивана Тошић, професор историје одељењски старешина, ИОП-

1) 

34. Урош Ераковић 7/4 (Ивана Тошић, професор историје, одељењски старешина, ИОП1) 

35. Мирко Вавић 7/5 (Никола Стикић, професор физичког васпитања, одељењски 

старешина, ИОП-1) 

36. Константин Таневски 7/5 (Никола Стикић,професор физичког васпитања, одељењски 

старешина, ИОП-1) 

37. Немања Бербер 8/2 (Нада Ристичевић, професор биологије, одељењски старешина, 

индивидуализација) 

38. Александар Прерадовић8/2 (Нада Ристичевић,професор биологије одељењски 

старешина, индивидуализација) 

39. Вук Петковић 8/5 (Брана Шарац, професор математике, одељењски старешина, 

индивидуализација) 

 

Координатор: Марија Симић, педагог 
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8.6 Извештај о раду Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе за школску  

2020/21. годину 

 

 

Стручни тим за обезбеђивање квалитета и развој установе је формиран 20.08.2020.године 

избором координатора и поделом задужења: Љиљана Мијић-координатор, Горан Милић, 

Гордана Гаврић, Стеван Месаровић,Тамара Стојаковић, Милица Видановић, Марија 

Кошчица,Виолета Тошић,Снежана Паравиња Шкрбић, Анита Петровић Богдановић, 

Александар Тодосијевић, Ђурђа Шакић, Марија Ђурић, Мирјана Бабовић Килибарда.  

28.08.2020.године одржан је састанак на ком смо анализирали нове Правилнике и упутства, 

предлагали, договарали, развијали план и програм рада и донели План и програм рада 

Стручног тима. Чланови Стручног тима су анализирали  резултате самовредновања и 

спољашњег вредновања, резултате ОВ рада у претходној школској години, 

утврдили  критеријуме квалитета ОВ рада, динамику праћења и начина вредновања, развијање 

акционог плана, предстаљање акционог плана свим актерима ОВ рада  и на тај начин 

успоставили  интерни  систем  квалитета  рада у школи и старање о његовом функционисању. 

1. Развој методологије самовредновања у односу на стандарде квалитета рада установа. 

Носиоци ових активности:директор, педагог, психолог, Стручни тим за 

самовредновање.  

Током ове школске године  помажу тимовима јер је потребно  обрадити стандарде и 

индикаторе из области 4 – Подршка ученицима, и из области 6 – Организација рада 

школе, управљање људским и материјалним ресурсима, користећи се анализом 

организационе структуре, школске документације, рада органа управљања, 

спроведених школских активности и пројеката, али је такође потребно обавити 

анкетирање циљних група у оквиру кључне области. 

2. Аналитичко – истраживачки  подаци су важни за даљи развој школе. Сагледавањем 

реалног стања квалитета ОВ рада и утврђивањем мера за повећање квалитета коришћењем 

резултата квантитативних и квалитативних анализа  ОВ радa ћемо унапредити наш рад и 

пружити адекватну подршку ученицима и родитељима. 

Чланови тимова две кључне области, из области 4 – Подршка ученицима, и из области 

6 – Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима, су 

саставили анкете за ученике, родитеље и наставнике. Планирано је да се анкетирање 

спроведе на почетку другог полугодишта, како бисмо имали довољно времена за 

анализу резултата. 

3. Пратили смо рад наших приправника. Директор, помоћник директора и 

психопедагошка служба је стекла увид у њихов рад посетом часова, анализом дневних 

припрема и педагошке свеске. Вредновали смо резултате  рада наставника и стручних 

сарадника. Давали смо стручно мишљење о кандидатима у поступку стицања звања уз 

потпуну примену Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања 

наставника, васпитача и стручних сарадника. 

4. Током првог полугодишта чланови Стручног тима и Стручни тим за професионални 

развој прате развој компетенција наставника и стручних сарадника у односу на захтеве 

квалитетног образовно – васпитног рада, резултата самовредновања и спољашњег вредновања 

уз уз Потпуну примену Правилника о стандардима компетенција за професију 

наставника/стручних сарадника и њиховог професионалног развоја. 

5.  Праћењем напредовања ученика у односу на очекиване резултате,сагледали смо стање 

и утврдили мере подршке које су неопходне за даље напредовање ученика након спроведеног 

самовредновања, провере остварености стандарда постигнућа (национални и школски ниво), 
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вредновања остварености Развојног плана, извештаја о развијености међупредметних 

компетенција, евалуације ИОП-а, прате чланови  нашег стручног тима за обезбеђивање 

квалитета и развој установе, Стручни тим за самовредновање, Стручни актив за развој 

Школског програма, Стручни актив за развојно планирање, Стручни тим за ИО, Стручни тим 

за развој међупредметних компетенција и предузетништва. 

 

• Предлагање мера за повећање квалитета образовно – васпитног рада: Развијање 

акционих планова и праћење ефеката њихове примене  

         - Ученички парламент је реализовао многе активности попут давања мишљења и 

предлога о правилима понашања у школи и мерама безбедности ученика, обележавања Дечије 

недеље и Светског дана права детета, разних ликовних и литерарних конкурса и хуманитарних 

акција.  

-Неопходно је мотивисати ученике за рад у Google учионици, тј. коришћењем 

савремених алата пружити подршку  ученицима. Предметни наставници су упутили захтеве 

психопедагошкој служби за приступ Google учионицама и да стручни сарадници имају увид у 

материјале који наставници постављају и активност ученика. Такође, водиће се рачуна и о 

заштити ученика од дигиталног насиља те наставници неће тражити од ученика да им шаљу 

видео-записе/фотографије на којима се ученици виде, како би се спречила било каква 

могућност злоупотребе. 

          - Предметни наставници, у сарадњи са психопедагошком службом и директором школе, 

дужни су да направе план додатне подршке ученицима са недовољним оценама како би имали 

прилику што пре да поправе оцене. 

Наставници су у обавези да примењују индивидуализацију и да садржаје и темпо учења 

прилагоде деци са посебним образовним потребама и деци за коју примете да имају тешкоће у 

учењу и слабије напредују за свој узраст. 

-Учешће ученика и наставника у пројектима и такмичењима, уз коришћење одговарајућих 

платформи. 

-Реализација пројектне и интегративне наставе. Завршена је онлајн приредба поводом школске 

славе Светог Саве. Пројектна настава је заживела у нашој школи и редовно се реализује у 

нашим одељењима. Предлог  је да  на овај начин припремимо и приредбу поводом Дана 

школе.                                                                                               

-Драгоцено је због  тренутне ситуације, пандемије COVID-19, подстицати асертивну 

комуникацију која даје боље резултате од нефлексибилности, трајнији је и сигурнији начин 

сталних развојних и организационих промена у школи. 

• Неопходно је развијање акционих планова и праћење ефеката њихове примене . 

Тим  је своје предвиђене активности у претходном периоду реализовао по плану, са циљем 

пројектовања боље климе и изражавање непресушног оптимизма у постизању блиских и 

удаљених циљева ради мобилисања сарадника и чланова колектива да се циљеви достигну и 

остваре. Стална борба за ново, прогрес, стицање нових знања, држање корака са временом и 

новим технолошким, научним и друштвеним развојем 

 

Директор школе, 

Љиљана Мијић 
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8.8 Извештај о раду Тима за здравствену и социјалну заштиту ученика за школску 

2020/21. годину 

У првом полугодишту 2020/2021.године чланови тима за задовољавање социјалних потреба 

ученика наше школе одржали су три састанка због актуелне епидемиолошке ситуације..                                                                      

Први састанак тима одржан је 14.септембра 2020.године.На састанку је донет план за школску 

2020/2021.годину.План је једногласно усвојен.Извршен је увид у документацију и евиденцију 

социјално угрожених породица-ученика наше школе. 

План рада тима за задовољавање социјалних потреба деце-ученика наше школе за 

школску 2020/2021.годину 

 

 

Садржај рада 

 

 

Време 

остваривања 

програма 

Начин 

остваривања 

програма 

Носиоци 

остваривања 

програма 

Идентификација 

ученика у 

емоционалном 

развоју, сазревању и 

оних са тежим 

породичним 

проблемима, деце са 

променама у 

понашању, 

тешкоћама у 

напредовању и деце 

из депривираних 

средина 

 

 

Континуирано 

током школске 

године 

 

На основу разговора 

са 

ученицима,родитељ

има и 

наставницима-

учитељима и 

васпитачима 

 

 

Наставници, 

учитељи        

педагог 

психолог 

Пружање подршке 

деци из осетљивих 

група 

Континуирано 

током школске 

године 

Избор врсте 

подршке 

Одељенски 

старешина,стручн

и сарадници 

Праћење адаптације 

ученика из 

осетљивих група 

Континуирано 

током школске 

године 

Праћење 

прихваћености у 

вршњачкој групи, 

разреду 

(комуникација, 

социјализацијa, 

постигнућа…) 

Одељенске 

старешине, 

стручни 

сарадници 

Сарадња са 

родитељима ученика 

Континуирано 

током школске 

Информисање 

родитеља о врстама 

помоћи које могу 

Секретар школе, 

одељенске 

старешине, 
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из осетљивих група године остварити у школи 

и институцијама 

локалне самоуправе 

стручни 

сарадници 

Сарадња са Центром 

за социјални рад 

Континуирано 

током школске 

године 

Информисање 

родитеља о врстама 

помоћи које могу 

остварити у Центру 

за социјални 

рад.Допуна 

информација о 

материјалном 

породичном 

статусу. 

Синхронизовано 

праћење 

породичног статуса 

Стручни 

сарадници, 

Стручњаци из 

Центра за 

социјални рад 

општине Земун, 

стручни 

сарадници 

Сарадња са Црвеним 

крстом 

Континуирано 

током школске 

године 

Информисање 

родитеља о врстама 

помоћи које могу 

остварити у 

Црвеном крсту 

Одељенске 

старешине, 

психолог и 

руководилац 

организације 

Црвеног крста 

Сарадња са 

Интерресорном 

комисијом 

Континуирано 

током школске 

године 

Информисање 

родитеља о врстама 

помоћи које могу 

остварити преко 

Интерресорне 

комисије 

Одељенски 

старешина, 

Стручни 

сарадници 

Давање савета за 

решавање проблема 

ученика који су 

настали као 

последица 

поремећених 

породичних односа 

Континуирано 

током школске 

године 

 

Саветодавно-

инструктивни рад са 

родитељима, 

ученицима 

Психолог,педаго, 

учитељи, 

наставници, 

васпитачи и 

сарадници ЦСР 

Сарадња са 

здравственим и 

социјалним 

институцијама које 

доприносе 

остваривању циља 

образовно-васпитног 

рада 

Континуирано 

током школске 

године 

Предавања,саветода

вни разговори и 

тематско-

едукативне 

радионице 

Завод за јавно 

здравље, 

Поливалентна 

патронажна 

служба 
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Посредовање у 

остваривању права 

на материјалну 

помоћ-за уџбенике, 

трошкове исхране, 

хуманитарне пакете, 

екскурзије, наставе у 

природи, медицинска 

помагала, лечења.. 

 

Континуирано 

током школске 

године 

Након договора са 

корисником, писање 

дописа Центру за 

социјални рад 

 

Тим за пружање 

додатне подршке 

ученицима 

Организација 

Хуманитарних акција 

Током школске 

године 

На основу разговора 

са родитељима, 

ученицима и 

наставницима 

Психолог, 

Ученички 

парламент, 

Наставници који 

воде УП 

 

У току првог полугодишта, иако ометени новонасталом неизвесном епидемиолошком 

ситуацијом изазваном вирусом КОВИД 19, успели  смо да спроведемо  низ хуманитарних 

акција и на тај начин помогнемо најугроженијим ученицима наше школе. У месецу септембру 

наша општина Земун је обезбедила школске ранчеве и прибор за ђаке прваке. Убрзо је 

уследила и  донација ЦК Земун-донирали су школске торбе и школски прибор за социјално 

угрожену децу. Наша школа је обезбедила заштитне маске за све ученике као и визире за децу 

која имају здравствених проблема са дисајним путевима. Ученицима који живе у лошим 

материјалним условима и који нису били у могућности да успоставе комуникацију са 

наставницима преко гугл учионице школа је обезбедила таблете. У оквиру ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ, у 

месецу октобру, ученици наше школе су узели учешће у низ акција. Од прикупљања чепова за 

акцију “ЧЕП ЗА ОСМЕХ”, старе хартије, школског прибора, слаткиша и сланиша који смо 

проследили социјално угроженој деци и деци која живе у многочланим породицама. Део 

школског прибора  смо поклонили ОШ’’ Сава Јовановић’’ Сирогојно. Ове године је колега 

Никола Стикић покренуо акцију прикупљања слаткиша,сланиша и школског прибора за децу 

са Косова  преко хуманитарне организације чији је члан и која помаже нашем народу на 

Косову. Ученици су се одазвали. Дечици на Косову су прослеђени пакетићи богате садржине. 

Хуманитарна фондација Новака Ђоковића је донирала нашој школи сребрне маске. Пошто 

број маски није покривао број наших ученика, договор је био да се поделе социјално 

угроженој деци и деци која имају здравствених проблема са дисајним путевима. Други 

састанак је одржан 24.новембра на коме смо се договарали о будућим акцијама у школи и 

приоритетима социјалне помоћи. 

У месецу децембру,иако са смањеним бројем ученика који похађају наставу у школи,успели 

смо на нивоу млађе смене(старија смена је прешла на онлајн наставу) да спроведемо 

хуманитарну акцију  

ЦК’’ Један пакетић-пуно љубави’’. Успели смо да направимо 35  новогодишњих 

пакетића.Пошто смо прикупљали нову гардеробу и то смо поделили деци наше школе којима 

је потребна и одговарајућа,остатак је прослеђен у ЦК Земун.Трећи састанак је одржан 

18.децембра 2020.године на коме је усвојен полугодишњи извештај тима. 
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Наш ученик, Милијашевић Алекса, оболео је од прогресивне дистрофије мишића.Помоћ му је 

потребна за куповину лекова и помагала за кретање.Наша школа је одмах по обраћању 

Алексине мајке за помоћ,са рачуна Црвеног крста и Дечијег динара пребацила новчану помоћ 

за куповину потребних лекова.Хуманитарна акција прикупљања новчаних средстава за Алексу 

спроведена је и у другом полугодишту.Директорка је предложила да се на свим улазима у 

школску зграду на видно место поставе кутије са плакатом за помоћ нашем Алекси.Ученици 

су донирали новчани прилог према својим могућностима.Све време  ученици ,родитељи и 

запослени у школи учествују у хуманитарној акцији “ЧЕП ЗА ОСМЕХ”. Наша 

директорка,Љиљана Мијић је одмах  успоставила контакт са овом хуманитарном 

организацијом (у децембру месецу) и изнела Алексин здравствени проблем као и потребу за 

куповином посебних инвалидских колица уз помоћ којих би се он лакше кретао и био колико-

толико самосталан.Оно што нас посебно весели и радује јесте да су они заиста позитивно 

реаговали и купили су му потребна колица. Наша мисија је успела. 25.маја наши ученици 

старије смене и наставници физичког васпитања су обележили Дан физичког васпитања под 

слоганом : ВЕЖБАЈ ЗА АЛЕКСУ!!!  У сарадњи са ЦК Земун послали смо три ученика на 

летовање у Митрово Поље:Хаџи-Пурић Илију,ученика 4/4 одељења, Шијан Стефана,ученика 

4/8 одељења и Јовану Манојловић,ученицу 3/6 одељења. Покренута је акција прикупљања 

лименки “Свака лименка се рачуна”,у сарадњи са Еко тимом.Ученици су скупљали лименке 

сходно могућностима.Њиховом продајом би се обезбедио новац за награде и путовања наших 

ученика. Четврти састанак смо одржали  25.јуна на коме смо усвојили план за наредну 

школску годину.  

 

Координатори тима учитељица Данијела Илић и педагог Марија Симић 
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8.9 Извештај о раду Тима за естетско уређење школе за школску 2020/21. годину 

 

Септембар: 

Естетско уређивање огранка школе у насељу Бусије поводом свечаног отварања: Украшавање 

школског улаза, уређивање паноа. 

Октобар: 

Дечија недеља: уређење паноа у главном холу у обе школе,  

Обележавање дана старијих особа: уређење паноа у главном холу обе школе. 

Јануар: 

Уређење паноа поводом школске славе „Свети Сава“ у обе школе, уређење великог паноа 

поводом снимања школске приредбе. 

Март: 

Уређење паноа у обе школе на тему: Стиже пролеће. 

Уређење великог паноа у централној згради школе поводом дана школе и снимања приредбе. 

Април: 

Уређење паноа у обе школе поводом Ускрса. 

Мај: 

Уређење паноа у школи у Бусијама поводом славе Свети Ћирило и Методије. 

Јун: 

Уређење школе поводом свечаног испраћаја ученика осмих разреда. 

 

 

Руководилац-Марија Кнежевић 
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8.10 Извештај о раду Тима за спровођење међународног програма „Еко Школа“ за школску 2020/21. годину 

Изабранатемарадаје: рециклажа 

 

Ред. 

Бр. 

Реализоване активност Садржај активности Носилац 

активности 

Учесници Време 

реализације 

Напомена 

(извор) 

1. Израда програма рада Израђен је програм рада Еко-школе 

 

Снежана 

Паравиња 

Шкрбић и 

чланови Еко 

одбора 

Еко одбор Септембар, 

2020. 

Годишњи 

план рада 

ОШ ,,Бранко 

Радичевић'', 

сајт школе 

2. Формирање Еко-патроле Ученици старије смене, као узор  Јелена 

Петровић, Нада 

Ристичевић 

Ученици 

старије смене 

Током првог 

полугодишта 

Разговор са 

ученицима, 

списак Еко-

патроле, 

Записници 

са састанака 

Еко тима 

3. Акција сакупљања старе 

хартије 

Прикупљање и одлагање хартије за 

рециклажу 

Љиљана Мијић, 

директор 

школе, чланови 

Еко тима 

Сви 

запослени и 

ученици 

школе 

Током првог 

полугодишта 

Потврде у 

рачуноводст

ву 

4. Уређење школског 

дворишта 

Уређење жардињера у школском 

дворишту 

Миланка 

Чабрило 

Родитељи, 

ученици 

Октобар 

2020. 

Чланак на 

сајту, 

фотографије 

5. Хуманитарна рециклажна 

акција – „Чеп за 

хендикеп“, стара хартија, 

лименке 

Прикупљање и одлагање хартије за 

рециклажу, лименки и чепова 

Еко тим, 

директор 

сви 

запослени, 

сви ученици 

Септембар – 

октобар 

2020. 

Захвалница 

добијена од 

фондације 

,,Чеп за 

хендикеп'' 

6. Дан здраве хране – 

тематски дан 

Здрави стилови живота Директор 

школе Љиљана 

Мијић, 

Ученици 

млађе и 

старије 

16.10.2020. Чланак на 

сајту школе, 

фотографије 
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координатор 

Еко-тима 

Снежана 

Паравиња 

Шкрбић, 

Милица 

Видановић,сви 

заинтересовани 

наставници и 

учитељи 

смене, 

чланови Еко 

тима 

7. Учешће у такмичењу 

Школски климатски изазов 

„Храна и климатске 

промене“  

 

Израда креативних решења 

програмирањем Micro Bit уређаја и  

прототип решења од рециклажних 

материјала. 

Драгана Лилић, 

Душан 

Стојиљковић, 

Душан Обилић, 

Наталија Дабић 

Ученици 

старије смене 

31.10.2020. Чланак на 

сајту школе, 

фотографије 

8.  Учешће у пројекту ,,Свака 

лименка се рачуна'', 

презентације  

Прикупљање лименки ,,Рецан'', 

Снежана 

Паравиња 

Шкрбић, 

координатор, 

сви учитељи на 

часовима ОС 

Сви 

запослени и 

ученици 

школе 

Током првог 

полугодишта 

Званични 

извештај 

рециклера 

9. Садња стабала аутохтоног 

дрвећа у дворишту школе 

Након остварене сарадње са 

Амбасадорима одрживог развоја у 

оквиру ЕУ пројекта env.net  засадили 

смо три саднице у дворишту матичне 

школе, а три саднице у дворишту 

издвојеног одељења Основне школе 

,,Бранко Радичевић” у насељу Бусије.  

Снежана 

Паравиња 

Шкрбић 

Домари 

школе, 

спремачице, 

чланови Еко 

тима 

10.11.2020. Фотографије 

10. Уређење школског 

дворишта у насељу Бусије 

Купљене  саднице за уређење 

школског дворишта 

Помоћник 

директора 

Дивна Атлагић, 

домар, 

наставници 

физичког 

Запослени Новембар 

2020. 

Фотографије 

http://env.net/
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васпитања и 

учитељи 

11. Глобални дечји 

Дизајнатону – дизајн 

маратону, на тему 

„Одрживи извори енергије 

и климатске промене“ 

Учешће, награда, рад се нашао међу 

прва три најбоља пројекта 

KidHub, 

Драгана Лилић, 

Душан 

Стојиљковић, 

Марија 

Кнежевић 

Урош 

Дугоњић 8/1, 

Вања 

Николић 5/2, 

Ђорђе 

Травица 6/8. 

Јануар, 2021. Чланак на 

сајту школе, 

извештај 

12. Креативна радионица Креирање робота од рециклажног 

материјала 

Анита Бура, 

Славица Стегић 

Ученици 

првог разреда 

и родитељи 

Фебруар, 

2021. 

Чланак на 

сајту школе 

13. Обележавање Светског 

дана енергетске 

ефикасности 

Реализоване радионице, креиране 

презентације, квизови, скечеви, панои 

др Снежана 

Паравиња 

Шкрбић, 

Љиљана Мијић, 

директор школе 

Учитељи, 

чланови Еко-

тима 

05.03.2021. Чланак на 

сајту школе, 

снимци и 

фотографије 

14. Саветовање путем 

интернета ,,Климатски 

пакет”, за наставнике 

разредне наставе 

Реализовано саветовање путем Zoom 

апликације 

Амбасадори 

одрживог 

развоја 

др Снежана 

Паравиња 

Шкрбић, 

координатор, 

Љиљана 

Мијић, 

директор 

школе, Јелена 

Павлица, 

Миланка 

Чабрило, 

Милица 

Видановић, 

Данијела 

Илић, Јасна 

Раковић, 

Радмила 

Шоргић, Вера 

Бабић, Дивна 

06.03.2021. Снимак 
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Атлагић, Ана 

Матић, 

Марина 

Стевић, 

Снежана 

Васић 

15. Саветовање путем 

интернета ,,Климатски 

пакет”, за наставнике 

предметне наставе 

Реализовано саветовање путем Zoom 

апликације 

Амбасадори 

одрживог 

развоја 

Мирјана 

Рацић 

13.03.2021. 

год. 

Снимак 

16. Набавка садница у оквиру 

акције 

,,Посади свој хлад'' 

Засађено је 15 стабала белог јасена. Директор 

школе, Љиљана 

Мијић, Жељко 

Комазец, 

општина Земун 

Домари 

школе 

09.04.2021. 

год. 

Фотографије 

17. Дан планете Земље Креиране радионице, панои и видео 

записи 

Јелена Савић, 

Гордана 

Гаврић, др 

Снежана 

Паравиња 

Шкрбић, 

Данијела Илић, 

Весна 

Стојаковић 

Ученици и 

родитељи 

22.04.2021. 

год. 

Чланак на 

сајту школе, 

објављен 

виидео на 

youtube 

каналу 

18. Светски Дан птица и 

дрвећа 

 

Креирање презентације са ученичким 

ликовним радовима 

Стручно веће 

учитеља, 

Миланка  

Чабрило, 

Светлана 

Бјелопавлић 

Ученици 09.05.2021. Презентациј

е на сајту 

школе 

19. Дан здравих градова Уређени панои са радовима ученика Актив 

географије, 

Вера Бабић, 

Весна Даничић 

Ученици 20.05.2021. Фотографије 

радова 

20. Светски дан пчела Креирана презентација и панои Милица Ученици 20.05.2021. Презентациј
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Видановић, др 

Снежана 

Паравиња 

Шкрбић 

год. а на сајту 

школе – М. 

Видановић, 

фотографије 

– С. П. 

Шкрбић 

21. Обележавање Светског 

дана биодиверзитета 

Ученици су направили пано Јелена 

Петровић 

Ученици 22.05.2021. Фотографије 

22. Европски дан паркова Креирање видеа дроном, посете 

парковима, певање песама 

Актив 3. 

разреда, 

Драгослава 

Петровић и 

Василије, 

ученик 7/1 

Ученици 24.05.2021. 

год. 

Видео на 

сајту школе 

23 Ботанички кутак Ученици су са својим учитељицама 

посадили малу цветну башту. 

Актив првог 

разреда 

Ученици  мај 2021.  Видео на 

сајту школе 

 

Координатор: др Снежана Паравиња Шкрбић 
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8.11 Извештај о раду Тима за међупредметне компетенције и предузетништво за школску 

2020/21. годину 

У школској 2020/21. години одржана су три састанка Тима за међупредметне компетенције и 

предузетништво  на којима  смо извршили планирање активности  и анализу реализације 

планираних активности.Обзиром да се настава реализује другачије од претходних година због 

пандемије Ковида19, и да ђаци у групама похађају наставу, нису се све планиране активности 

могле у потпуности реализовати. Углавном су отказане посете музејима, позориштима, 

сајмовима и другим институцијама, јер због епидемиолошке ситуације у земљи није безбедно. 

У другом полугодишту реализована су сва такмичења, осим из биологије и географије, јер су 

Стручна друштва биолога и географа, као организатори такмичења, сматрала да због 

пандемије Ковида-19 није безбедно окупљати велики број ученика и наставника. У школи су 

се све активности реализовале уз поштовање епидемиолошких мера. 

Активности које су реализоване  имају за циљ квалитено образовање ученика, које 

подразумева солидно знање, као и развијање компетенција потребних за даље учење и лични 

развој, одговорност у личном, приватном, радном и друштвеном животу и информатичком  

окружењу. То подразумева активности које подстичу ученике да истражују и успостављају 

различите односе међу информацијама, подацима и чињеницама из различитих области. 

Школа, у складу са својом мисијом васпитања и образовања младих нараштаја, свима пружа 

могућност да у њој развијају своја интересовања и задовоље своје социјалне потребе. 

Учитељи и наставници унапређују наставу користећи савремене облике наставе и ИТ које су 

предуслов успешних ученика и наставника у 21.веку.  

Такође подстичу креативност, подржавају талентоване. Размена искустава, енергија, померање 

граница, обогаћује комуникацију. Најважнија је комуникација и сарадња. О квалитету рада у 

школи најбоље сведоче резултати. По њима смо константно међу три најбоље школе у Земуну. 

Да бисмо одржали овај ниво постигнућа, у школи ради велики број секција и одвијају се 

многобројне ваннаставне активности.Негујемо традиционалне вредности, али уводимо и 

новине у наставни процес.Наставни кадар, који је значајно подмлађен, своје компетенције 

усавршава сваке године учешћем на одговарајућим семинарима  и обукама за рад на 

савременим наставним средствима. 

У пројекте укључујемо и родитеље и децу (Оснаживање породице, Професионална 

оријентација, Кликни безбедно...) Имамо сертификат програма УНИЦЕФА „Школа без 

насиља“. Посебан фокус на превенцију и превентивне активности вршњачког насиља. Како 

формирати пријатељску атмосферу у вршњачким групама, како научити децу/ученике да 

конструктивно решавају конфликте, како разумеју и уважавају друге али и своје потребе и 

границе, које технике можемо користити у циљу развијања асертивности код 

деце/ученика... 

Пратећи европске стандарде увели смо интерактивне (паметне) табле и опремили два 

дигитална кабинета. Свака учионица има компјутер и приступ интернет: Коришћење 

рачунара за припрему ефективније наставе. Користећи рачунар ученик треба да је активан, 

да истражује, допуњује учење.Учитељ/наставник мора да креира средину, која подстиче 

учење, пратећи интересовања и потребе деце, негујући учење у групи.Фокус је на 

креативности и машти...подстицати креативност. 
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Основно правило којег се придржавамо од првог сусрета са ђацима јесте     стварање 

позитивне климе, да се осете важним, тј.орасположити ђаке, одобровољити, насмејати, јер 

само такви су спремни за усвајање нових знања и богаћење личних искустава. 

Развијамо предузетничке вештине, креативности, стваралачко мишљење и  надахнуће, 

покретање, организовање и иновирање. Учење и развијање функције знања је предуслов за 

развој предузетничких вештина, независно од тога да ли таленат постоји или не.  

   Предузетништво и пројектна настава су неодвојиве целине. 

   Инклузивни модел образовања омогућио нам је да свако дете укључимо у     образовни 

систем, који је врло често ригидан и крут према њима. Тренинг наставника не обухвата обуке 

за рад са децом са сметњама у развоју, те су наставници принуђени да се свако на себи 

својствен начин суочава са нимало лаким проблемом. Свако према својим личним 

могућностима покушава да постане успешан медијатор између система с једне и ученика с 

друге стране. 

У раду са децом  улажемо много љубави и важна нам је отворена комуникација у којој владају 

поштовање и поверење. Свако дете има право да детињство и школске дане проводи окружено 

пријатељством и љубављу. 

 

-Имамо десетогодишње искуство у УНИЦЕФ-овом пројекту „Школа без насиља“. Желимо 

да истакнемо значај и потребу заједничког и усклађеног деловања школе, породице и локалне 

заједнице у настојању да потпуно очистимо наше учионице од насиља и да овај програм 

богатимо даље. 

 

-Развоју детета доприносе ваннаставне и ваншколске активности. Најважније је придобити 

децу и квалитетно им организовати време, не дозволити им да се изгубе у досади и доколици. 

 

     Наставак пројекта ,,2000 дигиталних учионица“ у организацији МПНТР са циљем 

спровођења дигитализације у образовању.15 учитеља и наставника се обучава, а прошле 

године је обучено 18 учитеља и наставника.Технолошке промене намећу нам обавезу да се 

укључимо у савремене токове  учења, те да се императивно информатички образујемо и 

стечено знање у настави применимо.  

 

   Пројекат ,,Еко-школа“ 

 

.      EKO-пројекти у организацији наше Школе: 

✓  Формирање Еко-патроле 

✓  Обележавање  Дана без аутомобилског дима 

✓   Рециклажни маратон:прикупљање старе хартије, пластичних боца, лименки,чепова 

✓ Зелени фестивал – сајам екологије 

✓ Посета другом Пупиновом ЕДУ ФЕСТ-у 

✓ Учешће на конкурсу ,,Употреби машту, покрени рециклажу“ 

✓ Учешће на конкурсу ,,Не прљај, немаш изговор“ 

✓ Учешће на Еко-квизу ,,Прљаво, или чисто није исто“ 

✓ Енергетска ефикасност у Еко-школама, квиз поводом обележавања 5.марта, дана 

Енергетске ефикасности, реализован на часовима физике, техничког и информатичког 

образовања, грађанског васпитања и одељењске заједнице. 

✓ Пројекат ,,Еко-авантура“ 

 

 

Ове школске године реализован је пилот пројекат „Учионица какву желим“  који је 

водила др Снежана Паравиња Шкрбић, учитељица одељења 2-6. Меморандум о сарадњи 
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потписан је између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и  Републичког 

секретаријата за јавне политике, а уз подршку ГИЗ‒а, Радио телевизије Србије, приватног 

сектора (друштвено одговорне компаније) и постојеће платформa за doniranje ― Donacije.rs.  

Реализацију пилот пројекта је пратило Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја, представник Школске управе Београд. За наставника разредне наставе чије одељење 

учествује у пројекту су организоване обуке на тему предузетништва и групног 

финансирања.  Обуке су реализоване током месеца априла и маја. За децу учеснике у пројекту 

су за потребе снимања кампање од стране ГИЗ-а обезбеђене мајице. 

Остварен је циљ пројекта, омогућено је ученицима млађег школског узраста  да стекну 

основна знања о предузетништву кроз осмишљавање и реализацију пројекта опремања своје 

учионице. У раду на том задатку, деца су осмислила како желе да реновирају и опреме своју 

учионицу и како да прикупе неопходна финансијска средства да би то остварили. За 

прикупљање средстава коришћен је модел групног финансирања, који је подразумевао да деца 

у замену за донације понуде награду коју су претходно осмислили и произвели. Подухват 

опремања своје учионице подразумевао је познавање основа предузетништва које је деци, уз 

помоћ учитељица, омогућило да: анализирају своје потребе, у складу са својим могућностима 

истраже тржиште како би сазнали колико коштају потребне робе и услуге, израде мали 

финансијски план, осмисле и израде свој производ, осмисле кампању за понуду 

производа/награде, отпреме производ итд. Један од алата којим су се служили у том процесу је 

и израда видео материјала у ком су представили своју идеју. 

Школа је, за реализацију наведеног пројекта путем платформе примила донацију у 

новцу од стране Ерсте банке у вредности од око 1000€ у динарској противвредности, као и 

донацију у новцу од стране платформе за групно финансирање. Сав новац је намењен за 

опремање учионице одељења 2/6 које реализује пројекат. Циљ је да учионица буде опремљена 

до почетка школске 2021/2022. год. 

 У наставку следе реализоване активности које су усмерене на развијање међупредметних 

компетенција и предузетништво: 

  НОСИЛАЦ  

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ  

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

Угледни час : Математика 

Природни бројеви до 1000 

Милица Видановић 

Стручно веће учитеља 

1. 1.9.2020. 

Практична  STEAM идеја за нову 

школу „ Како преко музичке културе 

заволети математику“ 

Вера Бабић 

 

1.9.2020.   

Угледни час : Природа и друштво 

Положај Србије 

Милица Видановић 

Стручно веће учитеља 

1.9.2020.   

Угледни час :Српски језик 

Добродошли четвртаци , пред вама је 

нова школска година 

Милица Видановић 

Стручно веће учитеља 

1.9.2020.   

Угледни час : Ликовна култура 

Упознавање с уџбеничким 

комплетом и прибором , договор о 

начину рада , облици и простор 

С. Паравиња Шкрбић 

Стручно веће учитеља 

 

2.9.2020. 

Угледни час : Српски језик 

Дечије игре- прича у сликама 

С. Паравиња Шкрбић 

Стручно веће учитеља 

4.9.2020. 

Угледни час : Математика 

Положај предмета и односи међу 

њима 

С. Паравиња Шкрбић 

Стручно веће учитеља 

4.9.2020. 
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Угледни час : Математика 

Читање и писање бројева до милион 

Милица Видановић 

Стручно веће учитеља 

8.9.2020. 

Уређење  школског  

дворишта(сађење  јесењег  цвећа) 

Миланка Чабрило 7.9.2020. 

Угледни час : Српски језик 

Род и број именица , обнављање , 

проширивање знања 

Милица Видановић 

Стручно веће учитеља 

8.9.2020. 

Угледни час : Природа и друштво 

Београд-главни град Србије 

Милица Видановић 

Стручно веће учитеља 

8.9.2020. 

Онлајн радионица „Мотивација и  

подршка у време епидемије” 

Радмила Шоргић 8.9.2020. 

Обука чланова Тима за 

међупредметне компетенције и 

предузетништво за оснивање 

ученичке задруге  

чланови Тима за 

међупредметне 

компетенције и 

предузетништво 

15.9.2020. 

26.10.2020. 

Угледни час:Српски језик 

Мирослав Антић „ Тајна“ 

С. Паравиња Шкрбић 

Стручно веће учитеља 

11.9.2020. 

Угледни час : Математика 

Одузимање једноцицреног броја од 

двоцифреног ( 45 -8 ) 

С. Паравиња Шкрбић 

Стручно веће учитеља 

11.9.2020. 

Дан без аутомобилског дима Стручно веће учитеља и 

наставника математике, 

технике и технологије 

14.9.2020. 

Угледни час:Српски језик 

Брана црнчевић „ Босоноги и небо“ 

Милица Видановић 

Стручно веће учитеља 

15.9.2020. 

Угледни час : Математика 

Месне вредности цифара 

Милица Видановић 

Стручно веће учитеља 

15.9.2020. 

Угледни час : Природа и друштво 

Становништво Србије 

Милица Видановић 

Стручно веће учитеља 

15.9.2020. 

Угледни час : Ликовна култура 

Светлост и облици 

С. Паравиња Шкрбић 

Стручно веће учитеља 

16.9.2020. 

Угледни час:Српски језик 

Глас , слово , слог , реч , реченица 

С. Паравиња Шкрбић 

Стручно веће учитеља 

18.9.2020. 

Угледни час: Математика 

Одузимање двоцицрених бројева 

( 52 -27 ) 

С. Паравиња Шкрбић 

Стручно веће учитеља 

18.9.2020. 

Ликовни конкурс : „ Шта у мом срцу 

лежи“ 

Стручно веће учитеља септембар 2020. 

Угледни час: Математика 

Бројеви до 1000 ; Упоређивање 

бројева до 1000 

Ана Матић 21.9.2020. 

Угледни час:Српски језик 

„Пепељуга“ , Народна бајка 

Милица Видановић 

Стручно веће учитеља 

22.9.2020. 

Угледни час: Математика 

Бројеви већи од милион 

Милица Видановић 

Стручно веће учитеља 

22.9.2020. 

Угледни час : Природа и друштво 

Рељеф Србије 

Милица Видановић 

Стручно веће учитеља 

22.9.2020. 

Онлајн – „Менторство и рад са 

надареним ученицима“ 

И.Филиповић Готић 24.9.2020. 
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Угледни час: Српски језик 

„Хвала“ , Ј.Ј.Змај 

С. Паравиња Шкрбић 

Стручно веће учитеља 

26.9.2020. 

Европски дан језика СВ Страних језика, 

Д.Атлагић4-7 и 

М.Видановић 4-8 са 

ученицима 4-7 и 4-8 

26.9.2020. 

Угледни час: Математика 

Замена места сабирака 

С. Паравиња Шкрбић 

Стручно веће учитеља 

26.9.2020. 

Угледни час :Математика 

Линија и област 

Анита Бура  

Љиљана Мијић 

Сузана Васиљевић 

29.9.2020. 

Угледни час : Српски језик 

Велико слово на почетку реченице; 

Писање тачке на крају реченице 

Анита Бура  

Љиљана Мијић 

Сузана Васиљевић 

29.9.2020. 

Час за лиценцу : Српски језик 

Глас и штампано слово Тт ( запета) 

Јелена Савић 

Светлана Бјелопавлић 

Љиљана Мијић 

Сузана Васиљевић 

Марија Симић 

Славица Денић 

Милан Шево 

29.9.2020. 

Угледни час .: Математика 

Предмети истих и различитих 

облика и боја 

Јелена Савић 

Љиљана Мијић 

Сузана Васиљевић 

29.9.2020. 

Угледни час: Математика 

Упоређивање бројева 

Милица Видановић 

Стручно веће учитеља 

29.9.2020. 

Угледни час: Српски језик 

Војислав Илић „ Јесен“ 

Милица Видановић 

Стручно веће учитеља 

29.9.2020. 

Угледни час : Природа и друштво 

Облици рељефа и воде Србије 

Милица Видановић 

Стручно веће учитеља 

29.9.2020. 

Угледни час : Српски језик 

Глас и штампано слово Т 

Славица Стегић 

Љиљна Мијић 

Сузана Васиљевић 

29.9.2020. 

Угледни час : Математика 

Предмети истих и различитих 

облика и боја 

Славица Стегић 

Љиљаана Мијић 

Сузана Васиљевић 

29.9.2020. 

Међународна ликовна изложба 

 „ Флора и фауна –извор живота и 

лепоте 2020.“ 

Стручно веће учитеља октобар 2020. 

Угледни час : Математика 

Предмети истих и различитих 

облика и боја 

Стегић Славица 

Мијић Љиљана  

Сузана Васиљевић 

29.9.2020. 

Угледни час : Српски језик 

Глас и штампано слово Т 

Стегић Славица 

Мијић Љиљана  

Сузана Васиљевић 

29.9.2020. 

Угледни час : Ликовна култура 

Контрас 

С. Паравиња Шкрбић 

Стручно веће учитеља 

30.9.2020. 

Угледни часд : Српски језик 

Читамо и пишемо научена штампана 

слова Аа , Мм, Ии, Тт 

Мирјана Рацић 

Сузана Васиљевић 

30.9.2020. 
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Угледни час . Математика 

Предмети истих и различитих 

облика и боја 

Мирјана Рацић 

Сузана Васиљевић 

30.9.2020. 

Угледни час : Српски језик 

Прича по низу слика 

Весна Даничић 

Љиљана Мијић 

1.10.2020. 

Угледни час : Српски језик 

“Ми смо тим-прича по низу слика“, 

Јасна Раковић 

Љиљана Мијић 

1.10.2020. 

Конкурс : Примери добре учитељске 

праксе „ Унапређивање наставне 

праксе кроз размену 

професионалних искустава“ 

Српски језик : 

Говорна вежба –Буђење пролећа 

Пројектна настава: 

Здрава храна телу годи , од ње се 

расте у слободи 

С. Паравиња Шкрбић 

 

септембар 2020. 

Сређивање паноа поводом Дечије 

недеље 

Стручно веће учитеља, 

наставници ликовне 

културе 

5.10.2020. 

Хуманитарна рециклажна акција 

 „ Чеп за хендикеп“ 

Стручно веће учитеља 5.10.2020. 

Деца и заштита животне средине- 

Садимо дрво генерације 

Актив учитеља 1. разреда 7.10.2020. 

Поклон књига библиотеци Стручно веће учитеља 8.10.2020. 

Израда „Добродошлице „ за пријем 

првака у Дечији савез 

Анита Бура октобар 2020. 

Угледни час : Српски језик 

„Глас и штампано слово Рр“, 

Весна Даничић 

Марија Симић 

9.10.2020. 

Угледни час : Српски језик 

„Глас и штампано слово Рр“, 

Јасна Раковић 

Марија Симић 

9.10.2020. 

Дружење  са ученицима ОШ “Сава 

Јовановић Сирогојно“ 

ЗАЈЕДНО ПРОМОВИШЕМО ДЕЧЈУ 

НЕДЕЉУ 

(хуманитарно -солидарна акција – 

сакупљање школског прибора) 

Јелена Павлица  

Ана Матић 

9.10.2020. 

Угледни час : Ликовна култура 

Светлост и сенка 

С:Паравиња Шкрбић 

Стручно веће учитеља 

14.10.2020. 

Сређивање паноа поводом Дана 

здраве хране 

Стручно веће учитеља 

 

14.10.2020. 

Угледни час Српски језик,,Огласи 

шумских новина“, Бранко Ћопић 

М.Килибарда Бабовић 

Ђурђа Шакић 

14.10.2020. 

Међународна акција „Дан 

интелигенције“, Менса Србије 

2 активности – математички танграм 

и математичка пустоловина 

Радмила Шоргић 15.10.2020. 

Угледни час : Математика  

Одређивање непознатог сабирка 

С.Јаић Таталовић 

Ђурђа Шакић 

15.10.2020. 
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Израда паноа поводом Дана здраве 

хране 

Стручно веће учитеља 

Еко тим 

 

16.10.2020. 

Обележавање дана здраве хране Актив трећег разреда 16.10.2020. 

Угледни час: Одређивање 

непознатог сабирка,Математика 

Вера Бабић               

Марија Симић 

16.10.2020.  

Угледни час : Српски језик 

Скраћенице 

Светлана Бјелопавлић   

Ђурђа Шакић 

16.10.2020. 

Угледни час: Математике. 

Одузимање десетица од троцифреног 

броја (170 – 30; 200 – 30; 350 – 70), 

усмени поступак 

Радмила Шоргић 

Марија Симић 

16.10.2020. 

Наградни конкурс добрих примера 

праксе „Решавање проблема као 

стимуланс интелектуалног развоја“, 

Дан интелигенције,  Менса Србије. 

Једна активност – математичка 

пустоловна 

Радмила Шоргић 

 

16.10.2020. 

Конкурс „Стрип каиш“ Стручно веће учитеља 

 

октобар 2020. 

Угледни час : Тематски дан 

„ Не бацај храну , здраво једи , 

планета Земља да нам се среди“ 

С.Паравиња Шкрбић 

Милица Видановић 

16.10.2020. 

Угледни час : Српски језик                               

Скраћенице 

Снежана Весић                         

Ђурђа Шакић                          

16.10.2020. 

Радио емисија поводом ослобођења 

Београда 

Сузана Васиљевић 

Стручно веће учитеља 

20.10.2020. 

Ликовни конкурс „ Железнице 

Србије“ 

Стручно веће учитеља октобар 2020. 

Конкурс  „ Зашто волим Србију“ Стручно веће учитеља октобар 2020. 

Сарадња са Амбасадорима одрживог 

развоја, набавка садница у оквиру 

ЕУ пројекта env.net 

С.Паравиња Шкрбић 

 

октобар 2020. 

Математички квиз „ Стоји у част“ Актив учитеља 2. И 3. 

разреда 

26.10.2020 

Угледни час : Математика    

Писмено сабирање 

Милица Видановић 

Катарина Јаковљевић 

27.10.2020. 

Угледни  час:Писмено  сабирање  

бројева  преко  1000 (посета  

психолога) 

Дивна Атлагић 

 Катарина Јаковљевић  

27.10.2020. 

Угледни час :Српски језик               

Читање и писање научених слова 

Јасна Раковић 

Љиљана Мијић 

Катарина Јаковљевић 

28.10.2020. 

Угледни час :Српски језик               

Читање и писање научених слова 

Весна даничић 

Катарина Јаковљевић 

28.10.2020. 

http://env.net/
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Учешће ученика 5-8- разреда на 

8.међународном такмичењу 

Willkommen. 

М.Илић,наст.ЕЈ 

Д.Илић,наст.ЕЈ 

Т.Бура, наст.ЕЈ 

новембар 2020. 

 

Учешће на 2. међународној 

Олимпијади из руског језика 

С.Дражета-Милуровић, 

наст.РЈ 

А.Мрђић, наст.РЈ 

новембар 2020. 

Наградни конкурс : „Моје право на 

игру и слободно време“. 

Стручно веће учитеља новембар 2020. 

Наградни конкурс Поште Србије 

„Пиши Деда Мразу“ 

Стручно веће учитеља новембар 2020. 

Угледни час . Српски  језик  

 „Шта је отац”, Драган Лукић   

Радмила Шоргић 

Катарина Јаковљевић 

4.11.2020. 

Угледни час: Српски језик              

Игром до знања 

Вера Бабић           

Катарина Јаковљевић 

4.11.2020.  

Такмичење „Школски климатски 

изазов“-пројекат наше школе„Да нам 

школа штима, важна је и клима“- 

2.награда за тим „Супер Бранко“ 

Д.Лилић,наст.биологије 

Д.Стојилјковић,наст.инф

ор. 

Д.Обилић, наст.информ. 

Н.Дабић, наст.ликовне 

кул. 

12.11.2020. 

" Песничка сусретања деце и младих 

Београда " 

Стручно веће учитеља новембар 2020. 

Хуманитарна акција „ Слатки  

караван“ 

Љ.Мијић, дир.школе 

Никола Стикић, наст.фв 

 

Стручно веће учитеља, 

одељењске старешине,  

новембар 2020. 

Ликовни конкурс „Моје право на 

игру и слободно време“- Е.Чукић 5-3 

1.место, Т.Чукић 5-3 3. место 

Марија Кнежевић, наст. 

ликовне културе 

17.11.2020. 

Угледни час : Математика      

Дужина дужи и изломљене линије 

С.Јаић Таталовић 

Љиљана Мијић 

23.11.2020. 

Угледни час : Српски јези   

Штампана слова латинице I , N , Nj 

С.Јаић Таталовић 

Љиљана Мијић 

23.11.2020. 

Угледни час : Српски језик   

Градивни придеви 

Л.Глођајевић Цветковић 

Љиљана Мијић 

24.11.2020. 

Угледни час : Математика                          

Израчунавање површине 

правоугаоника и квадрата 

Л.Глођајевић Цветковић 

Љиљана Мијић 

24.11.2020. 

Угледни час : Математика 

Зависност збира од промене 

сабирака 

Светлана Личанин 

Љиљана Мијић 

26.11.2020. 

Угледни час . Српски језик 

Речи народног говора и речи страног 

порекла 

Светлана Личанин 

Љиљна Мијић 

26.11.2020. 

Угледни час : Математика 

Геоматрија - линије 

М.Бабовић Килибарда 

Љиљана Мијић 

27.11.2020. 
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Угледни час   . Српски језик  

Род и број именица 

М.Бабовић Килибарда 

Љиљана Мијић 

27.11.2020. 

Међународни Дан људских права Стручно веће учитеља 17.12.2020. 

Сајам књига у одељењу В.Даничић 1-7 

Ј.Раковић 1-8 

В.Бабић 2-7 

Р. Шоргић 3-6 

Д.Атлагић 4-7 

М.Видановић 4-8 

 

децембар 2020. 

Наградни ликовни конкурс 

ИКАБОГ- ученица 5-3 Е.Чукић , 

освојила награду за школу, књиге у 

вредности 12000,00 дин. 

Марта Илић, наст. 

енглеског језика 

17.12.2020. 

Акција озелењавања школских 

дворишта у Батајници и на Бусијама 

„Посади свој хлад“- пројектна 

активност 

ученици1.разреда, 3-2,3-

1,4-3 

Љ.Мијић,дир.школе 

С.Месаровић, наст. ФВ 

Д.Клисарић, наст.фв 

Ј.Павлица, проф.раз.нас. 

Д.Тривковић, 

проф.раз.нас. 

М.Ђекић, 

проф.раз.наставе 

С.Васић, проф раз.нас. 

Д.Атлагић, проф раз.нас. 

Д.Стојиљковић. 

наст.инф. 

С.Зарић,домар 

М.Новоградец,спремачиц

а 

С. Вујичић,спремачица 

 

 

Хуманитарна акција :„Један пакетић, 

много љубави“ 

Стручно веће учитеља, 

Одељењске старешине,  

децембар 2020. 

Конкурс : „Маче на удару ветра“ , 

недовршена прича 

Актив учитеља 4. разреда децембар 2020. 

Украшавање хола школе поводом 

Нове године 

Актив учитеља 2. разреда децембар 2020. 

 

 

  

-Урећење паноа поводом 

обележавања школске славе Св. Сава 

Марија Кнежевић, 

Наталија Дабић 

Јануар 2021. 

-Конкурс МФЦ „Шта твоју душу 

чини срећном“ 

Марија Кнежевић, 

Наталија Дабић 

Фебруар 2021. 

-Ликовни конкурс „Робот и вештачка 

интелигенција“ 

Марија Кнежевић, 

Наталија Дабић 

10.2.2021. 

-Ликовни конкурс „Мали Битољски 

Монмартр 2021“ 

Марија Кнежевић, 

Наталија Дабић 

20.2.2021. 
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Дигитална приредба поводом 

Светога Саве  

– наставници верске 

наставе 

 

27. 1. 2021. 

Учешће на литерарном 

конкурсу  „Пред ликом Светог Саве”  

– Виолета Тошић,  

Мирјана Облаковић 

Јануар 2021. 

Организација кастинга ученика 

старије смене у издвојеном одељењу 

на Бусијама за дугометражни играни 

филм и серију „Олуја” у реализацији 

Продукцијске куће „Омега” и вођење 

ученика у студио на Кошутњаку – 

Мирјана Облаковић Друго 

полугодиште 

шк.2020/21.год. 

Наставнице ликовне културе су са 

својим даровитим ученицима 

учествовале на бројним ликовним 

конкурсима: 

а) МФЦ „Шта твоју душу чини 

срећном“, 

б) „Робот и вештачка интелигенција“ 

в) „Мали Битољски Монмартр 2021“  

г) „Мали Пјер“  

. Наши ученици су постигли 

запажене резултате: 

1. место - Јован Кнежевић 8/4 

2. место - Ана Цревар 5/2 

2. место – Јана Јокановић 8/4 

3. место – Елена Чукић 5/3 

3. место – Лазар Добрић 5/7 

д) „Како видим планету у 2030. 

години“ Јапан. 

ђ) Ликовни конкурс за ускршње 

радове  

М.Кнежевић, Н.Дабић – 

наст. Ликовне културе 

Фебруар, март и 

април 2021. 

Припрема и реализација онлајн-

приредбе поводом Дана школе – 

Виолета Тошић 

 

Март 2021.   

Учешће у литији поводом Недеље 

православља  

− Жељка Павловић и 

ученици од 2. до 8. 

разреда 

 

21. 3. 2021. 

-Уређење паноа поводом 

обележавања Дана школе и снимања 

онлајн приредбе 

Марија Кнежевић, 

Наталија Дабић 

Март 2021. 

-Учешће на конкурсу „Мали Пјер“ Марија Кнежевић, 

Наталија Дабић 

23.3.2021.  
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наши ученици су 

постигли запажене 

резултате: 

1. место - Јован 

Кнежевић 8/4 – 

2. место - Ана Цревар 

5/2  

2. место – Јана Јокановић 

8/4 

3. место – Елена Чукић 

5/3 

3. место – Лазар Добрић 

5/7 

-Уређење паноа на тему „Пролеће“ у 

обе школе 

Марија Кнежевић, 

Наталија Дабић 

Април 2021. 

-Учешће на ликовном конкурсу 

„Како видим планету у 2030. 

години“ Јапан 

Марија Кнежевић, 

Наталија Дабић 

22.4.2021. 

-Учешће на ликовном конкурсу за 

ускршње радове 

Марија Кнежевић, 

Наталија Дабић 

25.4.2021. 

   

. Учешће на литерарном конкурсу 

„Шекспирова реч”  

 

 

– Виолета Тошић, 

Мирјана Облаковић 

Март-април 

2021 

-Уређење паноа школе у Бусијама 

поводом прославе славе Свети 

Ћирило и Методије 

Наталија Дабић Мај 2021. 

-Учешће на конкурсу „Упознајмо 

птице“ 

Марија Кнежевић, 

Наталија Дабић 

Награђени ученици су: 

Елена Чукић 5/3, 

Катарина Слијепчевић 

5/2 и Катарина Стошић 

5/6. 

20.5.2021. 

године.  

 

Ликовни и литерарни конкурс 

Светосавског звонцета за 2020/21. −  

Жељка Павловић и 

ученици од 2. до 4. 

Разреда; Драгана 

Кончаревић 

 

Током године 

Организовање Ускршњег базара  – Виолета Тошић 

 

Април 2021. 

. Израда паноа поводом Васкрсења Драгана Кончаревић Април 2021 
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Христовог –  

Међународни дан планете 

земље-изложба паноа 5. и 

6.разреда 

 

Актив наставника 

математике,информатике

, технике и технологије 

22.04. 

Обележен је мај месец 

математике изложбом 

ученичких радова из 

различитих области 

математике 

 

Актив наставника 

математике,информатике

, технике и технологије 

Мај 2021. 

Такмичење из математике 

„Математички турнир“- 

математичка олимпијада  је 

одржан  

Актив наставника 

математике,информатике

, технике и технологије 

22.маја 2021. 

Године. 

Европски дани 

паркова“,ученици 3. и 7. 

разреда су учествовали у овој 

активности-ученик Василије 

Шапоња(7-1) је коришћењем 

дрона учествовао у изради 

презентације на ову тему 

Актив наставника 

математике,информатике

, технике и технологије 

 

   

Обележавање Дана биодиверзитета- 

урађени панои и предавања на 

часовима редовне наставе 

 

 

Н.РистичевићЈ.Петровић,

Д.Лилић-наст. биологије 

Мај 2021. 

Обележавање Дана здравих градова-

урађени панои и предавања на 

часовима редовне наставе и изборног 

предмета 

 

 

М.Ђурић,Д.Косановић,Б.

Прица – наст. географије 

20.5.2021. 

Израда паноа поводом Дана 

словенске писмености на празник 

светог Ћирила и Методија  

– Драгана Кончаревић 

 

24. 5. 2021. 

Израда паноа поводом славе Св. 

Ћирило и Методије у издвојеном 

одељењу на Бусијама  

– Мирјана Облаковић 

 

24. 5. 2021. 

Државно такмичење из 

програмирања одржано је у 

Београду (Математичка 

гимназија). Резултати: Василије 

Хаџи Пурић (1.место), Јована 

Хаџи Пурић (2. место) 

 

 

 

 

Актив наставника 

математике,информатике

, технике и технологије 

5.6.2021. године 



Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе шк. 2020/21.године 

201 

 

Организација смотре“Шта 

знаш о саобраћају“,вожња 

полигоном спретности 

Актив наставника 

математике,информатике

, технике и технологије 

16.06.2021.годи

не 

Изложба ученичких радова у холу 

наше школе 

 

Актив наставника 

математике,информатике

, технике и технологије 

Јун 2021. 

 

Учешће на међународном конкурсу 

(2021 International Essay Contest for 

Young People) са темом ’’What is 

life?’’, под покровитељством 

UNESCO’s Education for Sustainable 

Development: Towards achieving the 

SDGs (ESD for 2030). 

Наставници енглеског 

језика 

Мај 2021. 

Ликовни конкурс „Упознајмо 

птице“Награђени ученици су: Елена 

Чукић 5/3, Катарина Слијепчевић 5/2 

и Катарина Стошић 5/6. 

 

М.Кнежевић, Н.Дабић – 

наст. Ликовне културе 

20.5.2021. 

године. 

Ликовни конкурс „Маскота за 

светско првенство у боксу 2021.“ 

Србија  

М.Кнежевић, Н.Дабић – 

наст. Ликовне културе 

15.6.2021 

Учешће на годишњем међународном 

фестивалу руског језика који 

организује Московски центар за 

квалитет образовања  

Анита Мрђић, 

наст.руског језика 

Мај 2021. 

Ликовни и литерарни конкурс „ Пред 

ликом и делом Светог Саве“ 

Стручно веће учитеља јануар 2021. 

Обележавање школске славе Светог 

Саве 

Стручно веће учитеља 27.1.2021. 

Свети Сава, уређивање паноа Актив учитеља 4. разреда Јануар 2021. 

26. републичка смотра дечјег 

музичког стваралаштва „ Деца 

композитори“ ФЕДЕМУС 2021 

Стручно веће учитеља јануар-март 

2021. 

Пројекат „ Подели пријатељство“ Стручно веће учитеља Јануар 2021. 

Наградни литерарно-ликовни 

конкурс „Библиотека – жељотека“ 

Стручно веће учитеља Фебруар / март 

2021. 

Угледни час: Српски језик 

Бројеви 

Младен Ђекић 

Љиљана Мијић 

Сузана Васиљевић 

1.2.2021. 

 

Угледни час:  Математика 

Припрема за писмени задатак 

Младен Ђекић 

Сузана Васиљевић 

Љиљана Мијић 

1.2.2021. 

 

Угледни час: Српски језик 

Бројеви 

Тамара Стојаковић 

Љиљана Мијић 

Сузана Васиљевић 

2.2.2021. 

 

Угледни час:  Математика 

Припрема за други писмени задатак 

Тамара Стојаковић 

Љиљана Мијић 

Сузана Васиљевић 

2.2.2021. 
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Угледни час: Српски језик 

„Бела Грива „ , Рене Гијо 

Л.Глођајевић Цветковић 

Сузана Васиљевић 

3.2.2021. 

 

Угледни час: Математика 

Други  школски писмени задатак 

Л.Глођајевић Цветковић 

Сузана Васиљевић 

3.2.2021. 

 

Креирање робота од рециклажног 

материјала 

Анита Бура 

Славица Стегић 

фебруар 2021. 

Угледни час: Српски језик 

Бројеви 

Весна Стојаковић 

Сузана Васиљевић 

8.2.2021. 

 

Угледни час: Математика 

Својства квадра и коцке 

Весна Стојаковић 

Сузана Васиљевић 

8.2.2021. 

 

Угледни час: Српски језик 

Избор из усмене књижевности 

 ( пословице , анегдоте ) 

Светлана Личанин 

Сузана Васиљевић 

9.2.2021. 

 

Угледни час: Математика 

Израчунавање површине квадра и 

коцке 

Светлана Личанин 

Сузана Васиљевић 

9.2.2021. 

 

Угледни час: Српски језик 

„Аждаја своме чеду тепа“ 

.Љ.Ршумовић 

Милица Видановић 

Катарина Јаковљевић 

9.2.2021. 

 

Угледни час: Српски језик 

„Аждаја своме чеду тепа“ 

.Љ.Ршумовић 

Дивна Атлагић 

Катарина Јаковљевић 

9.2.2021. 

 

Угледни час: Српски језик 

„Аждаја своме чеду тепа“ 

.Љ.Ршумовић 

Младен Ђекић 

Марија Симић 

9.2.2021. 

 

Угледни час: Математика 

Мрежа за модел коцке 

Младен Ђекић 

Марија Симић 

9.2.2021. 

 

Угледни час: Математика 

Израчунавање површине квадра и 

коцке 

Миланка Чабрило 

Сузана Васиљевић 

10.2.2021. 

 

Угледни час: Српски језик 

„ Најбоље задужбине“ , Народна 

прича 

Миланка Чабрило 

Сузана Васиљевић 

10.2.2021. 

 

Радио емисија поводом обележавања 

Дана државности Републике Србије 

„ Србија у срцу“ 

Стручно веће учитеља 12.2. 2021. 

Акција „ Свака лименка се рачуна“ Стручно веће учитеља фебруар 2021. 

Конкурс дечије карикатуре „ Мали 

Пјер“ 

Стручно веће учитеља фебруар 2021. 

Пројекат „Енергетска ефикасност у 

Еко школама“ 

Еко тим фебруар 2021. 

Угледни час : Математика 

Множење и дељење до 1000 

Весна Стојаковић 

Марија Симић 

22.2.2021. 

Угледни час : Српски језик 

„ Ружно паче“ , Х.К.Андерсен 

Весна Стојаковић 

Марија Симић 

22.2.2021. 

Угледни час : Математика 

Површина квадра и коцке 

ТамараСтојаковић 

Марија Симић 

22.2.2021. 

Угледни час : Природа и друштво 

Кретање 

ТамараСтојаковић 

Марија Симић 

22.2.2021. 
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Угледни час : Математика 

Површина квадра и коцке 

ТамараСтојаковић 

Катарина Јаковљевић 

23.2.2021. 

Угледни час : Математика 

Веза множеља и дељења 

Весна Стојаковић 

Катарина Јаковљевић 

23.2.2021. 

  Угледни час : Математика 

Пинокио у свету математике ( 

множење) 

С.Паравиња Шкрбић 

Сузана Васиљевић 

Милица Видановић 

М.Бабовић Килибарда 

Весна Стојаковић 

23.2.2021. 

Угледни час : Математика 

Веза множеља и дељења 

Л.Глођајевић Цветковић 

Марија Симић 

23.2.2021. 

Угледни час  : Српски језик 

Пејзаж 

Л.Глођајевић Цветковић 

Марија Симић 

23.2.2021. 

Угледни час  : Српски језик 

„Ружно паче“ , Х.К.Андерсен 

Л.Глођајевић Цветковић 

Катарина Јаковљевић 

24.2.2021. 

Међународни Дан борбе против 

вршњачког насиља 

Стручно веће учитеља 24.2.2021. 

4. смотра „ Лутка у школи“ СЛУШ С.Паравиња шкрбић 

Данијела Илић 

фебруар-март 

2021. 

Међународно истраживање развоја 

читалачке писмености ПИРЛС 2021 

С.Паравиња Шкрбић 

Ана Матић 

Светлана Личанин 

Младен Ђекић 

4.3.2021. 

Међународни Дан енергетске 

ефикасности 

Стручно веће учитеља 5.3.2021. 

Саветовање,,Климатски пакет”, Стручно веће учитеља 06.03.2021. 

Конкурс  за најбољу дечју 

карикатуру „Мали Пјер“ 

Стручно веће учитеља март 2021. 

Конкурс „ Крв живот значи“ Стручно веће учитеља март 2021. 

Уређивање паноа поводом Дана 

школе 

Стручно веће учитеља март 2021. 

9.BUDI  конкурс 

Пројекат „Мале лудости – велике 

мудрости“ , приказ радова секција 

наше школе 

Др С.Паравиња Шкрбић 

Марта Илић 

Анита Бура  

Милица Тишма 

Весна Стојаковић 

Тамара Стојаковић 

30.3.2021. 

Пројекат „ Брзином до звезда“ Тамара Стојаковић 

Милица Видановић 

9.4.2021. 

Осликавање Ускршњег јајета и 

радови на тему Ускрса 

Јелена Павлица 

Стручно веће учитеља 

април 2021. 

Конкурс „Примери добре праксе”, 

Друштво учитеља Београда 

Активност: „Израчунај и бежи из 

учионице” 

Радмила Шоргић 14.4.2021. 

Конкурс „Примери добре праксе”, 

Друштво учитеља Београда 

Активност: „Српскипол” 

Радмила Шоргић 14.4.2021. 

Математичка радионица Стручно веће учитеља 17.4.2021. 
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„Припремни задаци за окружно 

такмичење 

Међународни књижевни (литерарни) 

и ликовни конкурс „Шантићева реч”, 

на тему „Чаробни свет детињства” 

Стручно веће учитеља 19.4.2021. 

Дан планете Земље Стручно веће учитеља 22.4.2021. 

Уређивање паноа „Пролеће” Стручно веће учитеља април 2021. 

29. Републичко такмичење са 

међународним  учешћем „ 

Светосавље и наше доба“ 

Јасна Раковић 

Радмила Шоргић 

мај 2021. 

6. републички фестивал „Ризница 

талената“ – Ниш 

Радмила Шоргић 23.4.2021. 

8. Ликовно-калиграфски конкурс 

„Дани Николе Тесле” 

Радмила Шоргић 28.4.2021. 

Уводна обука у пилот пројекат 

,,Учионица какву желим”, 

др С.Паравиња Шкрбић 28.4.2021. 

Уређивање Ускршњег паноа Стручно веће учитеља април 2021. 

„Примери добре учитељске праксе“  Милица Видановић 

др С.Паравиња Шкрбић 

Радмила Шоргић 

15.5 2021. 

Пројекат : „Учионица какву желим“ др С.Паравиња Шкрбић 10.5.2021. 

Обележавање Дана птица и дрвећа Стручно веће учитеља 9.5.2021. 

Излагање на завршном скупу 

,,Примера добре праксе” 

др С.Паравиња Шкрбић 

Милица Видановић 

15.5.2021. 

Снимање радионица ,,Идентитет 

фирме – лого фирме” и ,,Акциони 

(оперативни) план” уз присуство 

сарадника РТС-а 

др С.Паравиња Шкрбић 17.5.2021. 

Пројектни изазив „Дигитална 

експедиција − Изазов 2021” 

Радмила Шоргић 

Милица Видановић 

17.5.2021. 

Дан здравих градова Вера Бабић 

Весна Даничић 

20.5.2021. 

Светски дан пчела др С.Паравиња Шкрбић 

Милица Видановић 

20.5.2021. 

Европски Дан паркова Актив 3. разреда 24.5.2021. 

Похађање обуке је „Припрема 

кампање“, 

др С.Паравиња Шкрбић 

 

24.5.2021. 

Ликовни конкурс „ Упознајмо 

птице“ 

Стручно веће учитеља мај 2021. 

Ботанички кутак Актив првог разреда мај 2021. 

Такмичење „ Читалачка значка“ Снежана Крњаја 

Стручно веће учитеља 

мај 2021. 

Математички  турнир Тамара Стојаковић мај 2921. 

Снимање кампање за потребе 

пројекта ,,Учионица какву желим'' 

др С.Паравиња Шкрбић 

 

1.6.2021. 

Учешће у пројекту ,,Замислићу – 

саградићу'' 

др С.Паравиња Шкрбић 

 

1.6.2021. 

Реализација пројекта ,,Другарством 

око света'' 

др С.Паравиња Шкрбић мај-јун 2021. 
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Снимање емисије за ,,Мали дневник'' др С.Паравиња Шкрбић 9.6.2021. 

Приредба за будуће прваке Актив учитеља 4. разреда 21.6.2021. 

   

-Учешће на ликовном конкурсу 

„Маскота за светско првенство у 

боксу 2021.“ Србија 

Марија Кнежевић, 

Наталија Дабић 

Јун 2021. 

 

 

 

Руководилац Тима, 

Марија Ђурић 
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9.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ ЗА 

ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

Извештај о раду Тима за самовредновање штампан је као посебан документ и налази се у 

прилогу. (Прилог) 
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10. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

Сарадња са локалном и широм друштвеном заједницом планира се на нивоу установе у 

целини. План сарадње са друштвеном средином  је сачињен имајући у виду интересовања и 

потребе ученика, родитеља и наставника,узимајући у обзир специфичности окружења у коме 

функционише школа  и институције. 

 У овој школској години због ограничења која су изазвана епидемиолошком ситуацијом, 

школа се ипак редовно укључивала у разна дешавања  у средини, да би на тај начин 

промовисала свој рад, ангажовала ученике и тиме задовољила њихова различита 

интересовања. То је прилика да се школа позитивно истакне и афирмише у друштвеној 

средини и да подстиче развој компетенција ученика у наставним и ваннаставним 

активностима. 

 Годинама школа је повезана са Општином Земун  чије ресурсе и простор користимо за 

реализацију различитих активности из образовања, васпитања, културе, спорта, здравља, 

истраживања, пројеката, обележавања важних датума за општину , као и Међународних 

значајних датума. 

Преглед реализованих активности 

 

Активност 

 

Институција Реализација 

Остваривање континуиране сарадње с циљем 

размене актуелних информација из локалне 

средине битних за рад школе 

 Градска општина 

Земун 

Током школске 

године 

Организација и учешће 

уакцијамакојепромовишуздравначинживота 

и дечијаправа /еколошкеакције …/Зелени 

фестивал 

Општина Земун Октобар, 2020. 

Организовањепосетасаобраћајнихполицајаца-

проширивањазнања о безбедности и 

занимањусаобраћајногполицајаца 

МУП- Савет за 

безбедност саобраћаја 

Током школске 

године 

Организовање традиционалних ликовних 

изложби /обележавање Дечје недеље, 

Ускрса,… 

Општина Земун Током школске 

године 

Организовањерадионицазадецу/ликовна, 

говорна/ 

Градска библиотека 

Земун  и огранак у 

Батајници 

Октобар, 2020. 

Обележавање Дана МЕНСЕ( дана 

интелигенције) 

Активност: Математичке пустоловине 

Град Београд Октобар, учествовало 

одељење 3-6   

Ликовни конкурс ,, Мали Пјер“  Пријатељи деце 

Земуна 

Март, 2021. 

Учешће у спортским акцијама  

 и манифестацијама које се организују у 

граду 

Град Београд Током године 

ПИРЛС  истраживање читалачке писмености Завод за вредновање 

квалитета образовања 

и васпитања, МПНТР 

Март, 2021. 

Хуманитарне и друге акције Црвеног крста Општина Земун, ЦК Поклон пакетићи 

поводом празника 

Манифестације поводом обележавања  Цркве у Батајници Током године 
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црквених празника /Божићни празници, 

Крстовдан, Ускршњи празници, Свети 

Сава,../ 

Батајничко културно лето КУД Батајница, ПАБ, 

Удружење сликара 

Батајница 

Јул, 2020. 

Сарадња са школама на територији општине 

Земун које се баве образовањем деце са 

сметњама у развоју 

Све школе на 

општини  

Хуманитарне акције 

поводом Дечје 

недеље, 

Тематска предавања 

везана за ИО 

 

Славица Денић, специјални педагог 
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11. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

 

Током школске 2020/2021. године програм сарадње са породицом одвијао се кроз 

индивидуалне разговоре са родитељима, на захтев родитеља или по позиву одељенског 

старешине. Због актуелне епидемиолошке ситуације родитељски састанци на почетку школске 

године одржани су уз поштовање свих прописаних епидемиолошких мера. 

Највећим делом индивидуални саветодавни разговори су се обављали са родитељима 

ученика који имају потешкоће у учењу и понашању; такође, Школа се често сусреће са 

проблемом да родитеље појединих ученика приволи на сарадњу, бар и кроз индивидуални 

саветодавни разговор.  

У нашу школу увели смо и пројекат „Оснаживање родитеља“. Циљ пројекта 

„Оснаживање родитеља“ -  помоћи родитељу да савлада изазове везане за одрастање детета, 

пружи му алате које може да користи како би могао/ла да оствари бољу комуникацију са 

дететом и помоћи школи да оствари бољу комуникацију са родитељем како би и рад са 

дететом у школи био лакши.  

У циљу педагошко-психолошког образовања родитеља психо-педагошка служба школе 

обрађивала је теме из области васпитања и образовања, од значаја за даље усмеравање и однос 

одраслих према деци. Обрађене теме представили смо у Кутку за родитеље на сајту школе. 

 

.                                                                                        Ђурђа Шакић, психолог 
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12. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА ЗА ШКОЛСКУ 

2020/21. ГОДИНУ 

Стручно усавршавање наставника током школске 2020/21. године реализовано је кроз 

интерно и екстерно стручно усавршавање. На почетку школске године донет је План стручног 

усавршавања наставника и стручних сарадника и исти је саставни део ГПРШ. 

На састанку Тима за професионални развој договорено је да евиденцију о стручном 

усавршавању учитеља на крају школске године воде Весна Даничић и Милица Видановић, а 

за предметне наставнике и стручне сараднике Марта Илић и Снежана Крњаја.  

Оне су податке о стручном усавршавању запослених уносиле у Табелу 1 (стручно 

усавршавање ВАН УСТАНОВЕ) и Табелу 2 (стручно усавршавање У УСТАНОВИ) које 

се налазе у прилогу овог извештаја (Прилог 1).  

Када је у питању стручно усавршавање ВАН УСТАНОВЕ (Табела 1) било је потребно горе 

наведеним колегиницама доставити копију сертификата. Оригинал се предавао секретару и 

чува се у досију наставника/стручног сарадника. 

 

Због актуелне епидемиолошке ситуације већина семинара се одржавала онлајн. 

Присутно je индивидуално усавршавање наставника и стручних сарадника путем праћења 

стручне литературе и најновијих достигнућа у оквиру струке. Кроз разне сајтове, књиге, 

промоције књига, али и кроз сарадњу и размену мишљења, наставници и стручни сарадници 

свакодневно допуњавају своје знање. 

 

Семинари се похађају у складу са компетенцијама и приоритетима, према индивидуалном 

плану наставника и стручних сарадника, а у складу са финансијским могућностима Школе. 

Наставници који су похађали семинар или неки други облик стручног  усавршавања ван 

Школе имају могућност и обавезу да усвојено знање пренесу  колегама на стручним 

састанцима у Школи. 

 

Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника се реализује у складу са Годишњим 

планом рада школе и личним планом стручног усавршавања, а евиденција о томе се налази у 

портфолиу наставника. 
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Праћење стручног усавршавања млађе смене од стране координатора Стручног актива за развојно планирање Весне Даничић 

Милице Видановић 

Прво полугодиште школске 2020/2021. године 

Табела 1 

 

 

ПРАЋЕЊЕ СТРУЧНОГ  УСАВРШАВАЊА ВАН УСТАНОВЕ  

 

Датум Место 

Назив 

/Програми стручног 

усавршавања, стручни 

скупови ((1) конгрес, сабор;  

(2) сусрети, дани;  (3) 

конференциjа;  (4) 

саветовање;  (5) симпозиjум;  

(6) округли сто;  (7) трибина;  

(8) вебинар;  3) летња и 

зимска школа;  4) стручно и 

студиjско путовање)/ 

Организатор 
Акредит.      

ДА/ НЕ 

Број 

сати 

Компентенциј

е; 

Приоритети 

Начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

вођење...) 

 

 

Име и презиме 

наставника/стручног 

сарадника 

21.8.2020. Београд Вебинар „Презентација новог 

издања Дигитални свет 1”, 

Марина Ињац 

    присуство Радмила Шоргић 

Јасна Раковић 

24.8.2020. Батајница Семинар: Фунционална 

примена ИКТ-а у настави 

  8  присуство Стручно веће учитеља 

25.8.2020. Београд Вебинар : „ Презентација 

новог издања Дигитални свет 

1 “ 

    присуство Снежана Паравиња 

Шкрбић 

25.8.2020. Београд „Функционала примена 

ИКТ-а у настави“ 

  8  присуство Катарина Цветковић 

Пантић 

28.8.2020. Београд Семинар : „Дигитални свет у 

мојој учионици“ 

    присуство Актив првог разреда 

29.8.2020. Београд Вебинар :„Проговори да     присуство С. Паравиња Шкрбић 
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видим ко си- култура говора 

и усмено изражавање“ 

М.Килибарда Бабовић 

С.Јаић Таталовић 

Вера Бабић 

1.9.2020. Београд Практична  STEAM идеја за 

нову школу „ Како преко 

музичке културе заволети 

математику“ 

    присуство Вера Бабић 

5.9.2020. Београд Трећи вебинар  Вулкан 

знања посвећеном издању 

додатног наставног средства 

„Дигитални свет 1” 

    присуство Радмила Шоргић 

8.9.2020. Београд Онлајн радионица 

„Мотивација и  подршка у 

време епидемије”, 

Божидарац,  Зум платфома 

    присуство Радмила Шоргић 

10.9.2020. Београд Вебинар: „Дигитални свет у 

мојој учионици“ 

    присуство Милица Тишма 

Јелена Савић 

Дивна Атлагић 

24.9.2020. Београд Онлајн – „Менторство и рад 

са надареним ученицима“ 

    присуство Ивана Филиповић 

Готић 

октобар Београд Семинар „Настава енглеског 

језика заснована на 

интердисциплинарном 

приступу“ 

  32  присуство Катарина Цветковић 

Пантић 

2.10.2020. Београд Присуство на 

информативном састанку у 

оквиру међународног 

истраживања  читалачке 

писмености PIRLS 2021 

    присуство Дивна Атлагић 

С. Паравиња Шкрбић 

5.10.2020. Београд „Дигитални свет“ , онлајн 

обука 

    присуство Јасна Раковић 

Јелена Савић 

8.10.2020. Београд Вебинар „Да нам 

антидискриминација буде 

инспирација“ 

    присуство Снежана Васић 
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9.10.2020. Београд VII СонС вебинар: Онлајн 

менторство и рад са 

надареним ученицима 

    присуство Радмила Шоргић 

 

7.10.2020. Београд Присуство на првом онлајн 

састанку школских 

координатора у 

међународном истраживању 

читалачке 

писмености  PIRLS 2021; 

    присуство Снежана Паравиња 

Шкрбић 

12.11.2020

. 

Београд IX СонС Вебинар „Употреба 

логаритама на археолошком 

налазишту – како су ученици 

савладали математичке 

фунцкије кроз практичан 

експеримент“ и СТЕАМ 

садржаји у предметима који 

нису СТЕАМ 

    присуство Јелена Павлица 

Радмила Шоргић 

20.11.2020

. 

Београд Презентација нових 

уџбеника за 4. разред 

Издавачка кућа „Фреска“ 

    присуство Јелена Павлица 

Ана Матић 

Радмила Шоргић 

Вера Бабић 

Ивана Ф.Готић 

Снежана Васић 

25.11.2020

. 

Београд Онлајн предавање „ 

Примери најбољих СТЕАМ 

наставних пракси у 

СрбијиОнлајн предавање „ 

Зашто нам је биодиверзитет 

важан – дигитални алати у 

настави биологије“ 

Онлајн предавање „3 Д 

математика у основним и 

средљим школама“ 

 

    присуство Снежана Паравиња 

Шкрбић 

Милица Видановић 

Гордана Гаврић 

Радмила Шоргић 
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28.11.2020

. 

Београд 34.Сабор учитеља Србије   8  присуство Стручно веће учитеља 

25.11.2020

. 

Београд 

 

Презентација нових 

уџбеника за 4. разред 

Издавачка кућа „НОВИ 

ЛОГОС“ 

    присуство Јелена Павлица 

Ана Матић 

Радмила Шоргић 

Вера Бабић 

Ивана Ф.Готић 

Снежана Васић 

Светлана Бјелопавлић 

27.11.2020

. 

Београд Презентација нових 

уџбеника за 4. разред 

Издавачка кућа „Клетт“ 

    присуство Јелена Павлица 

Ана Матић 

Радмила Шоргић 

Вера Бабић 

Ивана Ф.Готић 

Снежана Васић 

 

27.11.2020

. 

Београд Вебинар 2 G Suite (Google 

classroom) израда ефикасних 

тестова знања и упитника и 

G Suite Meet 

    присуство Вера Бабић 

Радмила Шоргић 

2.12.2020. Београд Вебинар : „Типови 

интеракције“- наставник као 

медијатор комуникације 

  1  присуство Снежана Паравиња 

Шкрбић 

Лидија Буловић 

Ана Матић 

Јелена Павлица 

Ивана Ф.Готић 

Радмила Шоргић 

2.12.2020. Београд Презентација уџбеника за 

4.разред 

Издавачка кућа „Вулкан 

знање“ 

    присуство Вера Бабић 

Радмила Шоргић 

Милица Видановић 

7.12-

12.12.2020

. 

Београд Онлајн предавање и 

радионице 

„Brainfinity problem solving 

week 2020“ 

    присуство Светлана Бјелопавлић 
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8.12.2020. Београд Вебинар „Ванредно стање 

психе – како сачувати себе у 

ванредним околностима“ 

    присуство Ана Матић 

Јелена Павлица 

Слободанка Јаић 

Таталовић 

Радмила Шоргић 

Светлана Бјелопавлић 

Вера Бабић 

Мирјана Бабовић 

Килибарда 

Јасна Раковић 

Ивана Филиповић 

Готић 

12.12.2020

. 

Београд Вебинар : „Типови 

интеракције“- наставник као 

медијатор комуникације 

  1  присуство Милица Видановић 

Снежана Крњаја 

Светлана Бјелопавлић 

Снежана Васић 

Вера Бабић 

Ђурђа Шакић 

17.12.2020

. 

Београд Од доброг плана, преко 

ефикасне евиденције до 

најбољих резултата и у 

време пандемије ковида 19 

  1   Милица Видановић 

Радмила Шоргић 

Светлана Бјелопавлић 

Ана Матић 

Јелена Павлица 
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Табела 2 

 

ПРАЋЕЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  У УСТАНОВИ 

Облик стручног 

усавршавања 

Назив теме, ниво и начин 

учествовања 

Датум и место 

реализaције 

Име и презиме 

наставника / стручног 

сарадника 

број 

бод. 

Документу 

установи 

који доказује 

реализацију 

 

 

 

 

1. Извођење 

угледног/огледно

г часа и/или 

активности са 

анализом и 

дискусијом 

Угледни час : Математика 

Природни бројеви до 1000 

1.9.2020. 

Београд 

Милица Видановић 5 Записник 

Угледни час :Српски језик 

Добродошли четвртаци , 

пред вама је нова школска 

година 

1.9.2020. 

Београд 

Милица Видановић 5 Записник 

Угледни час : Природа и 

друштво 

Положај Србије 

1.9.2020. 

Београд 

Милица Видановић 5 Записник 

Угледни час : Ликовна 

култура 

Упознавање с уџбеничким 

комплетом и прибором , 

договор о начину рада , 

облици и простор 

2.9.2020. 

Београд 

Снежана Паравиња 

Шкрбић 

5 Записник 

Угледни час : Српски језик 

Дечије игре- прича у 

сликама 

2.9.2020. 

Београд 

Снежана Паравиња 

Шкрбић 

5 Записник 

Угледни час : Математика 

Положај предмета и односи 

међу њима 

2.9.2020. 

Београд 

Снежана Паравиња 

Шкрбић 

5 Записник 

Угледни час : Математика 

Читање и писање бројева до 

милион 

 

8.9.2020. 

Београд 

Милица Видановић 5 Записник 
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 Угледни час : Српски језик 

Род и број именица , 

обнављање , проширивање 

знања 

8.9.2020. 

Београд 

Милица Видановић 5 Записник 

 Угледни час : Природа и 

друштво 

Београд-главни град Србије 

8.9.2020. 

Београд 

Милица Видановић 5 Записник 

 Угледни час:Српски језик 

Мирослав Антић „ Тајна“ 

11.9.2020. 

Београд 

Снежана Паравиња 

Шкрбић 

5 Записник 

 Угледни час : Математика 

Одузимање једноцицреног 

броја од двоцифреног ( 45 -8 

) 

11.9.2020 

Београд. 

Снежана Паравиња 

Шкрбић 

5 Записник 

 Угледни час:Српски језик 

Брана црнчевић „ Босоноги и 

небо“ 

15.9.2020. 

Београд 

Милица Видановић 5 Записник 

 Угледни час : Математика 

Месне вредности цифара 

15.9.2020. 

Београд 

Милица Видановић 5 Записник 

 Угледни час : Природа и 

друштво 

Становништво Србије 

15.9.2020. 

Београд 

Милица Видановић 5 Записник 

 Угледни час : Ликовна 

култура 

Светлост и облици 

16.9.2020. 

Београд 

Снежана Паравиња 

Шкрбић 

5 Записник 

 Угледни час:Српски језик 

Глас , слово , слог , реч , 

реченица 

18.9.2020. Снежана Паравиња 

Шкрбић 

5 Записник 

 Угледни час: Математика 

Одузимање двоцицрених 

бројева 

( 52 -27 ) 

18.9.2020. 

Београд 

Снежана Паравиња 

Шкрбић 

5 Записник 

 Угледни час: Математика 

Бројеви до 1000 ; 

Упоређивање бројева до 

21.9.2020. Ана Матић 5 Записник 

Припрема 

наставника 
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1000 

 Угледни час:Српски језик 

„Пепељуга“ , Народна бајка 

22.9.2020. 

Београд 

Милица Видановић 5 Записник 

 Угледни час: Математика 

Бројеви већи од милион 

22.9.2020. 

Београд 

Милица Видановић 5 Записник 

 Угледни час : Природа и 

друштво 

Рељеф Србије 

22.9.2020. 

Београд 

Милица Видановић 5 Записник 

 Угледни час: Српски језик 

„Хвала“ , Ј.Ј.Змај 

26.9.2020. 

Београд 

Снежана Паравиња 

Шкрбић 

5 Записник 

 Угледни час: Математика 

Замена места сабирака 

26.9.2020. 

Београд 

Снежана Паравиња 

Шкрбић 

5 Записник 

 Угледни час: Математика 

Замена места сабирака 

26.9.2020. 

Београд 

Снежана Паравиња 

Шкрбић 

5 Записник 

 Угледни час: Математика 

Линија и област, утврђивање 

28.9.2020. Лидија Буловић 

 

 

Љиљана Мијић 

Сузана Васиљевић 

5 

 

 

2 

 

 

Припрема 

Записник 

 Угледни час: Српски језик 

Велико слово на почетку 

реченице, тачка на крају 

реченице 

28.9.2020. Лидија Буловић 

 

Љиљана Мијић 

Сузана Васиљевић 

5 

 

2 

Припрема 

Записник 

 Час за лиценцу : Српски 

језик 

Глас и штампано слово Тт 

 ( запета) 

29.9.2020. Јелена Савић 

 

Светлана Бјелопавлић 

Љиљана Мијић 

Сузана Васиљевић 

Марија Симић 

Славица Денић 

Милан Шево 

5 

 

2 

Записник 

Припрема 

 Угледни час: Математика 

Упоређивање бројева 

29.9.2020. 

Београд 

Милица Видановић 5 Записник 
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 Угледни час: Српски језик 

Војислав Илић „ Јесен“ 

29.9.2020. 

Београд 

Милица Видановић 5 Записник 

 Угледни час : Природа и 

друштво Облици рељефа и 

воде Србије 

29.9.2020. 

Београд 

Милица Видановић 5 Записник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Угледни час : Српски језик 

Глас и штампано слово Т 

29.9.2020. Славица Стегић 

 

Љиљана Мијић 

Сузана Васиљевић 

5 

2 

Припрема 

Записник 

Угледни час : Математика 

Предмети истих и 

различитих облика и боја 

29.9.2020. Славица Стегић 

 

Љиљана Мијић 

Сузана Васиљевић 

5 

 

2 

Записник 

Припрема 

Угледни час: Математика 

Линија и област 

30.9.2020. Анита Бура 

 

Љиљана Мијић 

Сузана Васиљевић 

5 

 

2 

Припрема 

Записник 

Угледни час Српски језик 

Велико слово на почетку 

реченице. Писање тачке на 

крају реченице. 

30.9.2020. Анита Бура 

 

Љиљана Мијић 

Сузана Васиљевић 

5 

 

2 

 

Припрема 

Записник 

Угледни час : Ликовна 

култура 

Контраст 

30.9.2020. Снежана Паравиња 

Шкрбић 

5 

 

Записник 

 

Угледни час: Српски језик 

Читамо и пишемо научена 

штампана слова Аа, Мм, Ии, 

Тт 

30.9.2020. Мирјана Рацић 

 

 

Сузана Васиљевић 

5 

 

 

2 

Записник 

Припрема 

Угледни час Математика 

Предмети истих и 

различитих облика и боја 

30.9.2020. Мирјана Рацић 

 

Сузана Васиљевић 

5 

 

2 

Припрема 

Записник 

Угледни час: Српски језик 

Прича по низу слика 

1.10.2020. Весна Даничић 

 

Љиљана Мијић 

5 

 

2 

Записник 

Припрема 
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Угледни час: Српски језик 

Прича по низу слика 

1.10.2020. Јасна Раковић 

 

Љиљана Мијић 

5 

 

2 

Записник 

Припрема 

Угледни час: Српски језик 

Глас и штампан о слово Рр 

9.10.2020. Јасна Раковић 

 

Марија Симић 

 

5 

 

2 

Записник 

Припрема 

Угледни час: Српски језик 

Глас и штампан о слово Рр 

9.10.2020. Весна Даничић 

 

Марија Симић 

 

5 

 

2 

Записник 

Припрема 

Међународна акција „Дан 

интелигенције“, Менса 

Србије 

2 активности – математички 

танграм и математичка 

пустоловина 

15.10.2020. Радмила Шоргић 5 Записник 

Угледни час: Математике. 

Одузимање десетица од 

троцифреног броја (170 – 30; 

200 – 30; 350 – 70), усмени 

поступак 

16.10.2020. Радмила Шоргић 

Марија Симић 

5 

 

2 

Записник 

Угледни час : Ликовна 

култура Светлост и сенка 

14.10.2020. Снежана Паравиња 

Шкрбић 

 

 

5 Записник 

Угледни час Српски језик 

„Огласи шумских новина“ 

Б.Ћопић 

14.10.2020. Мирјана Бабовић 

Килибарда 

 

Ђурђа Шакић 

5 

 

 

2 

Припрема 

Записник 

Угледни час Математика 

Одређивање непознатог 

15.10.2020. Слободанка Јаић 

Таталовић 

5 

 

Припрема 
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сабирка 2 Записник 

Угледни час Математика 

Одређивање непознатог 

сабирка 

16.10.2020. Вера Бабић 

 

Марија Симић 

5 

 

2 

Припрема 

Записник 

Угледни час Српски језик 

Скраћенице 

16.10.2020. Светлана Бјелопавлић 5 

 

2 

Припрема 

 

Записник 

Угледни час Српски језик 

Скраћенице 

16.10.2020. Снежана Васић 

 

Ђурђа Шакић 

5 

 

2 

Припрема 

Записник 

Угледни час : Тематски дан 

„ Не бацај храну , здраво 

једи , планета Земља да нам 

се среди“ 

16.10.2020. Снежана Паравиња 

Милица Видановић 

 

Љиљана Мијић 

Снежана Крњаја 

Марија Симић 

Ђурђа Шакић 

 

 

5 

 

 

2 

Припрема 

Записник 

Угледни час : Математика 

Писмено сабирање 

27.10.2020. Милица Видановић 

 

Катарина Јаковљевић 

5 

 

2 

Припрема 

Записник 

Угледни  час: Писмено  

сабирање  бројева  преко  

1000 

27.10.2020. Дивна Атлагић 

 

Катарина Јаковљевић 

5 

 

2 

Припрема 

 

Записник 

Угледни час: Српски језик 

Читање и писање научених 

слова 

28.10.2020. Весна Даничић 

 

 

Катарина Јаковљевић 

5 

 

 

2 

Припрема 

 

Записник 

 

 

 

 

Угледни час: Српски језик 

Читање и писање научених 

слова 

28.10.2020. Јасна Раковић 

 

 

Катарина Јаковљевић 

5 

 

 

2 

Припрема 

 

Записник 
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Угледни час: Српски језик 

„Шта је отац“ Драган Лукић 

4.11.2020. Радмила Шоргић 

 

Катарина Јаковљевић 

5 

 

2 

Припрема 

 

Записник 

Угледни час Српски језик 

Игром до знања 

4.11.2020. Вера Бабић 

 

Катарина Јаковљевић 

5 

 

2 

Припрема 

 

Записник 

Угледни час Математика 

Дужина дужи и изломљене 

линије 

23.11.2020. Слободанка Јаић 

Таталовић 

 

Љиљана Мијић 

5 

 

 

2 

Припрема 

 

Записник 

Угледни час Српски језик 

Штампана слова латинице I, 

N, Nj 

23.11.2020. Слободанка Јаић 

Таталовић 

 

Љиљана Мијић 

5 

 

 

2 

Припрема 

 

 

Записник 

Угледни час Српски језик 

Градивни придеви 

24.11.2020. Лола Глођајевић 

Цветковић 

 

Љиљана Мијић 

5 

 

 

2 

Припрема 

 

Записник 

Угледни час Математика 

Израчунавање површине 

правоугаоника и квадрата 

24.11.2020. Лола Глођајевић 

Цветковић 

 

Љиљана Мијић 

5 

 

 

2 

Припрема 

Записник 

Угледни час Математика 

Зависност збира од промене 

сабирака 

 

26.11.2020. Светлана Личанин 

 

Љиљана Мијић 

5 

 

2 

Припрема 

 

Записник 

Угледни час Српски језик 

Речи народног говора и 

страног порекла 

26.11.2020. Светлана Личанин 

 

Љиљана Мијић 

5 

 

2 

Припрема 

 

Записник 

Угледни час Математика 

Геометрија  линије 

27.11.2020. Мирјана Бабовић 

Килибарда 

 

Љиљана Мијић 

5 

 

 

2 

Припрема 

Записник 
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Угледни час Српски језик 

Род и број именица 

27.11.2020. Мирјана Бабовић 

Килибарда 

 

Љиљана Мијић 

5 

 

 

2 

Припрема 

Записник 

 

2.Излагање са 

стручних 

усавршавања са 

обавезном 

дискусијом и 

анализом. 

  

     

 

3. Стручна 

предавања 

/приказ књиге, 

приручника, 

стручног чланка, 

часописа, 

дидактичког 

материјала и 

теме из области 

образовања и 

васпитања/. 

 

 

 

 

4.Приказ 

блога,сајта,поста 

и других 

мултимедијални

х садржаја. 

Часопис Бранко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током првог 

полугодишта 

Милица Видановић 10 Записник 
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5.Публиковање 

стручних радова, 

ауторства и 

коауторства 

књиге, 

приручника, 

наставних 

средстава 

 

 

 

    

     

     

     

6.Остваривање 

истраживања 

које доприноси 

унапређењу и 

афирмацији 

образовно –

васпитног 

процеса. 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

7. Стручне 

посете и 

студијска 

путовања, 

предавања и 

радионице ван 

установе 

     

     

     

     

     

 

 

    

 

8.Остваривање 

пројеката 

образовно-

васпитног 

карактера у 
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установи. 

Програми/проје

кти у локалној 

самоуправи 

 

     

 

 

 

9.Рад са 

студентима, 

менторски рад. 

 

  

 

   

     

     

     

     

     

10.Стручни 

активи, 

удружења, 

подружнице, 

огранци на 

нивоу града 

/општине који 

доприносе 

унапређењу и 

афирмацији 

образовно 

васпитног 

процеса.  

  

 

 

   

  

 

 

   

     

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

11. Маркетинг 

школе 
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12. Рад у радним 

телимаи 

програмима од 

националног 

значаја 

     

     

 

 

    

13. 

Професионална 

оријентација 

     

     

     

14. Културне 

манифестације 

Ликовни конкурс : „ Шта у 

мом срцу лежи“ 

септембар Стручно веће учитеља 2 Записник 

Молебан за успешну 

школску годину у Храму 

рођења Пресвете Богородице 

13.9.2020. Жељка Павловић 2 Записник 

Међународна ликовна 

изложба 

„ Флора и фауна –извор 

живота и лепоте 2020.“ 

октобар Стручно веће учитеља 2 Записник 

Конкурс : Примери добре 

учитељске праксе „ 

Унапређивање наставне 

праксе кроз размену 

професионалних искустава“ 

Српски језик : 

Говорна вежба –Буђење 

пролећа 

Пројектна настава: 

Здрава храна телу годи , од 

септембар Снежана Паравиња 

Шкрбић 

2 Записник 
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ње се расте у слободи 

Промоција ОК „АС-

Батајница“ 

7.10.2020. Актив учитеља 4. Разреда 2 Записник 

Хуманитарна рециклажна 

акција 

„ Чеп за хендикеп“ 

5.10.2020. Стручно веће учитеља 2 Записник 

Деца и заштита животне 

средине- 

Садимо дрво генерације 

7.10.2020. Актив учитеља 1. разреда 2 Записник 

Поклон књига библиотеци 8.10.2020. Стручно веће учитеља 2 Записник 

Међународно такмичење о 

Немањићима 

октобар Жељка Павловић 2 Записник 

Израда „Добродошлице „ за 

пријем првака у Дечији савез 

октобар Анита Бура 2 Записник 

Дружење  са ученицима ОШ 

“Сава Јовановић Сирогојно“ 

ЗАЈЕДНО 

ПРОМОВИШЕМО ДЕЧЈУ 

НЕДЕЉУ (хуманитарно -

солидарна акција – 

сакупљање школског 

прибора) 

9.10.2020. Јелена Павлица 

Ана Матић 

2 Записник 

Сређивање паноа поводом 

Дечије недеље 

5.10.2020. Стручно веће учитеља 2 Записник 

Изложба радова 

Макете црквица 

октобар-новембар Жељка Павловић 2 Записник 

Сређивање паноа поводом 

Дана здраве хране 

14.10.2020. Стручно веће учитеља 2 Записник 

Наградни конкурс добрих 

примера праксе „Решавање 

проблема као стимуланс 

интелектуалног развоја“, 

16.10.2020. Радмила Шоргић 2 Записник 
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Дан интелигенције,  Менса 

Србије. Једна активност – 

математичка пустоловина 

Конкурс „Стрип каиш“ октобар Стручно веће учитеља 2 Записник 

Радио емисија поводом 

ослобођења Београда 

20.10.2020. Сузана Васиљевић 

Стручно веће учитеља 

2 Записник 

Ликовни конкурс „ 

Железнице Србије“ 

октобар Стручно веће учитеља 2 Записник 

Сарадња са Амбасадорима 

одрживог развоја, набавка 

садница у оквиру ЕУ 

пројекта env.net 

октобар Снежана Паравиња 

Шкрбић 

2 Записник 

 

Математички квиз „ Стоји у 

част“ 

20.10.2020. Актив учитеља 2. и 3. 

разреда 

2 Записник 

 

Наградни конкурс : „Моје 

право на игру и слободно 

време“. 

новембар 2020. Стручно веће учитеља 2 Записник 

 
Наградни конкурс Поште 

Србије 

Новембар 2020. Стручно веће учитеља 2 Записник 

 
„Пиши Деда Мразу“ Новембар 2020. Стручно веће учитеља 2 Записник 

 
Општинско такмичење " 

Ђачка песничка сусретања " 

Стручно веће 

учитеља 

19.11.2020. 2 Записник 

 

Стручни скуп еколошких 

координатора 

С.Паравиња 

Шкрбић 

 

4.11.2020. 5 Записник 

 
Хуманитарна акција „ 

Слатки  караван“ 

Стручно веће 

учитеља 

24.11.2020. 2 Записник 

 

 

Онлајн обука школских 

координатора у 

С.Паравиња 

Шкрбић 

25.11.2020. 8 Записник 

http://env.net/
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међународном истраживању 

читалачке писмености 

PIRLS 2021. 

 

Презентовање на 24. Сабору 

учитеља и Смотри учитеља у 

образовно-васпитном 

процесу 2 рада :     Српски 

језик : „Буђење пролећа“( у 

оквиру категорија обавезни 

предмет) „Здрава храна телу 

годи , од ње се расте у 

слободи“( у оквиру 

пројектне наставе) 

С.Паравиња 

Шкрбић 

2.12.2020. 30 Записник 

 
Хуманитарна акција :„Један 

пакетић, много љубави“ 

Стручно веће 

учитеља 

децембар 2020. 2 Записник 

 
Конкурс : „Маче на удару 

ветра“ , недовршена прича 

Стручно веће 

учитеља 

децембар 2020. 2 Записник 

 
Украшавање хола школе 

поводом Нове године 

Актив учитеља 2. 

разреда 

новембар 2020. 2 Записник 

 

Украшавање хола школе 

поводом Нове године – 

Бусије 

Учитељи новембар 2020. 2 Записник 

 
Вођење целокупног СУ за 

целу млађу смену 

Весна Даничић и 

Милица Видановић 

цело полугодиште 10 Записник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе шк. 2020/21.године 

230 

Праћење стручног усавршавања старије смене од стране координатора Стручног актива за развојно планирање Иване Тошић 

Прво полугодиште школске 2020/2021. године 

 

Табела 1 

 

ПРАЋЕЊЕ СТРУЧНОГ  УСАВРШАВАЊА ВАН УСТАНОВЕ 

 

Датум Место 

Назив 

/Програми стручног 

усавршавања, стручни 

скупови ((1) конгрес, 

сабор;  (2) сусрети, 

дани;  (3) 

конференциjа;  (4) 

саветовање;  (5) 

симпозиjум;  (6) 

округли сто;  (7) 

трибина;  (8) вебинар;  

3) летња и зимска 

школа;  4) стручно и 

студиjско путовање)/ 

Организато

р 

Акред

ит.      

ДА/ 

НЕ 

Број 

сати 

Компентенциј

е; 

Приоритети 

Начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

вођење...) 

 

 

Име и презиме 

наставника/стручно

г сарадника 

2.10.2020. 

 

 

 

Хотел 

Праг 

Београд 

 

Информациони систем 

Доситеј 

 

 

Семинари 

Србије 

 

 

Да 

 

 

 

4 

 

 

 

 Присуство 

 

 

 

Сузана Васиљевић 

 

 

 

 

4.-

7.10.2020.. 

 

 

28.11.2020

. 

 

 

 

 

Кладово 

 

 

 

 

Он лајн 

 

 

 

 

Новине у правно – 

економском пословању 

јавног сектора 

 

 

Унапређивање наставне 

праксе кроз размену 

професионалних 

искустава – вебинар 

 

Семинари 

Србије 

 

 

 

Сабор 

учитеља 

Србије 

 

 

Да 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

4 

 

 

 

  

Присуство 

 

 

 

 

Присуство 

 

 

 

 

Сузана Васиљевић 

 

 

 

 

Сузана Васиљевић 
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  Студентска  Не 1 Присуство Сузана Васиљевић 

8.12.2020. 

 

 

 

Он лајн 

 

 

 

Развој емоционалног 

мозга од колевке до 

адолесценције 

 

секција 

 

 

 

не 1  Присуство 

 

Сузана Васиљевић 

 

 

 

11.12.2020

. 

Он лајн Ментално здравље 

младих у Ковид – 19 

пандемији 

 

Студентска 

секција 

    Сузана Васиљевић, 

26.11.2020

. 

Он лајн Презентација уџбеника 

Техника и технологија 

за 8. разред 

  4  присуство Драгослава Петровић 

8.12.2020. Он лајн Вебинар – ВАНРЕДНО 

СТАЊЕ ПСИХЕ 

  2  присуство Драгослава Петровић 

12.12.2020

. 

Он лајн 

 

 

 

Типови интеракције – 

наставник као 

медијатор 

комуникације 

  2  присуство Драгослава Петровић 

Ђурђа Шакић 

16.16.2020

. 

Он лајн Презентација уџбеника 

за 7. и 8. Разред, 

Вулкан 

  2  присуство Драгослава Петровић 

17.12.2020

. 

Он лајн Вебинар – Од доброг 

плана преко евиденције 

до најбољих резултата 

у време пандемије 

  2  присуство Драгослава 

Петровић, Анита 

Петровић 

Богдановић, 

Данијела 

Младеновић, Зорана 

Исаиловић 

 

 Београд Учешће на 2. 

Олимпијади СП6ГУ 

  4  присуство Анита Мрђић 
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1.10.-

5.11.2020. 

Београд Семинар – Настава 

енглеског језика 

заснована на 

интердисциплинарном 

приступу 

 

  32  присуство Татјана Бура, 

Драгана Илић 

12.11.2020 Он лајн Webinar – Getting the 

most out of your course 

online-feature, function, 

new toolsfor teaching 

and learning online 

 Да 2  присуство Татјана Бура 

27.11.2020

. 

Београд Учешће на 8. 

Међународном 

такмичењу Willkommen 

 Да 4 

 

 присуство Татјана Бура 

27.11.2020

. 

Он лајн Webinar – G Suite  Да 2  присуство Татјана Бура, 

Драгана Илић, 

Драгана Соломун, 

Верица Гојковић, 

Анита Петровић 

Богдановић, Јелена 

Петровић 

3.12.2020. Он лајн Webinar – Developing 

self 

 Да 2  присуство  

Татјана Бура 

18.12.2020

. 

Он лајн Webinar – презентација 

уџбеника енглеског 

језика за 4. и 8. Разред 

основне школе 

  1  присуство Татјана Бура 

Новембар 

2020. 

Он лајн Зум предавање – 

Упознајте Ђуру 

Јакшића 

 Да 1  присуство Анита Петровић 

Богдановић 

5.12.2020. Он лајн Зум предавање – 

Упознајте Калемегдан 

 да 1  присуство Анита Петровић 

Богдановић 
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16.12.2020

. 

 

 

 

Он лајн 

 

 

 

 

Вебинар – презентација 

уџбеника историје за 

8.разред основне, 

Александра 

Тодосијевића 

 Да 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 Присуство 

 

 

 

 

Анита Петровић 

Богдановић, 

Александар 

Тодосијевић, Драган 

Грбић 

 

18.12.2020

. 

 

 

Он лајн 

 

 

 

Зум предавање – 

Упознајте српске 

лидере кроз историју 

  

да 

 

1 

 

 

  

Присуство 

 

 

 

Анита Петровић 

Богдановић, Драган 

Грбић 

 

Октобар 

2020. 

 

 

 

 

 

 

Семинар САЗНАЊА О 

СЕБИ И ДРУГИМА 

 

   

5 

 

 

  

Присуство 

 

 

 

Јадранка Травица 

 

 

Новембар 

– 

децембар 

2020. 

Он лајн Међународни квиз – 

Немањићи, знаменити 

Срви 

   

4 

 присуство Жељка Павловић, 

Ивана Тошић 
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Табела 2 

 

ПРАЋЕЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  У УСТАНОВИ 

Облик стручног 

усавршавања 

Назив теме, ниво и начин 

учествовања 

Датум и место 

реализaције 

Име и презиме 

наставника / стручног 

сарадника 

број 

бод. 

Документу 

установи 

који доказује 

реализацију 

 

 

1. Извођење 

угледног/огледно

г часа и/или 

активности са 

анализом и 

дискусијом 

Праћење часова за лиценцу – 

помоћник директора Сузана 

Васиљевић 

Прво полугодиште Јелена Савић 

 

2  

Рад са Саветом родитеља Прво полугодиште Сузана Васиљевић 3  

Радио емисија посвећена 

ослобођењу Београда у 

Другом светском рату 

Прво полугодиште Јадранка Травица 4  

Конвенција о правима детета 
Прво полугодиште Јадранка Травица 4  

2.Излагање са 

стручних 

усавршавања са 

обавезном 

дискусијом и 

анализом. 

     

     

     

 

3.Публиковање 

стручних радова, 

ауторства и 

коауторства 

књиге, 

приручника, 

наставних 

средстава 
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4.Остваривање 

истраживања 

које доприноси 

унапређењу и 

афирмацији 

образовно –

васпитног 

процеса. 

 

 

 

    

 

 

    

     

 

     

5.Стручне посете 

и студијска 

путовања, 

предавања и 

радионице ван 

установе 

     

     

     

     

 

 

    

 

6.Остваривање 

пројеката 

образовно-

васпитног 

карактера у 

установи. 

Програми/проје

кти у локалној 

самоуправи 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

    

 

 

     

7.Рад са 

студентима, 

менторски рад. 

 

Менторски рад са 

приправником – 

наставником историје 

Драганом Грбићем 

  5 Ивана Тошић 
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8. Стручни 

активи, 

удружења, 

подружнице, 

огранци на 

нивоу града 

/општине који 

доприносе 

унапређењу и 

афирмацији 

образовно 

васпитног 

процеса. 

 

     

 . 

 

   

     

     

     

     

9. Маркетинг 

школе 

    

 

 

 

 

10. Рад у радним 

телимаи 

програмима од 

националног 

значаја 

     

 

 

    

     

11. 

Професионална 

оријентација 

     

     

12. Културне 

манифестације 
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13. ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСПЕХА И ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА ЗА 

ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

 

Током ове школске године  због неповољне епидемиолошке ситуације, а у складу са 

препорукама и сетом мера МП о извођењу наставе и учења  реализована је  комбинованим  

моделом рада и променом у предметној настави. Као допуна класичној настави у другом 

циклусу образовања  изабрана  је  виртуелна Гугл учионица као једноставно и сигурно 

окружење за ученике и наставнике. Стручни сарадници су у договору са директором школе 

пратиле план  реализације  наставе и учења  по разредима. С обзиром на специфичне 

околности и ситуацију у школи рад у овој школској години је велика промена за све 

наставнике и стручне сараднике, јер смо се из учионица селили у дигиталне учионице  што 

није једноставно ни за све наставнике, ученике и њихове родитеље. Акценат у одабраном 

моделу наставе је остваривање прописаних циљева, исхода и стандарда постигнућа 

коришћењем информационо- комуникационе технологије. Школа се потрудила да мањем 

броју ученика који немају довољно услова и опреме код куће обезбеди рад у кабинетима и 

библиотеци,  као и редовну комуникацију ученика са наставницима на било који други начин, 

па и штампањем материјала за ученике којима је потребна додатна подршка, који раде по 

ИОП-у. 

Према извештајима руководилаца стручних и одељењских већа изнет је већи број предлога 

за унапређивање успеха и понашања ученика у овом полугодишту од којих сам разговарајући 

са родитељима и ученицима артикулисала следеће: 

1. Праћење и проверавање ученичких постигнућа остварити кроз примену Педагошког 

дневника као инструмента који можемо сами креирати према природи предмета. 

2. Педагошки дневник мора да садржи начине проверавања ученичких постигнућа у 

процесу учења, као и повратну информацију о напредовању у знањима и вештинама. 

Формативна оцена  да буде у функцији сумативне  односно повезане у јединствен 

процес.  

3. Наставу и учење са традиционалног облика усмерити на наставу орјентисану на исходе, 

циљеве, стандарде и компетенције ученика. 

4. Планиране начине проверавања постигнућа повезати са циљевима. 

5. Оспособљавати ученике за самопроверавање- самооцењивање као и међусобно 

формативно и сумативно оцењивање  да  би развијали свест о сопственој одговорности 

о свом раду. 

6. Проверу знања, умења проверавати на што различитије начине активног учења. 

7. Допунску наставу као облик индивидуализације и подршке ученицима законски 

дефинисати  као обавезну за ученике који имају веома различите личне и друге факторе 

неуспеха,  а родитеље укључити у праћење испуњавања обавезе похађања допунске 

наставе, као и о последицама не похађања. 

8. Додатну наставу користити са што више комбинација и укључивања више наставника 

са мултидисциплинарним приступом који омогућава мноштво активности ученика, које 

не можемо одрадити на редовном часу. Додатна настава пружа могућност  да се одраде 

угледни и огледни часови које смо имали прилику да пратимо, али их нема довољно. 

9. На сајту школе јасно истаћи план писаних провера и оцењивање спроводити у складу 

са изменама и допунама Правилника о оцењивању. 

10. Повећати степен диференцијације у изради  школских и домаћих задатака 

Извештај урадила Славица Денић, наставник, стручни сардник 
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14. ПРИЛОЗИ УЗ ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21.ГОДИНУ 

Саставни део Годишњег извештаја о раду школе су: 

- Извештај о самовредновању рада школе за школску 2020/21. годину (Прилог 1) 

- Извештај о раду директора  (Прилог 2) 

- Извештај о стручном усавршавању наставника и стручник сарадника за шк. 2020/21. 

год. 


