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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
 

Назив школе Основна школа ''Бранислав Нушић'' 

Адреса (место, 

улица и број): 

 

Београд, Заплањска 45 

Округ: 

 
Београд 

Општина: 

 
Вождовац 

Број школских 

објеката 
Два школска објекта 

Специјални 

васпитно-

образовни рад 

Једно комбиновано одељење 
                       

Подаци за контакт 

Телефон 011. 24.60.763 

Факс 011.39.74 . 835 

Еmail nusicbg@gmail.com 

Име директора Маријана Стефановић 
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2. УСЛОВИ РАДА У ШКОЛИ ''БРАНИСЛАВ НУШИЋ'' 

 

 
Школа ради на подручју 11. и 12.месне заједнице вождовачке општине одакле долази већина ученика. 

 

       На терену школе «Бранислав Нушић» изражене су контрадикторности у социо-економском 

статусу ученичких породица. Док је код једног броја породица регистрован изразито висок ниво 

образовног, социо-економског и култруног стандарда, с друге стране постоје и породице чије је статус 

по поменутим параметрима на врлом ниском нивоу.Уже школско подручје не располаже у довољном 

броју институцијама које за делатност имају културу, спорт и рекреацију. 

 У непосредној билизини Школе током школске 2013/14. године отворен је Тржни центар 

„СТАДИОН“. Чести културни догађаји које организује менаџмент Тржног центра допринели су 

разноврсности културних садржаја у окружењу. Спортске манифестације(углавном утакмице 

ревијалног и хуманитарног карактера које су реализоване на Стадиону ФК „Вождовац“ такође су 

окупљале ђаке и родитеље наше Школе.  

 

      Школа ради у два објекта:»мала школа»-у којој се образовни процес реализује са ученицима 

млађих узраста- 1 до 3. разреда и «велика школа» - настава и ваннаставне активности за ученике од 4 

до 8. разреда. Око 743 ученика, распоређено је у 33 одељењa од којих je 1 одељењe специјалне 

наставе.За сада постоје оптимални просторни услови за извођење наставе у две смене и кабинетски рад 

у предметној настави. За ученике првог и другог разреда, сходно потребама породица и локалне 

заједнице, организован је рад у три одељења продуженог боравка. У школској 2018/19. години у 

Школи је радила  још једна група продуженог боравка у другом разреду, у оквиру посебног пројекта 

Скупштине града Београда. Истим пројектом нашој Школи је одобрена сходно потребама породица 

наших ученика и група продуженог боравка у трећем и четвртом разреду. 

 
ПРЕГЛЕД ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА И ЊЕГОВА НАМЕНА 

Намена просторије Број просторија 

Учионице за разредну наставу 10 

Мултимедијална учионица 1 

Учионице за продужени боравак 3 

Кабинет за српски језик 2 

Кабинет за математику 2 

Кабинет за стране језике 2 

Кабинет за историју 1 

Кабинет за географију 1 

Кабинет за хемију 1 

Кабинет за физику 1 

Кабинет за биологију 1 

Кабинет за ТО 2 

Фискултурна сала са пратећим просторијама 1 

Учионица за специјалну наставу 1 

Кабинет за инфоматику и рачунарство 2 

Библиотека са читаоницом и медијатека 1 

Свечана сала 1 

Ђачка кухиња са трпезаријом 1 

Наставничка канцеларија 2 

 

Остале просторије представљају канцеларијски простор специфичне намене: административне службе, 

директор, стручне службе школе, архива. 

У склопу школе «Бранислав Нушић» су и пространа игралишта .Двориште школе украшава парк богат 

растињем и украсним биљем.    
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Током школске 2018/19. године Општина Вождовац је најавила комплетну санацију мокрих чворова у 

обе школске зграде из средстава која су општинским буџетом опредељена у те намене. Сходно 

добијеном Решењу, Школски одбор је донео и измену финансијског плана као и Плана јавних набавки 

за 2019. годину. Радови се очекују током августа и септембра 2019. године. 

 У време зимског распуста из средстава које Школа приходује издавањем у закуп школског 

простора санирана је фискултурна сала – вредност обављених радова је око 400.000,00 динара. 

           То указује да се средства приходована на овај начин наменски троше на уређење и опремање 

школског простора у Школи „Бранислав Нушић“. 

 

 

 

2.1 ЗАПОСЛЕНИ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ 

ТАБЕЛА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. годину 
Квалификациона структура радника у школи задовољава прописани норматив и 

настава је у потпуности стручно заступљена. 
 

Радници изван наставе испуњавају потребне услове, па школа нема кадровских 

проблема. 
 

У школи је укупно запослено 77 радника, од тога 52 у настави, 3,5 стручна 

сарадника, , 1 директор, 0,5 помоћника директора као и 20  радника изван наставе. 
 
 
 
 

Табела 4 - Преглед броја запослених према квалификационој структури и 

проценту запослености 
 
         

 Степен стручне спреме 
    

Број 
 

 Број 
    

                  

 

Послови и 
                            

запослених 
  

Свега 
 

                           запослених      
 

радни задаци   
I   

II   
III   

IV   
V   

VI   
VII/1   

VII/2     
са мање од   

запослених  

                   
са 100% 

     
                              

100% 
    

                                  

                                   

 Директор                   1     1     1  

 Помоћник дир.                   0,5                 0,5  0,5  

 Стр. сарадник                   3,5     3            0,5  3,5  

 Разредна наст.               2  14     16     16  

 Предм. наст.                  33  4           28  5  33  

 Продужен бор.                   3     3     3  

 Шк. кухиња         1              1     1  

 Адм. особље             1       2     3    3  

 Пом. тех. особ.    10  2  2              14    14  

 Домар       2                2     2  

 Свега      10   4   4      2   56   4   71   6   77  
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3.2.УЧЕНИЦИ ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА  

 

 

Разред 1/1 1/2 1/3 1/4 Укупно 

 

ПРВИ 

 

 

26 

 

25 

 

25 

 

23 

 

99 

 

 

Разред 2/1 2/2 2/3 2/4 Укупно 

 

ДРУГИ 

 

 

23 

 

21 

 

26 

 

22 

 

92 

 

 

Разред 3/1 3/2 3/3 3/4 Укупно 

 

ТРЕЋИ 

 

 

26 

 

23 

 

25 

 

24 

 

98 

 

 

Разред 4/1 4/2 4/3 4/4 Укупно 

 

ЧЕТВРТИ 

 

    22 

 

 

 

19 

 

21 

 

21 

 

83 

 

Разред 5/1 5/2 5/3 5/4 Укупно 

 

ПЕТИ 

 

    27 

 

 

 

27 

 

24 

 

21 

 

99 

 

Разред 6/1 6/2 6/3 6/4 Укупно 

 

ШЕСТИ 

 

    22 

 

 

 

20 

 

21 

 

21 

 

84 

 

Разред 7/1 7/2 7/3 7/4 Укупно 
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СЕДМИ     24 

 

 

23 23 24 94 

 

 

Разред 8/1 8/2 8/3 8/4 Укупно 

 

ОСМИ 

 

    19 

 

 

 

22 

 

23 

 

19 

 

83 

 

 

 

 

Одељење ученика са посебним потребама 
Разред 4. 5. 6. 8. Укупно 

Број 1 2 4 2 9 

 

Укупан број ученика током школске 2018/19. године био је 741. Ученици су оптимално 

распоређени по одељењима, према процењеним могућностима да уче и напредују, едукативној и 

социјалној структури својих породица, као и према полу.  

Инклузивне образовне стратегије поред рада у одељењу ученика са посебним потребама имале 

су своју пуну примену и у редовним одељењима. Потребе за додатном подршком нашим 

ученицима дистрибуиране су током 2018/19. године на следеће начине: 

• 11 ученика радило је према индивидуализованим плановима 

• 36  ученика имало је подршку виду ИОП-1 у целини или у одређеним наставним 

областима 

• 9  ученика радила су сходно решењу Интерресоне комисије по ИОП-2 у одељењима 

редовне наставе. 

Пратећи породичне и социјално-едукативне услове у оквиру породица наших ученика 

можемо рећи да око 18% наших ученика припада категорији маргинализованих 

друштвених група ( врло сиромашне и необразоване породице, незапослени родитељи, 

родитељи зависници и сл.) 

 Услуге продуженог боравка користило је 136  наших ученика и то: 

• Две групе ученика у првом разреду -56 ученика 

• Две групе у другом разреду -55 ученика 

• Једна група у трећем разреду -25 ученика 
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Велику помоћ у реализацији потреба породица наших ученика да збрињавају децу у 

продуженом боравку добили смо од Градског секретаријата за образовање који је 

финансирао једну групу продуженог боравка у другом разреду и једну групу у трећем и 

четвртом разреду. Од школских средстава које смо приходовали давањњем школског 

простора у закуп уредили смо простор где ученици бораве у продуженом боравку као 

пријатан амбијент који има високе стандарде када је ова школска активност у питању. 

Тим изузетним условима за реализацију продуженог боравка треба додати и велику и 

пространу зелену површину школског парка где ученици млађих разреда са учитељима 

продуженог боравка реализују спортско-забавне-рекреативне активности, кад год 

временске прилике дозвољавају. 

Летња учионица у дворишту „мале школе“ такође је на располагању нашим ученицима и 

родитељима. 

 

 

 

2.3.ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ НАСТАВНИМ СРЕДСТВИМА 

 
Токoм школске 2017/18. године интензивно смо се бавили унапређивањем и 

осавремењивањем наставног процеса користећи наставна средства која су нам донирана 

кроз пројекат „РАЗВИОНИЦА-ВЕЖБАОНИЦА“. 

 

Поред тога, увиђајући значај раног стицања дигиталних компетенција ученика из 

школских средстава поптуно смо обновили информатички кабинет са 10 нових деск-топ 

рачунара. 

 

Секретаријат за образовање опремио је школу са још 10 деск-топ рачунара и два бим 

пројектора. 

 

То значи да је током 2017/18. школске године  набављено укупно 20 рачунара на којима се 

деца обучавају коришћењу информационо-комуникационе технологије и 2 бим пројектора 

која се користе у процесу наставе. 

 

Школске 2018/19. Секретаријат за образовање опремио је школу са још 5 лап-топ 

рачунара , два бим пројектора  пет белих табли. 

 

 

 Савремена наставна средства захтевају и припремање наставника како за примену 

иновативне технологије, тако и за промену наставних метода како у презентацији наставних 

садржаја тако и у области оцењивања знања ученика. Уопштено говорећи савремени приступ 

настави захтева од наставника и ученика да буду дигитално описмењени, да ученици буду 

активни учесници учења које ће се углавном одвијати у школи и да и наставници и ученици 

буду спремни на стално развијање својих компетенција – на ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ.  
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Иако смо у овом тренутку једна од најбоље опремљених школа, наставницима је неопходна 

подршка у виду обуке – дигитално описмењавање.  У том контексту Школа је ове школске 

године организовла обуку 25 наставника у оквиру акредитованог програма „OFFICE 365“. 
 

 
НАСТАВНА СРЕДСТВА И ОПРЕМА 

Наставно средство Количина 
Касетофон 9 
ТВ пријемник 2 
Дијапројектор 1 
Графоскоп 1 
Комплет за извођење огледа из хемије Укупно 64 артикала 
Опрема за кабинет физике: 

• Демонстрациони сет Мехнаика 

• Демонстрациони сет калорика 

• Демонстрациони сет основи 

електронике 

• Сет оптика-10 експеримената 

• Демонстрациони сет електирчна струја 

• Остала опрема за извођење очигледне 

наставе и опремање кабинета за физику 

 

Опрема за биолошки кабинет: 

• Бинокуларни микроскоп 

• Модели за демонстрацију – анатомија, 

ботаника, зоологија 

• Прибор за извођење експеримента 

• Комплет постера за очигледну наставу 

 

Опрема за кабинет историје: 

• Историјске карте и мапе 

• Комплет постера 

 

Опрема за кабенете математике: 

• Основни прибор за геометријско цртање 

• Модели геометријских тела- 16 

различитих модела 

 

Опрема за кабинет географије: 

• Глобуси 
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• Компаси 

• Држач за карте 

• 16 различитих географских карата и 

мапа 

ИКТ ОПРЕМА: 

• Фотокопир апарати 5 комада 

• Пројектори 10 комада 

• Лап-топ рачунари -25 комада 

• Деск топ рачунари 25 комада 

• Моторизовано пројекционо платно -1 

• Интерактивна табла-систем-5 комада 

• Систем за квизове- 2 комада 

• Документ камера – 2 комада 

• Сет за нимање наставе-2 комада 

• Рутер – 2 комада 

 

Штампач                                         8 
Скенер 1 
Флип-чарт табла 1 
Лабараторијеза стране језике 2 
Опрема за кабинет музичког васпитања: 

• Инструменти Орфовог 

инструментаријума 

• Металофони 

• Ксилофони 

• Буњеви 

• Звечке 

• Триангл 

• Даире 

• Електрична хармоника 

• Клавир/пианино 

2 
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• Метроном 

• Микрофони 

• Миксета 

• Звучници 

70 РАЗЛИЧИТИХ ДИДАКТИЧКИХ 

СЕТОВА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ 

 

 

 

 

 

Опрема за кабинет за техничко и 

информатичко образовање: 

 

 

• Универзална машина за моделарску 

обраду дрвета 

• Конструкторски сетови-Обновљива 

енергија; Зупчаници и погон;   

• Преко 40 артикала које чине алат за рад 

у радионици 

 

Књиге у школској библиотеци 10100 
Опрема за кабинет ликовне уметности: 

• Линорез сет 

• Преко 20 артикала потребних за 

демонстрацију различитих ликовних 

техника и извођење 

 

 

Поред наставних средстава набројаних у табели напомињемо да смо у више наврта и кроз 

пројекат Развионица, али и кроз друге пројекте и донације опремили фискултурну салу свим 

потребним спортским реквизитима према и изнад стандарда за савремену наставу физичког 

васпитања.  

Уз помоћ Општине Вождовац уредели смо кошаркашко игралиште и уз њега трибине и полигон 

за вежбање на отвореном простору. 

 

Према свему наведеном може се са сигурношћу извести закључак да је и током школске 

2018/19. године Основна школа „Бранислав Нушић“  била једна од школа која је својим 

ученицима обезбедила пријатан и подстицајан амбијент за учење и лични развој и 

напредак! 
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3.  ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА РАДА УПРАВНИХ, 

РУКОВОДЕЋИХ И СТРУЧНИХ ОРГАНА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 

„БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ 
 

1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. 

ГОДИНУ 
                               

Извештај   о  раду Школског одбора ОШ ” Бранислав Нушић” 

за школску 2018-2019. годину 

 
Школски одбор ОШ ” Бранислав Нушић” одржао је 6 седница у периоду од 13.09.2018. год. до 

05.06. 2019. год. 

Школски одбор је радио у следећем сазиву :  

1. Владислав Стефановић, представник локалне заједнице  

2. Немања Бабић, представник локалне заједнице 

3.Драгана Лалић, представник локалне заједнице 

4.Милена Стаматовић,родитељ 

5.Ивана Лекић, родитељ 

6.Биљана Средојевић, родитељ 

7.Весна Ристић, наставник разредне наставе 

8.Љиљана Јовановић Ђоровић, наставник биологије 

9.Јелена Барага Вулићевић, дипломирани дефектолог 

 

Реализована активност/ тема Реализатори 

 Конституисање Школског одбора и упознавање са 

Пословником о раду Школског одбора  ОШ ''  

Бранислав Нушић'' 

 Усвајање Извештаја о раду Школе током школске 

2017/18.год. 

Усвајање Извештаја о раду директора Школе током 

школске 2017/18.год. 

Усвајање Извештаја о раду Школског одбора током 

школске 2017/18.год. 

Усвајање Извештаја о раду Ученичког парламента 

током школске 2017/18.год. 

Усвајање Извештаја о стручном усавршавању 

запослених током школске 2017/18.год. 

Усвајање Годишњег плана рада Школе за школску 

Чланови Школског 

одбора                                

секретар Школе 

директор  Школе 
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2018/19. год. 

Уговор о међусобним правима и обавезама са 

директором ОШ „ Бранислав Нушић“                                                                                                                                                     

Доношење Правилника о васпитној , васпитно- 

дисциплинској и материјалној одговорности ученика у 

ОШ „ Бранислав Нушић“. 

Чланови Школског 

одбора                                

секретар Школе 

директор  Школе 

Доношење Правилника о заштити од дискриминације 

и понашања којим се вређа углед,част и достојанство 

личности 

Доношење Финансијског плана за 2019.годину 

Доношење годишњег Плана набавки у ОШ“Бранислав 

Нушић“ за 2019.годину 

Извештај о успеху и владању на крају првог 

класификационог периода 

Извештај о реализованим екскурзијама у јесењем 

периоду 

Чланови Школског 

одбора  

 секретар Школе 

директор  Школе 

Доношење одлуке о реализованом годишњем попису 

за 2018.год. 

Усвајање извештаја о финансијском пословању Школе 

Усвајање извештаја о раду директора школе током 

првог полугодишта школске 2018-19.год. 

Чланови Школског 

одбора  

секретар Школе 

директор  Школе 

Доношење Статута ОШ“Бранислав Нушић“ 

Доношење одлуке о регулисању радно правног статуса 

директора ОШ“Бранислав Нушић“ 

Доношење Правилника о васпитној,васпитно-

дисциплинској и материјалној одговорности ученика 

Доношење Пословника о раду Савета родитеља 

Чланови Школског 

одбора   

секретар Школе 

директор  Школе 

Доношење одлике Школског одбора о издавању 

школског простора у закуп, за школску 2019/20.годину 

Одређивање висине надокнаде за издавање у закуп 

школског простора за школску 2019/20.годину 

Доношење одлуке Школског одбора о отварању још 

једне групе продуженог боравка у другом разреду и 

групе продуженог боравка за ученике трећег и 

четвртог разреда 

Доношење Анекса школског програма за други, шести 

и седми разред 

Усвајање измена Финансијског плана за 2019. 

Усвајање измена Плана јавних набавки за 2019.год. 

Чланови Школског 

одбора  

секретар Школе 

директор  Школе 

 

Већина чланова Одбора је  редовно долазила  на  седнице и веома  активно и конструктивно 

учествовала  у разматрању свих питања и доношењу важних одлука. 
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 Седницама су присуствовали директор и секретар Школе који су извештавали о реализовању 

школских активности и тумачили  законске  одредбе  неопходне за функционисање Одбора и 

Школе у целини. 

На одређеном броју седница присуствовала су и друга стручна лица  која  

су подносила извештаје о одређеним  питањима , која су била предмет разматрања Одбора ( шеф 

рачуноводства Школе, представници разних комисија Школе и сл. ) . 

Према одредбама Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и 

домовима ученика, појединим седницама су присуствовали представници репрезентативног 

синдиката школе. 

 

На свим одржаним седницама вођени су записници, који би од стране чланова Одбора били 

размотрени и усвојени на првој наредној седници. 

Увидом у Записнике могу се детаљно сагледати све активности и одлуке Одбора. 

 

 

 

 

 
                               

 

2.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. 

ГОДИНУ 

 
Реализација програма рада директора школе је добрим делом везана и за реализацију 

програма рада школе у целини. Пратећи предложени план активности директора ОШ“Бранислав 

Нушић“, констатујемо да су планирани садржаји и активности током школске 2018/19. године и 

реализовани. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ АКТИВНОСТИ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ ТОКОМ ШКОЛСКЕ 

2018/19. ГОДИНЕ 

Време 

реализације 

РЕАЛИЗОВАНИ  САДРЖАЈИ  И АКТИВНОСТИ 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

1.Организовање пријема ученика првог разреда 

2.Подношење извештаја о раду Школе за школску 2017/18. годину 

3.Припрема Годишњег плана рада Школе за школску 2018/19. 

годину за усвајање на Наставничком већу и Школском одбору 

4.Упознавање наставника са препорукама и упутствима која се 

односе на реализацију васпитно – образовног рада школске 

2018/19. године. 

5.Припрема података који су потребни као основа за финансирање 

рада Школе- унос података у јединствени информациони систем 

Министарства просвете науке-„Доситеј“ 

6.Педагошко – инструктивни рад са наставницима 

7.Саветодавни рад са ученицима и њиховим родитељима 

8.Сарадња са Саветом родитеља Школе 

9.Спровођење процедуре за организовање екскурзија 

10.Припреме за обележавање Дана школе 

11. Стручно усавршавање директора Школе-Учешће на стручном 

скупу директора Школа Србије на Борском језеру 

13. Припрема и усвајање Анекса Школског програма (пети разред) 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

1.Организација прославе Дана Школе  

2. Педагошко – инструктивни рад са наставницима 

3.Саветодавни рад са ученицима и њиховим родитељима 

4.Планирање и реализација набавке наставних средстава 

5.Праћење реализације Програма за заштиту деце од насиља, 

занемаривања и злостављања 

6.Организаовање седница Педагошког колегијума 

7.Сарадња са Ђачким парламентом 

8.Послови везани за екстерни маркетинг Школе 

10. Учешће у изради Плана стручног усавршавања наставника за 

школску 2018-19. годину 
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Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 
1.Увид у реализацију наставног процеса кроз планиране посете 

часовима 

2.Рад на извештају о оствареним резултатима рада са ученицима 

током првог класификационог периода 

3.Сарадња са Активом директора школа на општини Вождовац 

4. Педагошко – инструктивни рад са наставницима 

5.Саветодавни рад са ученицима и њиховим родитељима 

6.Организација и реализација стручног усавршавања наставника, 

стручних сарадника и управе Школе 

7. Трибина за родитеље предшколаца „Припрема породице и деце 

за полазак у први разред“- маркетинг- сарадња са предшколским 

установама 

 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 

1.Припрема података о анализи сарадње са родитељима 

2.Организовање и праћење рада комисије за годишњи попис 

3.Организација прославе Нове године 

4.Праћење реализације Школског развојног плана 

5.Праћење реализације Програма за заштиту деце од насиља, 

злостављања и занемаривања 

6. Рад на извештају о оствареним резултатима рада са ученицима 

током првог полугодишта 

7.Извештај о посећеним часовима током првог полугодишта и 

сугестије за унапређење наставног процеса 

8.Припреме за обележавање школске славе 

9. 28. децембра активно учешће у Дану „малих школских 

пројеката“-припрема и реализација Радионце „Изненађења“ 

Ј
А

Н
У

А
Р

 

1.Припремање извештаја о раду Школе у првом полугодишту 

школске 2018/19. године. 

2.Увид у вођење педагошке документације наставника и стручних 

сарадника 

3.Припрема и реализација школске славе 

4.Избор подручја самовредновања за школску 2018/19. годину 

 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

1.Реализација плана јавних набавки 

2.Припрема документације за избор уџбеника за школску 2019/20. 

годину 

3. Педагошко – инструктивни рад са наставницима 

4.Саветодавни рад са ученицима и њиховим родитељима 

5.Учешће у пословима у вези израде и усвајања завршног рачуна 

Школе 

6. Маркетинг Школе- сарадња са предшколским установама 
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 М
А

Р
Т

 
1.Увид у планирање и припремање наставника за реализацију 

наставног процеса 

2.Праћење реализације Школског развојног плана 

3.Припрема за реализацију екскурзија у пролећном периоду 

4.Организовање такмичења за које је Школа задужена –општинско 

такмичење из биологије 

5.Сарадња са Ђачким парламентом 

6.Организација и реализација стручног усавршавања наставника, 

стручних сарадника и управе Школе 

7.Припрема седница Педагошког колегијума 

А
П

Р
И

Л
 

1. Праћење реализације школског развојног плана  

2.Рад на извештају о оствареним резултатима рада са ученицима 

током другог класификационог периода 

3.Сарадња са Активом директора школа на општини Вождовац 

4. Педагошко – инструктивни рад са наставницима 

5.Саветодавни рад са ученицима и њиховим родитељима 

6. Увид у реализацију наставног процеса кроз планиране посете 

часовима 

 

М
А

Ј
 

1.Припреме за крај школске године за ученике осмог разреда 

2. Рад на извештају о оствареним резултатима рада са ученицима 

осмог разреда на крају школске године 

3.Организација матурске вечери за ученике осмог разреда 

4.Припрема за полагање завршног испита 

6. Подела предмета, одељења и задужења наставника за школску 

2019/20. годину 

7.Праћење реализације Школског програма 

8. Педагошко – инструктивни рад са наставницима-израда Анекса 

Школског програма за други, шести и седми разред 

9.Саветодавни рад са ученицима и њиховим родитељима 

10.Сарадња са Активом директора школа на општини Вождовац 

 

Ј
У

Н
И

 

1.Рад на извештају о оствареним резултатима рада са ученицима 

током другог полугодишта 

2.Организација и реализација завршног испита за ученике осмог 

разреда 

3.Припрема делова извештаја о раду Школе за школску 2018/19. 

годину 

4.Припрема делова Годишњег плана рада Школе за школску 

2019/20. годину. 

5.Сагледавање потреба Школе за побољшање услова рада у 

наредној школској години – посебно на развијању плана школског 

маркетинга 

6.Припрема делова извештаја о раду директора Школе 

7.Припрема распореда часова за школску 2019/20. годину 

8.Учешће у изради Анекса Школског програма за период од 

2018/19-2021/22. школске године 
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А
В

Г
У

С
Т

 
1.Припрема делова извештаја о раду Школе за школску 2018/19. 

годину 

2.Припрема делова Годишњег плана рада Школе за школску 

2019/20. годину. 

5.Припрема распореда дежурства наставника за школску 2019/20. 

годину 

6.Анализа реализације акционог плана – део Школског развојног 

плана за школску 2018-19. годину 

7.Подношење извештаја о раду директора Школе Наставничком 

већу и Школском одбору. 

 

 

 

Извештај директора Основне школе „Бранислав Нушић“ је посебан извештајни документ 

који ће бити презентован Настаничком већу и Савету родитеља, а Школском одбору 

презентован и предложен на усвајање. 

 

 

 

 

 

 

3.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. 

ГОДИНУ 
 

 

Реализоване 

теме/активности 
Време реализације Реализатори 

1. Конституисање Савета 

родитеља за школску 

2018/2019. годину 

2. Избор председника Савета 

родитеља и представљање и 

излагање брокерске куће 

„АСПЕН“д.о.о. у вези избора 

осигуравајуће куће 

3. Програм рада Савета 

родитеља за школску 

2018/2019. годину 

- Упознавање Савета 

родитеља са кључним 

деловима Годишњег плана 

- Упознавање Савета 

родитеља са предстојећим 

пројектним активностима 

- Покретање иницијативе 

Савета родитеља за давање 

25.09.2018. 

Чланови Савета родитеља 

Директор школе 

ПП служба 

Члан тима за сарадњу са 

родитељима 
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сагласности коришћења 

фотографија ученика у циљу 

промовисања успеха 

активности школе 

- Сагласност родитеља о 

материјалним 

потраживањима. 

1. Извештај о успеху и 

дисциплини ученика на 

крају првог тромесечја 

2. Предлог мера за 

побољшање дисциплине и 

успеха у нашој Школи 

3. Организовање 

родитељских састанака и 

упознавање Савета 

родитеља са новим 

Правилником о 

дисциплинској и 

материјалном 

одговорности 

4. Извештаји са 

реализованих екскурзија у 

првом полугодишту 

5. Организовање „Отворене 

школе Бранислав Нушић“  

19.11.2018. 

Чланови Савета родитеља 

Директор школе 

ПП служба 

Члан тима за сарадњу са 

родитељима 

 

1. Анализа свих видова 

непосредног рада са 

ученицима  

2. Анализа успеха и 

дисциплине на крају трећег 

класификационог периода 

3. Предлог мера за 

побољшање успеха и 

дисциплине 

4. Припрема предстојећих 

родитељских састанака 

5. План и представљање 

пројекта „Нушићев вашар“ и 

„Ја имам таленат“ 

18.04.2019. 

ЧлановиСавета родитеља 

Директор школе 

ПП служба 

Члан тима за сарадњу са 

родитељима 

1. Извештаји о реализованим 

ђачким путовањима 

2. Обавештавање Савета 

 

28.5.2019. 

 

Чланови Савета родитеља 

Директор школе 

ПП служба 
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родитеља о листи уџбеника за 

други и шести разред 

3. Извештавање Савета 

родитеља о процедурама за 

спровођење завршног испита 

4. Покретање иницијативе за 

отварање још једне групе 

продуженог боравка у другом 

и трећем разреду 

5. Извештај о успесима 

ученика на такмичењима за 

школску 2018/2019. годину 

Члан тима за сарадњу са 

родитељима 

1. Упознавање Савета 

родитеља са Правилником за 

организовање екскурзија и 

наставе у природи 

2. Упознавање Савета 

родитеља са програмима 

екскурзија за наредну 

школску годину као и са 

Програмом наставе у рироди 

(из Школског програма) 

3. Утврђивање висине 

надокнаде за наставнике за 

бригу о деци током ђачких 

путовања 

 

06.06.2019. 

Чланови Савета родитеља 

Директор школе 

ПП служба 

Члан тима за сарадњу са 

родитељима 
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4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА  ЗА ШКОЛСКУ 

2018/2019.  ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

Активности/теме Време 

реализације 

Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 
❖ Избор руководства Парламента - 

председника, заменика 

председника и записничара 

❖ Усвајање плана и програма рада 

Парламента  

❖ Упознавање нових чланова 

Парламента са активностима у 

претходној школској  години 

❖ Договор око организације и 

динамике рада Ученичког 

парламента 

❖ Правила понашања у школи 

септембар - дискусија на 

састанку УП 

- презентација 

програма рада  

- разматрање 

предлога и 

доношење 

одлука -

гласање 

-  чланови Ученичког 

парламента 

- координатори УП 

➢ Обележавање  ,,Дечје недеље“ 

➢ Нушићев вашар и Дан школе 

➢ Представљање пројекта 

''Разговарајмо науком''. 
 

 

октобар 

 

 

 

 

 

 

- иницијативе 

Ученичког 

парламента 

- акције на 

нивоу школе 

- дискусија на 

састанцима  

-координатор 

парламента и два 

члана парламента.  

- чланови Ученичког 

парламента 

- одељењске 

старешине 

- предметни 

наставници 

- координатори УП 

➢ Обележавање  Дана толеранције 

➢ Упознавање са Конвенцијом о 

правима детета 

➢ Разматрање односа и сарадње 

ученика и наставника 

➢ Реализација пројекта 

''Разговарајмо науком''. 

 

 

16.новембар 

 

 

 

 

 

-пано,  

израда беџа  

- излагање 

председника 

парламента. 

- дискусија  

 

 

 

-  чланови Ученичког 

парламента 

- координатори УП 

➢ Анализа успеха и дисциплине на 

крају I  полугодишта  

• Организација  вршњачке  

     помоћи ученицима са 

децембар -

јануар 

- разговор, 

анализа   

- подношење 

извештаја          

- чланови Ученичког 

парламента 

- одељењске 

старешине 
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     слабијим успехом, на нивоу  

     одељења 

 

- одржавање 

часова 

одељењског 

старешине на 

тему вршњачке 

едукације 

- координатори УП 

• Укључивање у маркентинг 

кампању за продајне изложбе у 

оквиру пројекта ,,Кутак за чаробни 

тренутак“ 

 

08.03.2018. 

 

 

 

 

- израда 

флајера, 

рекламних 

материјала 

- дискусија 

- иницијативе 

Ученичког 

парламента 

- разматрање 

предлога и 

одлучивање у 

оквиру 

састанака 

- чланови Ученичког 

парламента 

Пројектни тим 

,,Кутак за чаробни 

тренутак“ 

- координатори УП 

• Осмишљавање и организација 

Дана ученик – наставник 

• Договор о прослави Нове 

године – за ученике од петог до 

осмог разреда је организована 

прослава у клубу ''Гаучос''. 

 

новембар 

 

децембар 

иницијативе 

Ученичког 

парламента 

- разматрање 

предлога 

израда списка 

задужења у 

оквиру 

састанака  

- извођење   

акције 

 

- чланови Ученичког 

парламента 

- предметни 

наставници 

- учитељи 

- директор 

- одељењске 

заједнице 

-  координатори УП 

 Помоћ у  реализацији  школских, 

општинских и спортских   

такмичења 

➢ Договор о реализацији школске 

журке – ''Испратимо осмаке'' . 

 

март 

април 

 

мај 

 

 

- организација 

општинског 

такмичења из 

биологије. 

- реализација у 

свечаној сали 

школе, 

предлози, 

сугестије. 

- чланови Ученичког 

парламента 

- одељењске 

старешине 

- наставници 

физичког васпитања 

- координатори  УП 
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➢ Учешће у акцијама естетског 

уређења школе. 

октобар - мај 

 

- уређење 

ходника, 

холова, 

дворишта. 

- давање  

мишљења, 

предлога 

 

- чланови Ученичког 

парламента 

- наставница ликовне 

културе  

- координатори УП  

➢ Промоција успешних  

Ученика 

• Oбележавање Међународног 

     дана породице  

(Уређен је пано УП). 

➢ Учешће у манифестацији ''Ја 

имам таленат''. 

 

 

  мај - иницијативе 

Ученичког 

парламента  

- дебата 

 

 

- жири – два 

ученика 

 

- чланови Ученичког 

парламента 

- одељењске 

заједнице 

- директор 

- предметни 

наставници 

- координатори УП 

➢ Учешће у организацији и 

реализацији ''Нушићевог 

Вашара''. 

➢ Учешће у организацији 

прославе Мале матуре 
➢ Анализа рада Ученичког 

парламента 

➢ Анализа успеха и дисциплине на 

крају II полугодишта 

➢ Избор тема и активности за 

следећу годину 

➢ Извештај о раду Ученичког   

парламента 

 мај - јун - разговор, 

анализа , 

дискусија на 

састанцима  

- иницијативе 

Ученичког 

парламента 

- писани 

извештај 

- чланови Ученичког 

парламента 

- одељењске   

 старешине  

- директор 

 - представници 

Савета родитеља 

- координатори УП 

❖ Организација тематских 

предавања о болестима 

зависности и здравим 

стиловима живота… 

 

током 

школске 

године 

- предавања: 

малолетничка 

деликвенција, 

електронско 

насиље, 

пубертет. 

- презентације 

- филмови 

-позоришна 

представа 

''Бонтон''. 

 

- чланови Ученичког 

парламента 

- ученици од петог 

до осмог разреда. 

- директор 

- представници 

МУП-а, медицинско 

особље Дома 

здравља ''Вождовац''. 

-наставници 

биологије 
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❖ Осмишљавање и осликавање 

кутије поверења за ученике и 

наставнике. 

 

 

 

током другог 

полугодишта 

- предлози, 

сугестије. 

- чланови 

Парламента 

- наставница ликовне 

културе. 

 - координатори УП 

❖ Сарадња са Тимом за 

професионалну оријентацију 

❖ Сарадња са Тимом за 

безбедност ученика 

током 

школске 

године 

 - учешће на 

трибинама, 

предавањима, 

презентациј -

ама,радионица

ма 

- израда 

плаката, паноа 

- чланови 

Парламента 

- координатори УП 

- Тим за 

професионалну 

оријентацију 

- Тим за безбедност 

ученика 

 

 

У раду Ученичког парламента учествовала су по два представника свих одељењских 

заједница седмог и осмог разреда. Парламент је бројао 16 чланова и у току школске године 

одржано је 6 састанака. На састанке су долазили по два представника одељењских заједница 

петог и шестог разреда, како би се припремили за рад Парламента наредне школске године. 

Председник Парламента био је Јанко Младеновић 8/2, заменик председника Парламента био је 

Лука Живковић 8/1 и записничар Тамара Рогић 8/2. Програм рада Парламента усвојен је на 

првом састанку, а изабране теме су предложене од стране ученика. Предлог ученика за наредну 

школску годину је већа ангажованост на реализацији хуманитарних акција и сарадња са 

Црвеним крстом Вождовца. 

 Чланови су са задовољством учествовали у раду Парламента, износили своја мишљења, 

давали предлоге и начине реализације одређеног садржаја.  

 

Координатор Ученичког парламента: Сања Радовановић. 

                                                                         

 

 

 

 

 

5. Извештај о раду Педагошког колегијума у школској 2018.-2019. години 

 

 

Током школске 2018 - 2019. године одржано је пет седница Педагошког колегијума чиме 

је остварен предвиђени план рада. Поред планираних активности чланови колегијума 

разматрали су актуелна питања од значаја. 

 

Педагошки колегијум донео је предлог надокнаде часова у другом полугодишту. Усвојен 

је предлог да се пређе на вођење електронског дневника. У току ове школске године Дневници 

рада су вођени у првом полугодишту паралелно у папирној и електронској форми, када је 

реализована обука за примену и коришћење е-дневника. Од другог полугодишта вођење 
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евиденције се обавља само у електронској форми. Одређени су школски координатори Миља 

Зец и Верица Арула, који су спровели обуку колега за примену Електронског дневника.  

Наставља се сарадња школе и породице у виду организовањаотворене недеље за 

родитеље када они партиципирају у школи у улози наставника, сарадника, посматрача. Негује се 

дух отворености школе како према родитељима наших ђака, тако и према локалној заједници. 

Правовремено су доношене одлуке о усвајању Индивидуалног образовног плана са 

измењеним садржајима за ученике који похађају наставу у Одељењу за ученике са посебним 

образовним потребама, али и ученике са Индивидуалним образовним планомкоји похађају 

наставу у редовним одељењима. 

Педагошки колегијум бавио се школским постигнућима ученика, као и предлагањем 

мера за њихово унапређивање. Континуирано су се разматрали резултати ученика. У школи се 

негује култура праћења и промовисања успеха ученика на такмичењима. Разматрани су 

резултати пробног завршног испита и предлагане мере за унапређивање рада.  

Чланове Педагошког колегијума чине руководиоци стручних већа, педагог, психолог, 

дефектолог и директор школе;Весна Ристић, Верица Арула, Наташа Јанковић, Јелена Белча, 

Светлана Тонић, Марија Џелатовић, Јелена Топаловић, Јелена Барага Вулићевић, Бранка Стојић 

Вуковић, Никица Станојковић, Маријана Стефановић. 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА У 

ШКОЛСКОЈ 2018/2019.ГОДИНИ 

 

 

Активности Време реализације Носиоци 

• Извештаји стручних већа и педагога о резултатима 
иницијалних тестирања 

• Усвајање Плана стручног усавршавања наставника и 
стручних сарадника за школску 2018/19 годину 

• Усвајање ИОП-а за школску 2018/19 годину 

• Представљање плана за пројекат „Разговарајмо науком“ за 
школску 2018/19 годину 
 

 

Септембар 

2018.године 

Чланови 

Педагошког 

колегијума, 

дефектолог 

• Представљање програма рада нових школских тимова: 
Тим за вредновање квалитета и развој установе 

Тим за развој међупредметних компетенција 

• Договор о имплементацији електронског дневника 

• Договор о тромесечју  

Октобар, 

2018.године 
Чланови,  

директор, педагог,  

• Предлози руководилаца Стручних већа за реализацију 
недеље „Отворена школа „Бранислав Нушић““ 

• План стручног усавршавања за школску 2018/19. годину 

• Анализа посећених часова током првог класификационог 
периода  

Новембар, 

2018.године 

Директор, 

Чланови 

Педагошког 

колегијума, 

педагог 

• Предлог плана надокнаде часова нереализованих у време 
продуженог распуста 

• Припрема распореда писмених и контролних задатака за 

Фебруар,  

2019. године 

Чланови 

Педагошког 

колегијума 

Директор, 



25 

 

друго полугодиште 

• Припрема за реализацију самовредновања квалитета рада 
Школе 

• Усвајање ИОП-а за друго полугодиште 

• Распоред одржавања стручних већа – мера за побољшање 
успеха током другог полугодишта 

• Предлог за избор уџбеника у првом и петом разреду 

• Упознавање са новим законским одредбама (Закон о 
основама система образовања и васпитања, Закон о основној 
школи)  

дефектолог 

 

 

• Разматрање новог плана надокнаде часова после дописа 
Министра 

 

• Припрема за реализацију пробног завршног испита 
 

• Припрема за састанке у поводу другог тромесечја 
 

• Припрема за реализацију Пројекта предузетништва, 
манифестације „Ја имам таленат“ и „Нушићевог вашара“ 
 

 

Април, 

2019.године 

Педагог, Чланови 

Педагошког 

колегијума, 

директор 

• Формирање комисије за избор уџбеника за други и шести 
разред 

• Формирање листе изборних предмета, слободних наставних 
активности 

• Припрема за поделу часова за наредну школску годину – 
предлоге стручних већа  

• Извештаји стручних већа са реализованих такмичења 

• Руководиоци стручних већа подносе извештаје о резултатима 
пробног завршног испита  

Мај, 2019. год. 
Чланови 

Педагошког 

колегијума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. 

ГОДИНУ   

 
Наставничко веће је радило по утврђеном програму, и у извештајном периоду одржано је 15 

седница Наставничког већа. Планираним програмским задацима и садржајим приступили смо 
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одговорно, истичићу сваког месеца план рада стручних органа, међу којима је и Наставничко 

веће. Сви планирани садржаји су и реализовани током школске 2018/19. године 

 

Време 

реализације 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

1.Усвајање Годишњег плана рада за школску 2018/19. годину 

2.Усвајање извештаја о раду Школе за школску 2017/18. годину 

3.Разматрање предлога стручних већа за набавку наставних 

средстава и опреме 

4.Предлог задужења за прославу Дана школе и Нушићеве дане 

5. Информације о организаовању екскурзија 

6.Извештај Тима за безбедност за школску 2017/18. годину 

7. Избор чланова Тима за безбедност за школску 2018/19. годину 

8. Упознавање Наставничког већа са пројектним активностима у 

школској 2018/19. години 

 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

1.Извештај о прослави Дана Школе 

2.Извештај о реализацији Нушићевих дана  

3.Извештаји о реализованим излетима и екскурзијама 

4.Избор Тима за професионалну оријентацију 

5.Презентација акционог плана Школе за имплементацију 

инклузивног образовања 

6. Упознавање Наставничког већа са новим Правилницима 

 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

1.Анализа реализације свих видова непосредног рада са 

ученицима 

2.Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 

класификационог периода 

3.Предлог мера одељењских већа за побољшање дисциплине и 

успеха ученика 

4.Предлог задужења за Светосавску прославу 

5.Анализа реализација Школског развојног плана – акциони план 

за школску 2018/19. годину 

 

Ј
А

Н
У

А
Р

 

1.Анализа реализације свих видова непосредног рада са 

ученицима 

2.Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 

полугодишта 

3.Предлог мера одељењских већа за побољшање дисциплине и 

успеха ученика 

4.Доношење одлуке о избору подручја самовредновања за 

школску 2018/19. годину 
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Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

1.Подношење извештаја о раду  директора Школе у првом 

полугодишту школске 2018/19. године. 

2.Извештај о вођењу педагошке документације наставника и 

стручних сарадника 

3.Анализа реализације школског програма са посебним освртом на 

реализацију изборних и факултативних програма 

 

 

1.Усвајање плана набавке наставних средстава 

2.Доношење одлуке о коришћењу уџбеника и приручне 

литературе у настави за школску 2019/20. годину 

3.Анализа сарадње са родитељима ученика 

4.Извештај о стручном усавршавању наставника током првог 

полугодишта 

 

 

 М
А

Р
Т

 

1.Извештај о планирању и припремању наставника за реализацију 

наставног процеса 

2.Извештај о реализацији Школског развојног плана 

3.Припрема за реализацију екскурзија у пролећном периоду 

4.Организовање и подела задужења за такмичења за које је Школа 

задужена 

5.Сарадња са предшколским установама 

6.Извештај о раду Ђачког парламента 

 

А
П

Р
И

Л
 

1.Извештај о реализацији Школског развојног плана 

2.Анализа реализације свих видова непосредног рада са 

ученицима 

3.Анализа успеха и дисциплине ученика на крају другог 

класификационог периода 

4.Предлог мера одељењских већа за побољшање дисциплине и 

успеха ученика 

5.Доношење одлуке о реализацији матурске вечери за ученике 

осмог разреда 

 

М
А

Ј
 

1.Анализа успеха и дисциплине за ученике осмог разреда 

2. Анализа реализације свих видова непосредног рада са 

ученицима осмог разреда 

3.Доношење одлуке о додели посебних диплома за ученике осмог 

разреда 

4.Доношење одлуке о додели диплома „Вук Караџић“ 

5.Припрема за завршне испите за ученике осмог разреда 

6. Подела предмета, одељења и задужења наставника за школску 

2019/20. годину. 

7.Доношење одлуке о избору ученика генерације 
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Ј
У

Н
 

1.Анализа реализације свих видова непосредног рада са 

ученицима 

2.Анализа успеха и дисциплине ученика на крају другог 

полугодишта 

3.Доношење одлуке о упућивању ученика на поправне и разредне 

испите 

4.Доношење одлуке о превођењу ученика 

5.Доношење одлуке о дестинацијама ђачких путовања за школску 

2019/20. годину 

6.Извештаји о екскурзијама ученика за пролеће 2019. године 

 

А
В

Г
У

С
Т

 

1.Усвајање распореда часова за школску 2019/20. годину 

2.Анализа успеха и дисциплине ученика на крају школске 2018/19. 

године 

3.Извештај о упису ученика у први разред 

4.Распоређивање ученика који су поновили разред и 

новодосељених ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

    ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ_РАЗРЕДНУ 

НАСТАВУ 

Руководилац: __ВеснаРистић_____ 

Реализована тема/активност Времереализ

ације 

Реализатори 

1.Утврђен 

јераспоредкоришћењаучионицазанареднушколск

угодину 

 

 

 

 

Члановистручногвећанаставника 

разредне наставе 

Директор 

2.Израђени су одељењскираспоредичасова и Чланови стручногвећанаставника 
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распоредикоришћењафискултурнесале  

 

 

 

28.08.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

разредне наставе 

Директор, ПП служба 

3.Израђен 

јепландежурстванаставникаразредненаставе 

Чланови стручногвећанаставника 

разредне наставе 

Директор 

4.Припрема свечаности за пријем ђака првака Чланови стручногвећанаставника 

разредне наставе 

5. Утврђен је распоред контролних вежби и 

писмених задатака и израде иницијалних тестова 

Чланови стручногвећанаставника 

разредне наставе 

Директор 

6.  Упознавање са глобалним планом од стране 

Министарства просвете и исходним планирањем 

Чланови стручногвећанаставника 

разредне наставе 

Директор, ПП служба 

7.Извршенједоговор и поделазадужењау 

оквируприпремаповодомДанашколе 

Чланови стручног већа 

наставника разредне наставе 

Директор, ПП служба 

Наставници продуженог боравка, 

Предметни наставници: музичке  

и ликовне  културе 

8. Договор о вежбању вођења ес – дневника у 

току првог полугодишта 

Чланови стручног већа 

наставника разредне наставе 

Директор, ПП служба 

координатор за вођење ес 

дневника  

1.Анализа успеха и дисциплине на крају првог 

класификационог периода и предлог мера за 

побољшање успеха и дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

16.11.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови стручног већа 

наставника разредне наставе 

Наставници страних језика:     

енглеског и француског језика, 

Директор, ПП служба 

2. Резултати на ликовно - литерарномконкурсу 
,,Нушићевикреативци" поводом Дана школе 

Чланови стручног већа 

наставника разредне наставе 

Наставници српског језика и 

ликовне културе 

3. Обавештење о обавезном одржавању часова 

Одељењске заједнице  

Чланови стручног већа 

наставника разредне наставе 

Директор, ПП служба 

4. Договорена је обука учитеља за вођење ес 

дневника и дат је рок за ажурирање електронских 

дневника 

Чланови стручногвећанаставника 

разредне наставе 

Директор, ПП служба, 

координатор за вођење ес 

дневника 

5. Обавештење о формираној бази огледних 

часова на GOOGLE DRIVE платформи 

Чланови стручногвећанаставника 

разредне наставе 

Директор, ПП служба 

6. Поднеткраћиизвештај о 

реализацијирекреативненаставезаовушколскугод

ину у Бањи Врујице 

Чланови стручногвећанаставника 

разредне наставе 

1.Анализа успеха и дисциплине на крају првог 

полугодишта и предлог мера за побољшање 

успеха и дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови стручног већа 

наставника разредне наставе 

Наставници страних језика:     

енглеског и француског језика, 

Директор, ПП служба 
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2.Поднет 

јеизвештајсареализованогшколскогтакмичењаиз

математике 

28.01.2019. Чланови стручногвећанаставника 

разредне наставе 

Директор, ПП служба 

3. Резулатати са школског такмичења 

Најраспеванија одељењска заједница 

Чланови стручногвећанаставника 

разредне наставе 

4. Утврђене су активности у вези пројекта 

,, Покренимо нашу децу ’’ 

Чланови стручногвећанаставника 

разредне наставе 

1.Анализа успеха и дисциплине на крају трећег 

класификационог периода 

 

10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10       15.4.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови стручног већа 

наставника разредне наставе 

Наставници страних језика:     

енглеског и француског језика, 

Директор, ПП служба 

2.Извештај и анализа остварених резултата рада 

у наставним и ваннаставним активностима  ( 

резултати са спроведених такмичења ) 

Чланови стручногвећанаставника 

разредне наставе 

 

3. Извештај са школског такмичења рецитатора, 

са такмичења Мислиша и са општинског 

такмичења из математике 

Чланови стручногвећанаставника 

разредне наставе 

4.Извештај о реализованим активностима 

екстерног маркетинга и промоције Школе –

Сарадњасапредшколскимустановама 

Одељењско веће 4.разреда 

Директор 

5. Утврђен је предлог „клизненадокнадечасова“ 

због продужења зимског распуста (епидемије 

грипе) 

Чланови стручног већа 

наставника разредне наставе 

Директор, ПП служба 

6.Извештај о резултатима школског такмичења 

,,Читалачка значка” 

Руководилац стручног већа 

наставника разредне наставе 

Чланови стручногвећанаставника 

разредне наставе 

7. Постигнут је договор да резултате са 

такмичења качимо на GOOGLE DRIVE диску 

Чланови стручног већа 

наставника разредне наставе 

Директор, ПП служба 

8. Дат је рок за пријаву ученика за 

манифестацију ,,Ја имам таленат " 

Руководилац стручног већа 

наставника разредне наставе 

Чланови стручног већа 

наставника разредне наставе 

Директор 

1.Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 

другог полугодишта школске 2018/2019. године 

 

 

 

 

 

 

21.06.2019.  

Чланови стручног већа 

наставника разредне наставе 

Наставници страних језика:     

енглеског и француског језика, 

Директор, ПП служба 

2.Предлог 

одељењскихстарешиназанаграђивањеученика 

(ученицикојисуосвојилиједноодпрватриместанат

акмичењимаопштинског и вишегранга) 

Чланови стручног већа 

наставника разредне наставе, 

Директор, ПП служба 

 

 

У раду одељењског већа биле су заступљене активности везане за планирање наставног рада за 

предстојећу школску годину. Рад је углавном организован по кварталима и полугодиштима. 

На седницама одељењских већа разматрана су питања о коришћењу учионица и фискултурне 
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сале; разматрана су и питања о коришћењу уџбеника, распореду  контролних и писмених 

задатака и остала питања везана за наставу. 

У овој школској години одржано је 5 састанака. Састанцима су присуствовали сви чланови 

Стручних већа, директор школе,  ПП служба, наставници страних језика. 

Говорило се о реализацији наставних планова и ваннаставних активности, као и о реализацији 

планираних часова. 

У сарадњи са педагогом школе обављен је договор о начинима рада и програмским садржајима 

које треба прилагодити ученицима. Израђени су и индивидуални образовни планови за поједине 

ученике са сметњама и тешкоћама у развоју. 

На првом и трећем класификационом периоду вршена је анализа успеха, а на полугодишту су 

утврђивани успех и дисциплина ученика, као и предлог одељењских старешина за награђивање 

ученика. 

      У току првог полугодишта вежбали смо вођење ес – дневника уз упоредно вођење папирног 

дневника, а од другог полугодишта смо званично прешли на електронски дневник. 

У овој школској години сви планови и програми разредне наставе су реализовани у 

потпуности.Друго полугодиште је почело недељу дана касније због епидемије грипа. Договорен 

је начин „клизненадокнадечасова“ због продужења зимског распуста.  

Свиучитељисуредовнописалисвојеоперативнепланове, усаглашавајућиихсаШколскимпрограмом 

и Годишњимпланомрадашколе.На почетку школске године урађени су глобални планови од 1-4. 

разреда засновани на исходима. Плановисупредавани педагогушколе на GOOGLE DRIVEдиску 

месечно према утврђеном року. 

Чланови Стручних већа су износили запажања о свом раду.  

Сумирани су резултати рада током школске 2018/2019. године. 

Истакнуто је да је рекреативна настава за ученике 1-4. разреда успешно реализована, као и све 

екскурзије за ученике нижих разреда. 

Истакнути су проблеми са којима се ученици сусретали током ове школске године, као и то како 

их превазићи у наредној школској години. 

Почетком јуна месеца урађен је анекс школског програма за други разред.  

Закљученоједаможемобитизадовољнимногимобластимавредновањарадаучитеља. 

 

Руководилацстручногвећанаставника разредне наставе 
                                 Весна Ристић 

 

 

8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА СРПСКОГ 

ЈЕЗИКА, ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ,МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ И ВЕРОНАУКЕ ЗА 

ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ 

• Oдржано је девет састанка Стручног већа. На њима су реализовани садржаји и теме 

предвиђени планом рада Већа: 

 Анализирано је у планирано стручно усавршавање чланова Већа 

 Представљане су пројектне активности и њихови резултати  
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 Израђен је иницијални тест и на основу анализа је планиран даљи рад 

 Радило се на усаглашавању критеријума оцењивања ученика 

 Израђени су распореди контролних задатака и писмених вежби 

 Анализирана су постигнућа ученика, допунска настава 

• Представљани су примери добре праксе Веће професора Српског језика, Музичке и Ликовне 

културе и Веронауке наставило је свој досадашњи рад на пројектним активностима, увођењу 

интегративне наставе, вршњачког учења, увођењу ИКТ као активног дела наставног процеса, 

инсистирајући на учењу учења, процењивању и самопроцењивању. Такође се радило на 

планирању наставе и учења усмерену на исходе и правилној припреми за рад према новим 

програмима наставе и учења у 5. Разреду. 

• Реализовани су следећи пројекти: 

✓ Отворени пројекат "Католички и православни Божић" 28.12.2018. године (70 

ученика) 

- Реализатори: Верица Арула, Светлана Тонић, Велибор Васовић, Јелена 

Цупарић, Милутин Миленковић  

✓ “Innovate Your Dreams” 2019 – седмонедељни пројекат међународног 

карактера (50 ученика) 

- Реализатори: Верица Арула и Миља Зец  

✓ Мозаик 

- Реализатори: Јелена Топаловић, Вера Каџибанов и Јадранка Бежановић 

Совиљ 

✓ “Меримо Кеопсову пирамиду” 

- радионица у оквиру мултидисциплинарног пројекта 

- Реализатори: Ученици од петог до осмог разреда, наставнице: Катарина 

Алексић(информатика), Јелена Белча(математика), Јелена 

Топаловић(историја), Јадранка Бежановић Совиљ(ликовна култура) 

✓ Читалачки клуб 

- Реализатори: З. Шевић и 13 ученика 7. и 8. разреда(сарадња са Читалачким 

маратоном Издавачке куће “Клетт”) 

✓ Здрави стилови живота (пројектни дан 28.12.2018.) 

- Реализатори: В.Рађеновић, Љ.Ђоровић, М. Џелатовић, З. Шевић и ученици 

• Додатна и допунска настава је држана континуирано и прилагођавана је потребама и 

могућностима ученика. Најбоље резултате даје индивидуализовани рад где је могуће 

директно пратити ученика и водитига у смеру напредовања на онај начин који највише 

одговара његовим потребама.  
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❖ Ради побољшања постигнућа ученика, договорено је да се инсистира на редовности ученика 

у похађању часова допунске наставе, изради домаћих задатака и бољој сарадњи са 

родитељима.  Диференцирана настава и вођено учење су постали основа рада са ученицима. 

❖  Радило се на увођењу нових метода учења и оцењивања како би сваки ученик добио 

могућност да ради на себи. Са истим циљем израђивани су и контролни задаци са захтевима 

који су прилагођени могућностима ученика са слабијим постигнућима. Редовно су пружане 

информације о постигнућима, напретку и потребама ученика. Најбољи резултати су 

постизани када се интензивира сарадња са родитељима. 

❖  Ксенија Жутобрадић је са професором музичког Велибором Васовићем и својим ученицима 

припремиле одличну  представу колажног карактера и веома успешно су је извели на 

прослави Светог Саве. 

За музички део задужен је Велибор Васовић, а за ликовни Јадранка Бежановић Совиљ. 

• Присуствовали смо трибинама издавачких кућа „Клет“, „Вулкан“, „Бигз“, „Едука“  и 

„Логос“. Сви наведени семинари били су тематски веома добро припремљени  и покривали 

су најважније сфере интересовање.  Такође смо присуствовали конференијама и другим 

облицима стручног усавршавања (посебни детаљни извештаји). На састанцима Већа 

разговарало се о квалитету похађаних обука: 

➢ Републички зимски семинар на Филолошком факултету 

➢ “Важност критеријума и смопроцењивања за процес учења” 

➢ Имплементација ОFFICA 365 у организацији рада школе и примене у настави 

➢ Предузетништво 

❖ Наставници су реализовали огледне часове: 

➢ Потрага за благом - основни језички и књижевни појмови  

Верица Арула - српски језик,  

Светлана Тонић - француски језик и  

Јадранка Бежановић Совиљ - ликовна култура 

Присуствовале Маријана Стефановић и Јелена Росић 

Датум: 4. 4. 2019. 

Одељење : 5/1 и 5/2 

➢ Kњижевност “Мали Принц”  (пројектни дан) 

Реализатори: ученици, прфесор геогрефије, професор француског језика,професор 

техничког и  професор српског језика и књижевности. 

 Датум: 28.12.2019. 

Наставник: Ксенија Житобрадић 

Манифестације и други облици стручног усавршавањаОбласт  Реализатор 
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Важност критеријума и самопроцењивања за процес учења Маријана Стефановић, Верица 

Арула, Биринка Стојиловић 
ОШ”Бранислав  Нушић” 

15.9.2018. К2 416 бр у каталогу  
Имплементација ОFFICA 365 у организацији рада школе и 

примене у настави 
ОШ” Бранислав Нушић” 

12.1.2019. К4 
Програм обуке наставника за организацију наставе орјентисане 

на исходима учења 
ОШ “Дринка Павловић” 8.6. и 

9.6. 2019. 16+8 (оn line) 
“Читалачка значка”,”Мајска песничка  сусретања”, Такмичење у 

рецитовању, “Нушићев вашар”(конферанса и рад са водитељима), 

Општинско и Градско такмичење из српског језика 

   
З. Шевић, наставници ,учитељи и 

ученици (током године) 

.Ученици су припремани и учествовали су на бројним такмичењима, а остварили су завидне 

резултате. 

Веће професора Српског језика,  

Музичке и Ликовне културе и Веронауке  

Верица Арула 

 

 

9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ЕНГЛЕСКОГ И 

ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ШКОЛСКУ  2018-2019. ГОДИНУ 

Реализована тема/ активност Време 

реализације 

Реализатори 

Утврђивање распореда иницијалних 

тестова, писмених задатака  

Август  2018. 

 

–чланови  стручног већа 

 

-Разматрање Правилника о оцењивању 

-Уједначавање критеријума оцењивања 

-Извештај о резултатима са иницијалног 

теста 

-Европски дан језика –пројекат 

 

- Важност критеријума и 

самопроцењивања за процес учења 

 

Септембар 2018. 

 

–чланови  стручног већа 

 

–чланови  стручног већа 

–чланови  стручног већа 

 

- Невенка Јоксовић и 

ученици 7 разреда 

 

-М.Стефановић; В.Арула 

Б.Стојиловић 

-Израда планова за ИОП 

индивидуализован рад 

-Упознавање са вођењем есДневника 

Октобар 2018. –чланови  стручног већа 

 

-Верицџа Арула  

-Миља Зец 

Пројектна настава: 

-„Има ли живота на другим планетама?“ 

- “Летње олимпијске игре“ 

 

-„Католички и православни божић“ 

-„Мали Принц“ 

-„Живот и дело Мике Аласа“ 

 

 

 

Децембар 2018 

 

-Зорана Ђорђевић 

- Невенка Јоксовић  

-Ивана Ђурић 

-Светлана Тонић 

-Јелена  Росић 

-Снежана Драшковић 
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-Планирање, остваривање,вредновање 

наставе и учења у основним школама 

 

 

on line обука 

-Уједначавање критеријума оцењивања 

 

Фебруар 2019 –чланови  стручног већа 

Пројекат „Образовни круг“ 

 

Март- јун  2019 -Блаженка Тривунчић -

ученици српске допунске 

школе у Паризу 

-Невенка Јоксовић –

ученици 6 и 7 разреда 

Презентовање електронског уџбеника за 

француски језик за 6. разред издавачке 

куће Клет- Радионица 

Април   2019 -Невенка Јоксовић  

-Светлана Тонић 

-Јелена  Росић 

„Нушићев вашар“ 

 

-Утврђивање динамике држања огледних 

часова за наредну школску годину 

-Израда плана рада Стручног већа за 

наредну школску годину 

-SELFIE-  алатка за самовредновање -  

учешће   

 

Јун  2019 Наставници,родитељи и 

ученици 

–чланови  стручног већа 

 

–чланови  стручног већа 

 

-Катарина Алексић 

„Програм обуке наставника за реализацију 

наставе 

оријентисане ка исходима учења 

Јул  2019 Татјана Шуковић 

Мирјана Виденовић 

 

          Закључак чланова актива је да највећи број ученика иницјални тест не схвата озбиљно, 

јер тест не раде за оцену. Препорука је да се убудуће врши кроз   

квизове,осмосмерку...Важно  ја ученици схвате да се у зависности од тога врши планирање 

наставних садржаја. 

     Веће професора страног језика наставило је рад на пројектним активностима, увођењу 

интегративне наставе, вршњачког учења, увођењу ИКТ као активног дела наставног 

процеса, инсистирајући на учењу учења, процењивању и самопроцењивању. 

   

                Такође смо присуствовали и трибинама издавачких кућа „Клет“, и „Дататсатус“. Сви 

наведени семинари били су тематски веома добро припремљени  и покривали су најважније 

сфере интересовање.  Имали  смо презентацију на конференијама и другим облицима стручног 

усавршавања (посебни детаљни извештаји). На састанцима Већа разговарало се о квалитету 

похађаних обука. 

Угледни часови 

Ђорђевић Зорана:Future tenses-  Expressing future- (6/3)  2018 

Невенка Јоксовић 

- La rentrée-Les nombres à 20, le présent du verbe avoir ( 5/3), септембар 2018. 
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-Угледни час уз примену електронског уџбеника у 5-3 ,у присуству ментора, у оквиру пројекта 

„2000 дигиталних учионица“ -1.12.2018 

-Светлана Тонић-Потрага за благом –(5/1,5/2)4.4.2019. (француски језик,српски језик и ликовна 

култура) 

–Јелена Росић -On met la table (3. разред) март 2019. 

 

Такмичења  

Француски језик: 

• учешће ученика на  општинском такмичењу ( Даница Јакшић, Павле Булатовић) 

• учешће ученика на 7. међународном такмичењe из страних језика Willkomen(Ива Тасић и 

Ивана Тохољ) 

Енглески језик: 

• Општинско такмичење : 

• Андреј Вукајловић ,Јакшић Даница , Ђекић Милица , Стојановић Брина   

• учешће на 7. међународном такмичењe из страних језика Willkomen:Милан Ничић Лазар 

Јовановић,Јован Димитрије Коларић,Андреј Вулин ,Лука Живковић,Софија 

Наумовић,Даница Јакшић, Брина Стојановић,Јована Рашић,Михајло Мајсторовић, Вања 

Стајић и Вељко Јанковић. 

          Чланови већа реализовали су бројне активности у оквиру неколико пројеката о чему су 

поднети посебни извештаји.  

 

                                       Руководилац Стручног већа страних језика:Светлана Тонић 

 

 

 

10. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА БИОЛОГИЈЕ, 

ХЕМИЈЕ И ДОМАЋИНСТВА  ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ 
САДРЖАЈ  

 

Време 

реализације 

 

Реализатори 

           

❖ Стручно усавршавање у јулу 2018. 

Програм обуке наставника за 

реализацију наставе орјентисане ка 

исходима учења 

❖ Израда домаћег задатка у оквиру обуке 

❖ Утврђивање распореда иницијалних 

тестова, контролних задатака и 

полугодишњих тестова 

 

август, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ана Петровић и Љиљана 

Ђоровић- Јовановић 

 

Наставници – чланови стручног 

већа 
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❖ Извештај о резултатима са иницијалног 

тестирања 

❖ Семинар “Важност критеријума и 

самопроцењивања за процес учења“ 

❖ Израда планова за ИОП и 

индивидуализован рад 

❖ Пројекат "Школе за 21. век" 

 

❖ Припрема за тромесечје 

 

 

❖ Предлог тема за “Отворену недељу” 

 

 

❖ Огледни час “Електролитичка 

дисоцијација 

соли,киселина,хидроксида”  

❖ Огледни час „Нервни систем човека“ 

❖ Договор око реализација  

„ОТВОРЕНЕ НЕДЕЉЕ“ 

 

❖ Организација и спровођење такмичења 

на школском, општинском, градском и 

републичком нивоу 
❖  Реализација “отворене недеље” у 

школи- прво полугодиште 

❖ Евалуација ИОПа-прво полугодиште 

❖ Семинар “Имплементација Офиса 365 у 

организацији рада школе и примена у 

настави” 

❖ Договор око организације и 

пропозиције општинског такмичења из 

биологије 

❖ Пријава ученика за општинско 

такмичење из биологије и договор 

везан за сатницу и прегледање тестова. 

❖ Распоред контролних вежби и 

писмених задатака за друго 

полугодиште  

❖ Општинско такмичење из биологије. 

❖ Анализа резултата ученика на 

школском и општинском такмичењу из 

хемије и биологије 

❖ Договор око припреме тестова за ИОП- 

 

 

Септембар, 2018. 

 

 

 

 

 

Октобар,2018. 

 

 

Новембар,2018. 

 

 

 

Децембар, 2018. 

 

 

 

 

 

 

Јануар, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фебруар, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март, 2019. 

 

 

 

Наставници – чланови стручног 

већа 

 

 

Наставници – чланови стручног 

већа 

 

Наставници – чланови стручног 

већа 

Наставница-Весела Рађеновић 

Наставнице Ана Петровић и 

Љиљана Ђоровић- Јовановић 

Наставници – чланови стручног 

већа 

 

Наставници – чланови стручног 

већа 

 

 

Наставница-Весела Рађеновић 

Наставници – чланови стручног 

већа 

Ана Петровић и Љиљана 

Ђоровић- Јовановић 

 

 

 

Наставници – чланови стручног 

већа 

 

http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/drustvo/3047613/poceo-projekat-skole-za-21-vek.html#_blank
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2 за полагање завршног испита 

❖ Евидентирање ученика са недовољним 

оценама на крају првог полугодишта 

 

❖ Извештај о резултатима са пробног 

испита               

❖ Анализа резултата ученика на градском 

такмичењу из хемије 

❖ Предлог уџбеника који ће се користити 

од школске 2019/2020. године   из 

биологије 

❖ Предлог расподеле часова за 

предстојећу школску 2019-20. годину 

❖ Израда Анекса наставног плана и 

програма за  5. и 6. разред биологије у 

оквиру Школског програма 

 

 

❖ Семинар “Реализација новог наставног 

програма биологије у основним 

школама“ 

❖ Договор око израде годишњих планова 

и планова за додатну и допунску 

наставу и слободне активности  

❖ Израда плана рада Стручног већа за 

наредну школску годину 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мај, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јун, 2019. 

 

 

 

 

Наставници – чланови стручног 

већа 

 

 

 

 

 

 

Ана Петровић и Љиљана 

Ђоровић- Јовановић 

 

Наставници – чланови стручног 

већа 

 

Љиљанана Ђоровић- Јовановић су прошле Програм обуке наставника за реализацију наставе 

орјентисане ка исходима.  

Рок за предају домаћег задатка је био  31.08.2018. Задатак је успешно урађен према предложеном 

упутству. Назив пројекта: Лековите биљке у служби здравља. 

Чланови нашег актива учествовали су током септембра и октобра и у реализацији пројекта 

“Школе за 21. век”. 

 Утврђен је распоред иницијалних тестова, писмених и контролних задатака за прво 

полугодиште школске 2018/19. год. Извештаје о резултатима са иницијалног теста су поднели 

чланови стручног већа хемије и биологије. Резултати су представљени процентуално. Најбоље 

резултате су остварили ученици осмог разреда. Разлог- градиво из седмог разреда тешко али 

очигледно. Шести разред- најслабије су урадили иницијални тест. Разлог- градиво петог разреда 

неприлагођено узрасту ученика, ученици још нису научили да уче са разумевањем и не знају да 

читају задатке. На питање да поређају нивое организације живог света од најсложенијег до 

најпростијегсамо је два ученика тачно одговорило, сви су написали онако како су учили од 

најпростијег. Ученици не знају да повежу улогу са вегетативним и репродуктивним 

органима.Закључак чланова актива је да ученици иницјални тест не схватају озбиљно, имају 

краткотрајно знање, уче за оцену и да не повезују знања из природних наука иако се у школи 

доста ради на међупредметној корелацији. 
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 Чланови нашег актива су 15.09.2019. године присуствовали семинару “Важност 

критеријума и самопроцењивања за процес учења”. Семинар је реализован у нашој  школи. Број 

семинара у каталогу 416, компетенције наставника К2, П3. 

 У оквиру Стручног већа евидентирани су ученици који похађају наставу по ИОП-у 1 и 

ИОП-у 2. Урађени су педагошки профили ученика и планови. Припрема за тромесечје и 

родитељске састанке подразумевала је осим успеха и мера за побољшање успеха и  писање 

описне оцене из владања. 

 Чланови нашег актива су учествовали у организацији и реализацији две радионице. 

 Прва радионица-Здрави стилови живота. Здрава исхрана и последице нездравог 

стила живота. Где има више “Це” витамина – у цеђеном или купљеном соку? Доказивање 

витамина “Це” у намирницама, беланчевина и соли у костима, састављање здравог 

 јеловника су само део активности у оквиру радионице. Радионица је ученицима 

била  веома занимљива а време предвиђено за реализацију није било довољно да урадимо 

све  предвиђене активности. У реализацији су учествовале:Весела Рађеновић, Марија 

 Џелатовић, Звездана Шевић и Љиљана Ђоровић- Јовановић. 

 Друга радионица-Има ли живота на другим планетама? Да ли су ванземаљци као 

ми или високи са зеленим очима? Постоји ли свемирски брод са вештачком 

гравитацијом? Верујете ли да су насељиве планете у нашој галаксији? Хајде да причамо 

са ванземаљцима! Радионицу је реализовала Ана Петровић са Сањом Булат, Петаром 

Бојовићем и Зораном Ђорђевић. 

Обе радионице на којима су учествовали чланови нашег актива су успешно реализоване. 

Ученици су били мотивисани, расположени, учествовали су у раду и било је веома занимљиво 

дружити се са ученицима. Ученици су веома позитивно реаговали на промену, били су изузетно 

заинтересовани и спремни на сарадњу. 

Колегиница Весела Рађеновић је у јануару била на семинару “Имплементација Офиса 365 у 

организацији рада школе и примена у настави”. 

 Током фебруара месеца реализована су школска такмичења у оквиру нашег актива. 

Заинтересованост ученика је била велика. Најбројнији су били ученици петог и шестог разреда 

док су најмање били заступљени ученици осмог разреда.  

 Наша школа је 9.03.2019. године била домаћин Општинског такмичења из биологије. 

Такмичили су се ученици седмог и осмог разреда. Пријављено је 105 ученика 7 и 8 разреда. 

Велику захвалност у организацији и реализацији такмичења дугујемо наставницима технчког 

као и осталим колегама и колегиницама из школе који су допринели да такмичење протекне у 

најбољем реду. 

Резултати које су постигли наши ученици на општинском такмичењу из хемије и биологије су 

следећи:  

Павле Радосављевић -1.место на Општинском такмичењу из хемије 

Сава Петровић-2. место на Општинском такмичењуиз хемије  

Теодора Аритоновић- 2. место на Општинском такмичењу из хемије 

Марко Бајић- 3.  место на Општинском такмичењу из хемије 

Из биологије се такмичило 5 ученика седмог разреда и 2 ученика осмог разреданиједан ученик није 

остварио пласман за градско такмичење. 

❖ Током марта је осмишљен и направљен тест за пробни завршни испит ученика који 
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наставу похађају по ИОП- 2. Наставу по ИОП-у 2 у оквиру актива имају два ученика: Никола 

Јовановић 84 и Андреј Ашику 8-3. 

Чланови Актива су анализирали и написали детаљан извештај о ученицима који су имали 

недовољне оцене на крају првог полугодишта и направљен је договор око надокнаде градива из 

првог полугодишта. Закључено је да на крају првог полугодишта велики број ученика старијих 

разреда 7 и 8 има недовољне оцене а разлог томе је често изостајање са наставе, не долазак на 

часове допунске наставе и не учење основних дефиниција као и незаинтересованост за било 

какву активност везану за предмет. Рад код куће изостаје, немотивишућа средина још један од 

разлога за слабе резултате.  

▪ Чланови актива су анализирали и резултате са пробног теста. Питања која су логичка по 

правилу задају највише проблема, читање и разумевање прочитаног је такође проблем нашим 

ученицима,  питања отвореног типа су задаци на којима се ученици не сналазе, не користе 

функционално знање. Резултати су показали да се ученици сналазе са питањима која се темеље 

на дефиниција што и даље потврђује да су најуспешнији решени задаци на нивоу репродукције. 

▪ Током априла су завршена и такмичења на градском нивоу а резултати наших такмичара 

су следећи: 

▪ Теодора Аритоновић 7-2-  3. место на Градском такмичењу  из хемије 

❖ Марко Бајић 7-2 - 3. место на  Градском такмичењу  из хемије 

❖ Сава Петровић 7-4 - 2. место на Градском такмичењу  из хемије 

▪ Павле Радосављевић 7-4- 2. место на Градском такмичењу  из хемије 

▪ Почетком јуна наставнице биологије биле су  на семинару “Реализација новог наставног 

програма биологије у основним школама“, настава биологије се од прошле године одвија 

према новом спиралном моделу, циљ семинара је обука наставника  за операционализацију 

исхода наставе биологије на примерима конкретних наставних садржаја, као и подстицање 

наставника да користе иновативне моделе наставе у реализацији новог програма биологије у 

основној школи. 

11. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ИСТОРИЈЕ, 

ГЕОГРАФИЈЕ, СВАКОДНЕВНОГ ЖИВОТА У ПРОШЛОСТИ И 

ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА  ЗА ШКОЛСКУ  2018/18. ГОДИНУ 
 

ИЗВЕШТАЈ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ 
НАУКА-ИСТОРИЈА И ГЕОГРАФИЈА 

ЗА 2018/2019 Реализована 
тема/активност 

Време реализације Реализатори 

1.Усвајање плана рада Већа за IX Сви чланови 
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школску 2018.-2019.г. 

 

2.Договор о увођењу и 

реализацији иновација у настави 

историје и географије 

 

3.Образовни стандарди за крај 

обавезног образовања  

 

4.Анализа постигнућа ученика на 

иницијалним тестовима 

 

5.Стручна тема: Анализа 

завршног испита и припрема за 

исти 

6.Угледни час-Иницијални тест 

 

 

 

1.Избор ученика за допунску и 

додатну наставу 

2.Договор о припреми 

диференцираног и 

индивидуализованог рада са 

ученицима 

3.Извештај –Представљање 

пројекта „Школског мозаика“ у 

Заводу за унапређење образовања 

и васпитања 

X Сви чланови 

1.Р1.Разговор и отклањање 

недоумица и нејасноћа у вези  

ИОП-1 и ИОП-2  

• 2.Анализа успеха  и 

реализације васпитно-

XI Сви чланови 
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образовних задатака крајем 

првог тромесечја 

•  

3.Разговор о увођењу ЕС 

дневника 

 

3 

 

1.Договор о припремама и 

реализацији школског 

такмичења  

2.Договор о усклађивању 

критеријума оцењивања 

3.Договор о Отвореној 

недељи 

XII Сви чланови 

      1.Анализа ученичких 

постигнућа на крају I 

полугодишта 

       2.Анализа тешкоћа у настави 

историје, географије 

Р 

3.Оранизовање школског 

такмичења из историје и 

географије 

 

 

I Сви чланови 
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12.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ФИЗИЧКОГ 

И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА, ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И 

ИЗАБРАНОГ СПОРТА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ 
 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ФИЗИЧКОГ И 

ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА, ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И ИЗАБРАНОГ 

СПОРТА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ 

 

Реализована тема кроз активности 

 

Време реализације Реализатори 

1. Договор о изради годишњих и 

оперативних планова и програма- 

редовна настава (Физичко и 

здравствено васпитање, Физичко 

васпитање, Физичко васпитање -

изабрани спорт), слободне активности 

(спортске секције) 

VIII Чланови стручног већа 

 

2. План набавке потребних 

средстава за наставу физичког и 

здравственог васпитања 

VIII Чланови стручног већа 

 

3. Припрема и реализација 

такмичења у оквиру Програма 

школског спорта и спортско-

рекреативних активности  

(„Недеља школског спорта“) 

IX / X, 

V/ VI 

Чланови стручног већа 

 

4. Усаглашавање критеријума 

оцењивања ученика, са освртом на 

диференцирани приступ у раду 

X 

 

Чланови стручног већа 

 

5. Договор о припремама и 

учествовању на такмичењима 

предвиђеним Календаром школских 

спортских такмичења (сви нивои 

такмичења) 

IX, 

II 

 

Чланови стручног већа 

 

6. Учествовање на такмичењима 

предвиђеним Календаром школских 

спортских такмичења (сви нивои 

такмичења) 

током школске 

године 

Чланови стручног већа 

 

7. Информације са одржаних 

састанака других стручних тела 

током школске 

године 

Чланови стручног већа 
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(Педагошки колегијум, Удружење 

педагога физичке културе) 
8. Анализа успеха и дисциплине 

ученика на крају класификационих 

периода/полугодишта  

XI, 

I, 

IV, 

VI 

Чланови стручног већа 

 

9. Анализа реализације редовне 

наставе (Физичко и здравствено 

васпитање, Физичко васпитање, 

Физичко васпитање -изабрани спорт); 

размена искустава о тешкоћама при 

спровођењу наставног процеса и 

предлози за побољшање 

I, 

VI 

Чланови стручног већа 

 

10. Анализа реализације слободних 

активности (спортске секције) и 

постигнутих резултата на 

такмичењима одржаним у складу са 

Календаром школских спортских 

такмичења (сви нивои такмичења) 

I, 

V / VI 

Чланови стручног већа 

 

11. Извештај о постигнутим 

резултатима ученика и предлози за 

доделу Посебних диплома и 

Похвалница 

V 

 

Руководилац стручног 

већа 

 

12. Припрема, реализација и 

анализа одржаног угледног часа 

XII 

 

Задужени наставник;  

Присутни наставници 

13. Информације о посећеним 

семинарима 

IX,  

V 

Чланови стручног већа 

 
 14. Предлог поделе часова и задужења 

за наредну школску годину  

V 

 

Чланови стручног већа 

 

15. Извештај о стручном 

усавршавању током школске 

године и  договор о планираним  

облицима стручног усавршавања за 

наредну школску годину 

VI 

 

Чланови стручног већа 

 

16. Анализа рада стручног већа 

током школске године и извештај 

VI 

 

Руководилац стручног 

већа 

 
17. Предлог плана и програма рада 

стручног већа за наредну школску 

годину 

VI 

 

Чланови стручног већа 
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Евалуација 

 

Активности које су се односиле на усаглашавање критеријума оцењивања ученика са 

освртом на диференцирани приступ у раду, анализе реализације часова редовне наставе уз 

анализе успеха и дисциплине ученика и размену искустава, помогле су члановима 

стручног већа у превазилажењу тешкоћа у спровођењу наставног процеса и допринеле 

његовом унапређивању.  Посебна пажња је посвећена изради и реализацији новог 

наставног програма за VI разред, нарочито начину организације рада и реализацији 

програмских садржаја Обавезних физичких активности (V и VI разред). 

При спровођењу програмских садржаја са групом ученика слабијих физичких 

способности, са или без ограничења у раду услед здравствених потешкоћа, поштован је 

принцип индивидуалног приступа и прилагођавања. У складу са индивидуалним 

карактеристикама ученика, које се узимају као критеријум у диференцираном приступу, 

наставници су сваког ученика усмеравали на оне програмске садржаје који су примерени 

здравственом стању и индивидуалним могућностима ученика. Диференцирани приступ и 

спроведене мере индивидуализације допринеле су да ученици што лакше и успешније 

савладају програмске садржаје.   

Кроз активности стручног усавршавања (посећени семинари и реализација угледног часа) 

и активности у оквиру „Недеље отворених врата школе“, члановима стручног већа 

омогућена је размена искуства са колегама, као и примена нових техника и метода у раду. 

Планирани садржај угледног часа и термин реализације промењен је и прилагођен 

потребама менторског рада са наставником-приправником. Садржаји осталих планираних 

угледних часова биће реализовани на угледним часовима у наредној школској години. 

Реализацијом такмичења у оквиру школе („Недеља школског спорта“) у планираним 

спортским дисциплинама усклађеним са програмом такмичења „Спортског савеза 

Београда-огранак за школска спортска такмичења“ и афинитетима ученика подстакнута је 

примена стечених моторичких знања, умења и навика и теоријских знања, као и развијање 

сарадње са другим ученицима и неговање другарства и пријатељства, уз превенцију 

непожељних видова понашања. 

Реализацијом часова кроз спортске секције ученицима је омогућено задовољавање потреба 

за бављење спортском граном за коју показују интересовање, усвајање моторичких знања, 

умења и навика, развијање физичких способности и теоријско образовање ученика, као и 

припрема ученика за такмичења у оквиру Система школских спортских такмичења. 

У наредном периоду потребно је више мотивисати ученике за масовније укључивање у 

такмичења индивидуалног карактера у атлетским дисциплинама, јер је то добар вид 

селекције и припреме за општинско и више нивое такмичења. 

Анализирајући активност која се односи на оцењивање, уочено је да постоји потреба за 

оснаживањем наставника у области формативног оцењивања и ученичке самопроцене. 

 

Руководилац стручног већа: 

Марија Џелатовић 
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13.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА 

ТЕХНИЧКОГ  ОБРАЗОВАЊА И ФИЗИКЕ  ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. 

ГОДИНУ 

 

 

Реализована тема кроз 

активности 

Време реализације Реализатори 

1.Израда глобалног и 

оперативног  плана за редовну 

наставу и секције, подела 

задужења у оквиру актива и 

усаглашавање начина рада и 

оцењивање ученика. 

Август, септембар Сви чланови стручног 

већа 

 

2.Припрема, организација за 

такмичења,реализацију 

пројеката ( Разговарајмо 

науком,Има ли живота на 

другим планетама,Мали 

принц,Креативна математика ) и 

евалуација. 

Од септембра до 

априла 

3.Организација и реализација 

изложба ученичких радова у 

склопу пројекта ''Кутак за 

чаробни тренутак''. 

 

Јануар,март и мај 

4.a)Припрема, реализација и 

анализа огледних часова који су 

реализовани. 

   б)Припрема и реализација 

часова у четвртим разредима 

(техника и технологија) 

У другом 

полугодишту 

5.Извештаји са семинара и 

међународних конференција. 

У другом 

полугодишту 

  

  

 

Евалуација- 

 Кроз активности 2.3.4. уочено је да су ученици оснажени у развоју својих предузетничких 

компетенција, креативних постигнућа и мотивисанији за усвајање наставних и ван 

наставних садржаја. Кроз активности 5. и 6. свим члановима стручног већа омогућено је да 

у свом раду примењују нове технике и методе у образовању. 

Анализирајући активност 1 ( оцењивање ) уочено је да постоји потреба за оснаживањем 

наставника у области формативног оцењивања и ученичке самопроцене. 

 

                              Руководилац већа ТИО и физика 

        Наташа Јанковић 
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14. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА 

МАТЕМАТИКЕ  И ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА  ЗА 

ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ 

 

АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Излагање дела садржаја са 

посећенoг семинара(Завода за 

унапређивање образовања и 

васпитања) Обука наставника за 

реализацију наставе оријентисане 

ка исходима учењаи договор око 

избора теме, одређивање циља, 

исхода и начина вредновања 

пројектне наставе орјентисане ка 

исходима. 
септембар2018. 

Катарина Алексић, 

Вера Каџибанов, Славица 

Драгославић, Јована Марковић и 

Јелена Белча 

 
Критички осврт на постигнућа 

ученика на:  

o завршном испиту на крају 

основног образовања и 

васпитања школске 

2017/2018. године. 

o иницијалном тестирању 

спроведеном на почетку 

школске 2018/2019. године. 

Реализација огледног часа Како 

ради интернет? 
октобар 2018. Катарина Алексић 

Договор о избору тема и задужења 

за мултидисциплинарни пројекат 

Отворена недеља "Наша 

интересовања на путу знања" 

децембар 2018. 

Катарина Алексић, 

Вера Каџибанов, Јована 

Марковић,  Бранкица 

Јевремовић и Јелена Белча 

Информисање осталих чланова већа 

о делу садржаја са семинара 

реализованих током првог 

полугодишта: 

o Примена програмског језик 

Python у настави. 

o Живот и дело Мике Аласа у 

организацији Друштва 

математичара Србије. 

јануар  2019. 

Катарина Алексић, 

Вера Каџибанов, Славица 

Драгославић, Јована Марковић и 

Бранкица Јевремовић 

Анализа постигнутих резултата на 

свим нивоима такмичења. 
април  2019. 

Катарина Алексић, 

Вера Каџибанов, Славица 

Драгославић, Јована Марковић и 



48 

 

Јелена Белча 

Реализација огледног часа Примена 

ИКТ-а у раду са децом која прате 

наставу по индивидуалном 

образовном плану 

мај 2019. Јелена Белча 

 

АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

Излагање дела садржаја са 

посећених семинара, стручних 

скуповареализованих током другог 

полугодишта: 

 

o Државни семинар ДМС. 

o Архимедесове математичке 

трибине (93., 444., 445.) 

o Интерактивна 

имплементација уџбеника у 

настави математике у 

семинар у организацији 

стручног удружења 

Математископ. 

 

мај 2019. 

Катарина Алексић, 

Вера Каџибанов, Славица 

Драгославић, Јована Марковић и 

Јелена Белча 

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА 

математика 

 

Име и презиме Разред Ранг 

Виктор Војновић 5. разред 

2. место на Општинском такмичењу  

2. место на Окружном такмичењу 

3. место на такмичењу Мислиша 

Виктор Авдија 5. разред похвалаОпштинском такмичењу 

Теодора Савић 6. разред 

1. место на Општинском такмичењу 

1. место на Окружном такмичењу 

Учествовала на Републичком 

такмичењу 

3. место на такмичењу Мислиша 

Ива Тасић 6. разред 2. место на Општинском такмичењу 

Јован Димитрије Коларић 6. разред 2. место на Општинском такмичењу 

Павле Поповић 6. разред 3. место на Општинском такмичењу 
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Михајло Радосављевић 6. разред 3. место на Општинском такмичењу 

Петар Антић  6. разред похвала на Општинском такмичењу 

Аница Говедарица 7. разред 3. место на Општинском такмичењу 

Сава Петровић 7. разред похвала на Општинском такмичењу 

Теодора Аритоновић 7. разред похвала на Општинском такмичењу 

Матија Стојиљковић 7. разред похвала на Општинском такмичењу 

 

 

У наредном периоду планирамо да развијамо сопствену  креативност у избору пројектних 

задатака у циљу формирања истраживачког духа код ученика, развоја њихове 

оригиналности, способности решавања реалних проблема,  критичког односа према свом и 

туђем раду, способности комуникације и толеранције у тимском раду. 

 

 

 

 

15. Извештај о раду Тимова 
 

1.ГОДИШЊИ ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ ТИМА ЗА РАЗВОЈ 

МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

Тим је формиран почетком школске 2018-2019. године у саставу Maријана 

Стефановић, Никица Станојковић, Бранка Стојић Вуковић, Верица Арула, Наташа 

Јанковић, Сања Радовановић, Сунчица Бекман, Јадранка Бежановић Совиљ, Гордана 

Мартиновић Ранисављевић и Јелена Топаловић. На првом састанку израђен је акциони 

план рада и разматране су области деловања Тима, као и начини унапређивања и 

имплементације компетенција у настави. Сви чланови су били мишљења да је неопходно 

развијати све компетенције. Предлог чланова Тима је био да се одреде приоритетне 

компетенције и да то да буду компетенција за учење и предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву. У току школске године чланови Тима су прошли обуку за Школско 

предузетништво у оквиру којег су сви чланови тима полагали онлајн тест и израдили 

пројекат који је касније и реализован. Два пројекта су реализована на нивоу школе- један 

током последње недеље првог полугодишта када је реализована Отворена недеља школе у 

форми пројектне наставе. Ученици од четвртог до осмог разреда груписали су се око тема 

за које су показали интересовање и стицали знања повезана кроз различите предмете. 

Други велики пројекат, током другог полугодишта, односио се на заштиту животне 

средине и њиме су обухваћени сви учесници у школи – управа, наставници, деца, 

родитељи.Током израде пројекта чланови Тима су се састајали више пута и делили 

задужења. Чланови Тима су се укључивали у реализовање активности са различитих 

аспеката, у његовим различитим фазама. Закључак Тима јесте да ученици изузетно 

позитивно реагују на учење кроз пројекте. Овим пројектом повезане су наука, уметност и 

екологија, а ученици су показали висок степен ангажовања и мотивисаности. Препорука 

Тима је да се и у наредном периоду настави са применом пројеката у настави. Тим је 
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пратио реализацију пројеката који су реализовани у првом, четвртом, петом и седмом 

разреду. Констатовано је да постоји отвореност од стране наставника за примену пројектне 

наставе. Добити које се остварују кроз реализацију пројектне наставе: повећање 

самосталности  у раду код ученика,трајније стицање знања, одговоран однос према раду, 

развој комуникације и сарадње међу ученицима, бољи резултати учења код слабијих 

ученика. На последњем састанку који је одржан, извршена је евалуација досадашњег рада 

тима.  

 

Активности Време реализације Носиоци 

• Формирање Тима  

• Израда плана рада Тима 

Октобар 

2018.године 

Директор,  

Чланови Тима 

• Представљање програма рада тима:  Октобар, 

2018.године 
Директор, педагог  

• Праћење пројектних активности у 

школи 
Прво полугодиште,   

Чланови, сви 

наставници 

• Обука – Школско предузетништво 

• Израда пројекта  

Март,  

2019. године 

Чланови  

тима 

 

• Реализација пројекта Предузетништво 

• Праћење реализације школских 

пројеката 

Друго полугодиште, 

2019.године 

Чланови тима, 

наставници 

• Евалуација резултата  Мај, 2019. год. Чланови тима 

 

 

 

 

 

 

2.ГОДИШЊИ ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 

КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 

Током школске 2018-2019. године Тим је деловао у саставу Маријана Стефановић, Никица 

Станојковић, Бранка Стојић Вуковић, Боринка Стојиловић, Невенка Јоксовић и Катарина 

Алексић. Тим обједињује рад свих школских тимова и сугерише, односно врши сарадњу, 

координацију и анализу резултата које добија од других тимова. Бави се дигитализацијом, 

промоцијом школе и израдом акицоног плана. Обједињује рад Тима за самовредновање, 

Тима за инклузију, Заштиту ученика од дискриминације, насиља и занемаривања, Тима за 

стручно усавршавање, Тима за професионалну оријентацију, Тима за подршку и сарадњу 

са родитељима, Тима за безбедност и Стручних актива за развојно планирање и развој 

школског програма. Једна од активности Тима односила се на дигитализацију школе у 

смислу вођења електронске документације, примени е-алата у настави и учењу. 

Спроведена је обука за наставнике за Селфи- самовредновање рада школе и ученици и 

наставници су путем Селфи апликације вредновали рад школе. Тим је пратио резултате 

ученика и координисао промовисање успеха ученика. У току је израда социјалне карте 

школе. 
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Активности 
Време 

реализације 
Носиоци 

• Формирање Тима  

• Израда плана рада Тима  
Октобар 

2018.године 

Директор,  

Чланови Тима 

 

• Представљање програма рада тима- 

Наставничко веће, Савет родитеља, 

Ученички парламент: 

Октобар, 

2018.године 
Директор 

• Праћење и координисање рада школских 

тимова  

Прво 

полугодиште,   
Чланови тима 

• Дигитализација школе 

• Израда социјалне карте школе 

Друго 

полугодиште 

2019. године 

Чланови  

тима 

• Промовисање резултата ученика 

• Евалуација рада Тима 
Мај, 2019. год. Чланови тима 
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3.ГОДИШЊИ ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ 

ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

Стручни актив у саставу Маријана Стефановић,Бранка Стојић-Вуковић,Никица 

Станојковић,Катарина Алексић,Весна Ристић, Сунчица Бекман, Верица Арула и Јелена 

Барага Вулићевић разматрао је питања имплементације исхода,међупредметних  

компетенција и повезаности међу предметима у школској документацији. Педагошки 

колегијум је кроз уску сарадњу са тимом допринео остваривању планираних активности. 

Током другог полугодишта приступило се изради Анкеса реформисаног дела школског 

програма (други, шести и седми) по препорукама Стручног актива. 

Активности 
Време 

реализације 
Носиоци 

• Израда плана рада Тима  Август 

2018.године 

Чланови Тима 

 

• Анализа израде оперативних планова 

• Имплементација исхода учења у 

припреме наставника 

Октобар, 

2018.године 
Педагог, наставници 

• Координисање избора уџбеника за 

други и шести разред 

Друго 

полугодиште,  
ЧлановиТима,наставници  

• Препоруке за израду Анекса 

школског програма за други, шести и 

седми разред 

Мај, 2019. год. 
Чланови Тима, 

наставници 

 

4.ГОДИШЊИ ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА 

РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

Чланови стручног актива реализовали су план у саставу Маријана Стефановић, 

Бранка Стојић Вуковић, Никица Станојковић, Сунчица Бекман, Весна Ристић, Верица 

Арула, Катарина Алексић и Владислав Стефановић (предсеник ШО). Активности стручног 

актива базиране су на Школском развојном плану и резултатима самовредновања. 

Реализоване су током школске године  

Активности 
Време 

реализације 
Носиоци 

• Усвајање акционог плана унапређивања 

образовно-васпитног рада на основу ШРП 

Септембар 

2018.године 

Чланови Тима 

 

• Интерно стручно усавршавање; е-дневник, 

вођење документације,  

• Препоруке руководиоцима стручних већа – 

методе и технике успешног учења 

Октобар, 

2018.године 

Педагог, 

наставници 

• Анализа посећених часова, оцењивање 

• Анализа партиципације родитеља у школи 

• Праћење динамике набавке наставних 

средстава 

Током другог 

полугодишта 

Чланови 

тима,наставници  

• Евалуација рада тима 
Мај, 2019. год. 

Чланови тима 

наставници 
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5. ИЗВЕШТАЈ  ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, 

НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2018-2019. 

ГОДИНУ 

 

 

 

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у 

школској 2018-2019. години чинили су: 

 

1. Маријана Стефановић, директор школе 

2. Бранка Стојић Вуковић, педагог 

3. Никица Станојковић, психолог 

4. Љубомир Стојановић, психолог 

5. Сања Радовановић, наставница 

6. Јасмина Црнојевић, наставница 

7. Наташа Петровић, секретар 

 

У овој школској години Тим се у комплетном саставу састао 4 пута (16.10.2018., 

26.11.2018. 20.3.2019., 28.3.2019.), а поред тога је по потреби одржано више састанака у 

скраћеном саставу. На састанцима је анализирана безбедносна ситуација и радна 

атмосфера. Одељенске старешине и наставници оних одељења у којима су постојали 

дисциплински и васпитни проблеми су такође учествовали у раду Тима. Тако су састанци 

били прилика да се већи број чланова колектива упозна са проблемима на нивоу школе и 

да се заједнички праве стратегије даљег рада на њиховом решавању. 

 

 

Физичко насиље 

 

Код овог типа насиља може се разликовати физичко насиље где је углавном јасно ко врши 

насиље, а ко је жртва тог насиља (једносмерно физичко насиље), и насиље у коме постоји 

узајамност вршења насиља (туча). Постојало је неколико случајева када је до насиља 

долазило ван школе, а чији су учесници били и неки наши ученици. Овакве ситуације 

усложњавају и отежавају могућности школе да реагује на адекватан начин (у таквим 

случајевима појачана је сарадња и комуникација са центром за социјални рад, полицијом, 

локалном заједницом и различитим другим актерима).  

 

 

Сарадња са родитељима (породицом) 

 

Код ове теме најчешће је било речи о изостанцима појединих ученика и разлозима који су 

доводили до ових изостанака. У већини случајева је констатовано да је породица 

(родитељи) слабо сарађивала са школом, да су у породици постојали проблеми и да је у 

неким случајевима долазило до занемаривања детета. Понекад је практиковано присуство 

родитеља одређене деце у школи по одређеној динамици.  
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Психичко насиље 

 

Реч је о вербалним облицима насиља међу којима се издвајају претње које ученици 

упућују једни другима, провоцирање и увреде (међу којима су и увреде по националној 

основи). И овде су у великој већини случајева дечаци они које врше насиље. Забележен је 

пораст непримереног понашања ученика према наставницима, од лакших облика све до 

озбиљног психичког насиља. Такође, све је раширеније присуство електронског насиља 

међу ученицима, што је врло тешко контролисати и решавати у самој школи. 

 

 

Социјално насиље 

 

Ова врста насиља обично настаје када већа група (или читаво одељење) на неки начин 

искључује неко дете из своје групе или врши неки облик психичког или физичког насиља. 

Овај облик насиља се врло тешко спречава јер често има не сасвим јасне и екстремне 

форме испољавања. С друге стране, жртве овог облика насиља имају неке особине (као 

што је низак ниво социјалних вештина, ниско самопоуздање, специфичан третман у 

породици, итд.) које погодују продужавању трајања оваквих ситуација. Социјално насиље 

је забележено у 5 и 7. разреду. Једно од могућих решења у таквим ситуацијама било је и 

премештање ученика у друго одељење. 

 

 

Остале категорије тема су биле ређе заступљене, али су често биле у вези са осталим 

темама. Међу њима су: аутодеструктивно  и ризично понашање (нпр. ученици који су се 

пењали на кров школе или млађи ученици који су покушавали да побегну изван школе, 

претрчавање улице, гађање леденицама, камењем и шишаркама, пушење у дворишту), 

неки неспецификовани облици насиља, ометање наставе, психички проблеми ученика, 

непримерено (непристојно) понашање, крађа и угрожавање реда и мира (вандалско 

понашање) ученика у непосредној близини школе. 

 

На састанцима тимова истакнута је одлична сарадња наставника (пре свих разредних 

старешина), ПП службе и директора школе (која је често помагала и из улоге психолога). 

 

У сваком случају насиља, кршења правила понашања, дисциплинских и васпитних 

проблема, испоштована је процедура предвиђена законом, а потребна документација о 

спровођеним поступцима достављена Школској управи, ЦСР и МУП Вождовац.  

 

Предузете мере Тима: 

• ПП служба и директор школе укључени су у рад са децом ризичног понашања 

• остварена је сарадња са родитељима 

• родитељима, за које то процењено као адекватно, саветовано је да се обрате за 

додатну психолошку помоћ (било везано за њихово дете или проблеме који су 

постојали у породици) 

• остварена је сарадња са Центром за социјлни рад 

• остварена је сарадња са прихватилиштем за ургентну заштиту злостављане и 

занемариване деце 
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• остварена је сарадња са полицијском станицом 

• кад год је то ситуација захтевала, свим ученицима је читано саопштење које је 

упозоравало на могуће последице и казне ризичног/насилног понашања 

• примењиване су мере друштвено-корисног рада за ученике који су били учесници 

насилних ситуација 

 

Мере превенције 

• континуирано праћење ученика ризичног понашања од стране ПП службе 

• едуковање родитеља о мерама и процедурама у школи 

• превентивне активности на часовима одељењске заједнице 

• педагошко психолошка служба реализује радионице са децом 

• укључивање вршњачке подршке у решавању конфликта 

• сарадња са институцијама – Центар за социјални рад 

• рад на преради правилника о понашању не само деце, већ и родитеља. 

• израда брошуре за родитеље које ће их упутити у опасности које вребају на 

интернету и социјалним мрежама као и препоруке како деца могу конструктивније 

да проводе време за рачунаром 

• повећан број предавања од стране полиције (на тему безбедности у саобраћају, 

електронског насиља, ризика који вребају на социјалним мрежама и генерално 

безбеднијег коришћења интернета) 

•  

6. Извештај о раду Тима за имплементацију инклузивног образовања 

у школској 2018/19. год. 
 

Тим за имплементацију инклузивног образовања одржао је четири састанака у пуном 

саставу и више састанака  ПП службе и дефектолога ( испред ИТ) са родитељима ученика 

којима је потребна додатна подршка у школској 2018/19. год. 

ИТ су чинили : директор Школе Маријана Стефановић, педагог Бранка Стојић 

Вуковић,психолози Љубомир Стојановић и Никица Станојковић, наставница разредне 

наставе Весна Ристић, наставница предметне наставе Јелена Белча и дефектолог Јелена 

Барага Вулићевић као руководилац Тима. 

Реализована активност/ тема Време/ 

датум 

Реализатори 

Одлука о кориговању наставног плана из предмета Енглески  језик за 

ученика петог разреда и предмета Историја, Физика и Хемија за 

ученике шестог и осмог разреда који раде по ИОПу 2, у комбинованом 

одељењу .  

септембар 

2018. 

Чланови ИТ тима у ужем саставу 

Информисање о новом Правилнику о ближим упутствима  за 

утврђивање права 

 на ИОП, његову примену и вредновање 

Евидентирање ученика нижих и виших разреда  којима је потребна 

додатна подршка у образовању  и врсте подршке која ће се 

примењивати 

23.10. 2018. Чланови ИТ школе 

Одељењске старешине 

Процена образовних постигнућа и развојног статуса ученика који имају октобар2018 Чланови ИТ школе 
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тешкоћа у учењу .- 

фебруар 

2019 

 

Учешће у изради ИОПа 

 

октобар 

2018.- април 

2019. 

Чланови ИТ школе 

Одељењске старешине 

Предметни наставници 

Анализа предате документације за ученике којима је потребна подрша у 

образовању. 

Анализа новог Правилника о ближим упутствима  за утврђивање права 

 на ИОП, његову примену и вредновање 

Договор о изради тестова и припреми  за Завршни испит ученика осмог 

разреда који наставу похађају уз примену ИОПа2  

28.11.2018. Чланови ИТ школе 

Одељењске старешине 

 

Саветодавна подршка наставницима у диференцирању наставе , након 

процене постигнућа ученика  

током 

школске 

године 

Дефектолог  

Дефектолошка процена и подршка ( индивидуална и групна) ученицима 

који похађају наставу уз примену ИОПа1 и ИОПа2: реализовано 60 

часова подршке из области српског језика, математике и 

психомоторног развоја, са 29 ученика редовних одељења 

 

током првог 

полугодишт

а школске 

2018-19. 

Дефектолог  

Евидентирање евалуација ИОПа за прво полугодиште школске 2018-

19.год. Евидентирање ИОПа за друго полугодиште школске 2018-

19.год.                    Предлог ИТ директору школе за израду ИОПа3 за  

ученике петог разреда Виктора Војновића и Анђелу Ћурчић 

19. март 

2019. 

Чланови ИТ школе 

Одељењске старешине 

Усвајање Акционог плана подршке током полагања Завршног испита за 

ученике који похађају наставу по ИОПу 1 и ИОПу 2 и ученике са 

здравственим проблемима 

Евидентирање ученика којима је потребна додатна образовна подршка и мера 

подршке за наредну школску годину 

13.06. 2019. Чланови ИТ школе 

Индивидуални састанци са родитељима и одељењским старешинама ученика: 

В.М. први  разред,Н.А. први  разред,Ђ.Д.трећи разред,Д.Ј. пети 

разред,В.В.пети разред,И.Ј.пети разред,А.А.седми разред,А.В. шести 

разред,Л.К. шести разред,М.С. шести разред,М.П.седми разред,В.Т. седми 

разред,С.М. седми разред,Ђ.Љ.осми разред,А.А осми разред,Ј.Г.осми 

разред,К.Б.осми разред,Н.Ј.осми разред. 

током 

школске 

године 

Чланови ИТ школе 
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16. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Реализована тема кроз 

активности 

Време реализације Реализатори 

1.Усвојен распоред часова 

редовне,изборне наставе и 

слободних активности 

2.Усвојен распоред писмених и 

контролних задатака 

 

Август 2018. Чланови одељењских 

већа 

 

1.Реализација иницијалних 

тестирања – анализа резултата 

2.Припрема родитељских 

састанака, посебно општи 

родитељски састанак за родитеље 

ученика 5. Разреда 

3. Одељењско веће петих разреда-

извештаји учитеља о раду 

одељењских колектива 

 

Септембар Чланови одељењских 

већа 

 

1.Реализација пројекта  школског 

предузетништва:“Нушићев вашар“ 

2.Прослава Дана школе 

 

 

Октобар 

Март 

Пројектни тимови 

Одељењска већа 

четвртих разреда и 

задужени сарадници 

1.Извештај о успеху и дисциплини 

ученика 

2.Извештај о реализацији плана и 

програма 

3.Предлагање мера за побољшање 

успеха и дисциплине 

4.Евидентирани ученици за 

допунску наставу, индивидуални 

рад,  

5. Предлози за похвале и награде 

ученицима 

 

          Новембар 

          Јануар 

          Април 

          Мај 

          Јуни 

Чланови одељењских 

већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Сумирани и анализирани 

резултати ученика наше Школе на 

такмичењима 

2. Евидентирани ученици који су 

упућени на полагање разредних и 

поправних испита 

Јуни  2019. Чланови одељењских 

већа 
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III ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА РАДА СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „БРАНИСЛАВ 

НУШИЋ“ 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА 

 

 

Задаци који стоје пред школским психологом су разноврсни, захтевни и потребно је 

посветити им целог себе, веома често и ван радног времена. Само њихово навођење 

довољно је да се створи слика о комплексности посла и потребом за пуном посвећеношћу:  

 

 

✓ учествовање у праћењу и подстицању развоја ученика; 

✓  подршка јачању наставничких  компетенција  и  њиховог професионалног развоја; 

✓  учествовање у праћењу и  вредновању образовно-васпитног рада и предлагање 

мера које доприносе обезбеђивању ефикасности, економичности и флексибилности 

рада школе; 

✓  учествовање у праћењу и вредновању остварености општих и посебних стандарда 

постигнућа ученика и предлагање мера за унапређивање; 

✓  подршка отворености школе према педагошким иновацијама; 

✓  развијање сарадње школе са породицом и подршка васпитним компетенцијама 

родитеља, односно старатеља; 

✓  сарадња са другим институцијама, локалном заједницом, стручним и струковним 

организацијама од значаја за школу, као и 

✓  стално стручно усавршавање и праћење развоја психолошке науке и праксе. 

 

 

Ови задаци су преточени у активности које су реализоване током 2018-2019 године и 

табеларно су представљене по областима рада, периоду када су извођене и реализаторима 

који су у њима учествовали. На овом месту мора се напоменути да су исте вршене у складу 

са актуелним и често непредвидивим дешавањима у школи, те их карактерише различита 

мера заступљености. Извори и писани трагови ових активности налазе се у педагошко-

психолошкој документацији школе. Такође, потребно је нагласити оно што је 

карактеристично за нашу школу, посебно њену ПП службу – а то је да је постигнуто плод 

сарадње два психолога са педагогом, веома често и са директорком која је и сама психолог 

и чија је подршка наведеним задацима била несебична и веома активна, као и са 

целокупним наставним колективом,чија је помоћ, сарадња и подршка била непроцењива. 
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ОБЛАСТ РАДА ПЕРИОД РЕАЛИЗАТОРИ 

 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

Из ове области реализоване су следеће 
активности: 

 
✓ Учество у припреми развојног плана школе, као 

и школског програма и индивидуалних 
образовних планова за ученике, 

✓ Учество у конципирању годишњег плана рада 

школе, 

✓ Учество у припреми одређених делова 

годишњег плана рада школе који се односе на 

планове и програме: подршке ученицима (рад 

са ученицима којима је потребна додатна 

образовна подршка, рад са ученицима са 

изузетним способностима; професионална 

оријентација, превенција болести зависности; 

промоција здравих стилова живота); заштите 

ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања, подизања  квалитета знања  и 

вештина ученика, стручног  усавршавања  

запослених, сарадње школе и породице, 

целодневне наставе и продуженог боравка, 
✓ Припрема плана посете психолога часовима у 

школи, 
✓ Припрема годишњег програма рада и месечних 

планова рада психолога, 

✓ Припрема плана сопственог стручног 

усавршавања и професионалног развоја. 

 

 

 

На 

почетку 

шк.године 

 

 

 

 

 

 

 

У току 

шк.године 

 

 

 

 

 

 

На 

почетку 

шк.године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школе, 

психолог, педагог, 

наставници 

 

2. ПРАЋЕЊЕ  И  ВРЕДНОВАЊЕ  ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

Ову област је карактерисало: 

 

✓ Учествовање у праћењу и вредновању 

образовно-васпитног рада школе и предлагање 

мера за побољшање ефикасности, 

економичности и успешности школе у 

задовољавању образовних и развојних потреба 

ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школе, 
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✓ Учествовање у континуираном праћењу и 

подстицању напредовања деце у развоју и 

учењу. Учествовање у континуираном праћењу 

и вредновању остварености општих и посебних 

стандарда  постигнућа  спровођењем  

квалитативних  анализа  постигнућа  ученика, 

информисањем свих заинтересованих страна о 

резултатима анализе и припремом препорука за 

унапређивање постигнућа, 

✓ Праћење и вредновање примене мера 

индивидуализације и индивидуалног 

образовног плана за ученике, 
✓ Учествовање у праћењу и вредновању ефеката 

иновативних активности и пројеката који се 
спроводе у школи, 

✓ Иницирање различитих истраживања ради 
унапређивања образовно-васпитног рада 
школе, 

✓ Учествовање у истраживањима која се 

спроводе у оквиру самовредновања рада школе 

(израдом инструмента процене, дефинисањем 

узорка и квалитативном анализом добијених 

резултата) и спровођења огледа. 

Током  

школске 

године 

психолог, педагог, 

наставници 

 

3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

 

Што се тиче сарадње са наставницима, 

најважније активности су биле: 

 

✓ Пружање подршке наставницима у планирању 

и реализацији непосредног образовно-

васпитног рада са ученицима, а нарочито у 

области прилагођавања  рада  образовно-

васпитним  потребама  ученика;  избора  и 

примене различитих техника учења; ефикасног 

управљања процесом учења; избора поступака 

посматрања и праћења за вредновање 

ученичких постигнућа;   стварања   подстицајне   

атмосфере на часу; развијања конструктивне 

комуникације и демократских односа у 

одељењу, 

✓ Пружање подршке јачању наставничких 

компетенција у областима: комуникација и 

сарадња, конструктивно решавање сукоба и 
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Директор школе, 

психолог, педагог, 
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проблема, подршка развоју личности ученика, 

подучавање и учење, организација средине и 

дидактичког материјала, 

✓ Упознавање наставника са психолошким 

принципима успешног процеса учења, групне 

динамике, социјалне  интеракције,  природом  

мотивације  за  учење,  методама  за  

подстицање различитих врста интелигенције, 

стиловима и облицима учења, стратегијама 

учења и мотивисања за учење, 

✓ Саветовање наставника у индивидуализацији 

васпитно-образовног рада, односно наставе на 

основу психолошке   процене   индивидуалних   

карактеристика   ученика   (способности,   

мотивације, особина личности) и остварености 

образовних постигнућа у школи, 

✓ Пружање подршке наставницима за рад са 

ученицима којима је потребна додатна 

образовна подршка. Координирање израде у 

сарадњи са наставником  и  родитељем,  тимско  

израђивање  педагошког  профила ученика. 

Учествовање у развијању индивидуалних 

образовних планова коришћењем резултата 

сопствених психолошких процена и 

психолошких процена добијених из других 

установа, 

✓ Оснаживање наставника за рад са ученицима 

изузетних способности (талентовани и 

обдарени) кроз упознавање са 

карактеристикама тих ученика (способности, 

мотивација, стил учења, интересовања, 

вредности, особине личности) и предлагање 

поступака који доприносе њиховом даљем 

развоју, 

✓ Оснаживање наставника за рад са ученицима из 

осетљивих друштвених група кроз упознавање 

са карактеристикама тих ученика, развијање 

флексибилног става према културним 

разликама и развијање интеркултуралне 

осетљивости и предлагање поступака који 

доприносе њиховом развоју, 

✓ Пружање подршке наставницима у раду са 

ученицима код којих је утврђен психолошки 

узрок неуспеха у достизању захтева образовних 

стандарда, као и појава неадаптивних облика 

понашања и предлагање мера за њихово 

школске 

године 

наставници 
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превазилажење, 
✓ Оснаживање наставника да препознају 

способности, интересовања и склоности 
ученика које су у функцији развоја 
професионалне каријере ученика, 

✓ Пружање  подршке  наставницима  у 

формирању и  вођењу ученичког колектива, 

указивање на психолошке узроке поремећаја 

интерперсоналних односа у групама, односно 

одељењским заједницама и предлагање мера за 

њихово превазилажење, 
✓ Пружање подршке наставницима у раду са 

родитељима, односно старатељима, 

✓ Саветодавни рад са наставницима давањем 

повратне информације о посећеној активности, 

односно часу, као и предлагањем мера за 

унапређење праћеног сегмента образовно-

васпитног процеса, 

✓ Оснаживање наставника за тимски рад кроз 

њихово подстицање на реализацију заједничких 

задатака, кроз координацију активности 

стручних већа, тимова и комисија, 

✓ Усмеравање наставника у креирању плана 

стручног усавршавања и њиховог 

професионалног развоја. 

 

4. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 

Највећи део рада се односио на рад са 

ученицима. Остварено је следеће: 

 

✓ Испитивање детета уписаног у основну школу 

проценом интелектуалног, когнитивног, 

емоционалног и социјалног статуса ради 

давања препорука за даљи рад. Провера 

спремности за полазак у школу детета, 

✓ Учешће у структуирању одељења првог и по  

потреби других разреда, 

✓ Испитивање општих и посебних способности, 

особина личности, когнитивног стила, 

мотивације  за  школско  учење,  

професионалних  опредељења,  вредносних  

оријентација  и ставова, групне динамике 

одељења и статуса појединца у групи, 
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психолошких чинилаца успеха и напредовања 

ученика и одељења, применом 

стандардизованих психолошких мерних 

инструмента  и  процедура,  као  и других  

инструмената  процене ради добијања  

релевантних података за реализацију 

непосредног рада са ученицима и других 

послова у раду са наставницима, родитељима, 

институцијама, 

✓ Тестирање ученика четвртог разреда- 

оствареност школских постигнућа из предмета 

српски језик, математика, природа и друштво и 

анализа резултата 

✓ Саветодавни рад са новодосељеним ученицима 

и ученицима који су поновили разред; 
✓ Саветодавно-инструктивни рад са ученицима 

који имају тешкоће у учењу, развојне, 
емоционалне и социјалне тешкоће, проблеме 
прилагођавања, проблеме понашања, 

✓ Пружање подршке ученицима за које се 

обезбеђује васпитно-образовни рад по 

индивидуалном образовном плану, односно 

који се школују по индивидуализираној 

настави и индивидуалном образовном плану, 

✓ Пружање подршке ученицима из осетљивих 

друштвених група, 

✓ Идентификовање ученика са изузетним 

способностима (даровити и талентовани) и 

пружање подршке таквим ученицима за њихов 

даљи развој. Учествовање у процени 

могућности за убрзано школовање ученика са 

изузетним способностима, 

✓ Рад  са  децом,  односно  ученицима  на  

унапређењу  кључних  компетенција,  ставова  и 

вредности потребних за живот у савременом 

друштву: стратегије учења и мотивације за 

учење, вештине самосталног учења, концепт 

целоживотног учења, социјалне вештине 

(ненасилна комуникација, конструктивно 

решавање проблема, интеркултурална 

комуникација и уважавање различитости), 

здрави стилови живота, вештине доношења 

одлука и друго, 

✓ Подршка развоју професионалне каријере 

ученика професионалним информисањем и 

саветовањем   (на   основу   процењених   

способности,   интересовања,   особина   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током  

школске 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школе, 

психолог, педагог, 

наставници, 

родитељи,старатељи 
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личности, мотивације ученика), 

✓ Пружање подршке ученичком активизму и 

партиципацији у школском животу, 

✓ Пружање психолошке помоћи ученику, групи, 

односно одељењу у акцидентним кризама, 

✓ Учествовање у појачаном васпитном раду за 

ученике који врше повреду правила понашања 

у школи или се не придржавају одлука 

директора и органа школе, неоправдано 

изостају са наставе, односно који својим 

понашањем угрожавају друге у остваривању 

њихових права, 

✓ Организовање  и  реализовање  предавања,  

трибина  и  других  активности  за  ученике  из 

области менталног здравља, педагошке, развојне 

и социјалне психологије 

 

5. РАД СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА 

 

Огроман део времена посвећен је раду са 
родитељима наших ученика. Остварили смо: 

 

✓ Прикупљање података од родитеља, односно 
старатеља који су од значаја за упознавање 
ученика и праћење његовог развоја, 

✓ Саветодавни рад са родитељима, односно 
старатељима ученика који имају различите 
тешкоће у развоју, учењу и понашању, 

✓ Подршка јачању родитељских васпитних 
компетенција, нарочито информисањем о 
психолошким карактеристикама њихове деце у 
оквиру индивидуалних консултација и облика 
групног психолошког образовања родитеља, 

✓ Саветодавни рад и усмеравање родитеља, 

односно старатеља чија деца врше повреду 

правила понашања у школи и којима је одређен 

појачани васпитни рад, 

✓ Сарадња  са  родитељима,  односно  

старатељима  на  пружању  подршке  

ученицима који се школују по индивидуалном 

образовном плану, 

✓ Оснаживање родитеља, односно старатеља да 

препознају карактеристике своје деце које 

указују на њихове изузетне способности и 
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сарадња на пружању подршке у проналажењу 

различитих могућности подстицања и 

усмеравања њиховог општег и професионалног 

развоја, 
✓ Учествовање у реализацији програма сарадње 

установе са родитељима, односно старатељима 
деце, односно ученика (општи и групни, 
односно одељењски родитељски састанци и 
друго), 

✓ Сарадња са саветом родитеља, по потреби, 

информисањем родитеља и давање предлога по 

питањима која се разматрају на савету, 

✓ Пружање психолошке помоћи родитељима, 

односно старатељима чија су деца у акцидентној 

кризи 

 

6. РАД  СА  ДИРЕКТОРОМ,  СТРУЧНИМ  САРАДНИЦИМА, 

             ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 

 

Сем, на почетку наведене подршке и помоћи 

коју смо добијали, реализована је: 

 

✓ Сарадња са директором и стручним 

сарадницима на пословима који се тичу 

обезбеђивања ефикасности, економичности и 

флексибилности образовно-васпитног рада 

школе, а нарочито у вези са: избором 

наставника ментора, поделом  одељенског  

старешинства  и  друго.  Предлагање  нових  

организационих решења образовно-васпитног 

рада, 
✓ Сарадња  са  директором  и  стручним  

сарадницима  на  припреми  докумената   
школе, прегледа, извештаја и анализа, 

✓ Сарадња са директором и стручним 
сарадницима у организовању трибина, 
предавања, радионица за ученике, запослене, 
родитеље, 

✓ Сарадња  са  другим  стручним  сарадницима  

на  припреми  и  реализацији  разних  облика 

стручног усавршавања (предавања, радионице, 

прикази стручних чланака и сл.) за наставнике 

у оквиру школе, 

✓ Сарадња са  директором  и  педагогом  по  

питању приговора  и жалби ученика  и  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током  

школске 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школе, 

психолог, педагог, 

дефектолог, педагошки 

асистент,пратиоци 

ученика 
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његових родитеља, односно старатеља на оцену 

из предмета и владања, 

✓ Редовна размена, планирање и усаглашавање 

заједничких послова са другим стручним 

сарадницима у школи, 

✓ Сарадња са педагошким асистентом и пратиоцем 

ученика на координацији активности у пружању 

подршке ученицима који се школују по 

индивидуалном образовном плану 

 

7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

 

Остварено је: 

 

✓ Учествовање у раду наставничког и педагошког 

већа (давањем  саопштења,  информисањем  о  

резултатима  обављених  анализа,  прегледа, 

истраживања и других активности од значаја за 

образовно-васпитни рад и јачање наставничких 

компетенција), 

✓ Учествовање у раду тимова школе који се 

образују ради остваривања одређеног задатка, 

програма или пројекта, 
✓ Учествовање у раду стручних актива за 

развојно планирање и развој школског 
програма и педагошког колегијума, 

 

 

 

 

 

 

Током  

школске 

године 

 

 

 

 

 

 

Директор школе, 

психолог, педагог, 

наставници 

 

8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

Ову област одсликава: 

 

✓ Сарадња са Центром за социјални рад  

Вождовац; 

✓ Сарадња са Институтом за ментално здравље; 

✓ Сарадња са Домом здравља  Вождовац; 

✓ Сарадња са Полицијском управом Вождовац, 

✓ Сарадња са Интерресорном комисијом; 

✓ Сарадња са инспекторима МУП-а за превенцију 

насилничког понашања; 

✓ Сарадња са Школском управом Београд, 
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Градским секретаријатом за образовање; 

✓ Сарадња са локалном заједницом. 

✓ Учествовање у раду стручних удружења, 

њихових органа, комисија, одбора, 

✓ Сарадња са психолозима који раде у другим 

установама, институцијама, организацијама, 

удружењима од значаја за остваривање 

образовно-васпитног рада и добробити ученика: 

национална служба за запошљавање, центар за 

социјални рад, домови здравља, заводи за 

патологију говора, ментално здравље и друге 

здравствене установе, институт за психологију, 

матични факултет, заводи за вредновање и 

унапређење образовно-васпитног рада и др 

 

Током  

школске 

године 

Директор школе, 

психолог, педагог,  

наставници 

 

9.ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И 

СТРУЧНО  УСАВРШАВАЊЕ 

 

Горенаведено је практично реализовано кроз: 

✓ Вођење евиденције о сопственом раду у 

следећој документацији: дневник рада 

психолога, односно психолошки досије 

(картон) ученика, 
✓ Вођење  евиденције  о  извршеним анализама,  

истраживањима,  психолошким тестирањима, 
посећеним активностима, односно часовима и 
др., 

✓ Припрема за све послове предвиђене 

годишњим програмом и оперативним 

плановима рада психолога, 
✓ Прикупљање  и  на  одговарајући  начин 

чување  и  заштита  материјала који  садржи  
личне податке о ученицима, 

✓ Стручно усавршавање праћењем стручне 

литературе и периодике, учествовањем у 

активностима струковног удружења (Друштво 

психолога Србије, секције психолога у 

образовању, подружнице), похађањем 

акредитованих семинара, похађањем 

симпозијума, конгреса и других стручних 

скупова, разменом искуства и сарадњом са 

другим психолозима у образовању 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током  

школске 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школе, 

психолог, педагог,  

наставници 
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2.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА ШКОЛСКЕ 2018-2019. ГОД 

 

 
У току 2018-2019. школске године активности педагога реализоване су у складу са 

планом, као и потребама школе. У различитим периодима школске године доминирале су 

активности у областима рада. – пружања подршке ученицима, сарадње са родитељима, 

појачан васпитни рад са ученицима, активности у области организације наставе, вођењу 

педагошке документације, као и праћењу реализације наставе...Докази и извори о 

реализованим активностима налазе се у педагошкој документацији. Према областима рада, 

остварене су следеће активности: 

 

 

Реализована тема /активност 
Време 

реализације 

Реализатори / 

сарадници 

1.ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ  ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

Из области планирања и програмирања реализовани су следећи 

садржајиизрада планова и програма за унапређивање образовно- 

васпитног рада: 

-усклађивање појединачних програма са полазном концепцијом 

Годишњегпрограма рада школе; 

-саветодавни рад у изради наставних планова и програма за поједине 

предмете и разреде; 

-учешће у изради планова и програма рада стручних органа и тимова 

школе; 

-координација и учешће у тимској изради планова и програма 

стручног усавршавања запослених; 

-учешће у изради педагошких профила ученика; ИОП-а за ученике 

којима је потребна додатна подршка; 

-апострофирање педагошких принципа у изради распореда 

часова,смена,подели одељенских старешинстава, ваннаставних 

облика рада; 

-предлагање нових организационих решења образовно-васпитног 

рада; 

-планирање заједничких активности са директором и другим 

стручним сарадницима; 

-формирање одељења, распоређивање новопридошлих ученика и 

ученика који понављају разред. 

 

 

 

На почетку 

шк.године 

 

 

 

 

У току 

шк.године 

 

 

 

 

 

 

 

Крај шк. 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор школе, 

психолог, 

наставници 

2.УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 

 

У сарадњи са наставницима учешће у:  

- одабирању и примени ефикасних система учења; 

- организацији и извођењу огледних часова; 

- унапређивању оцењивања ученика; 

- изради индивудуалних образовних планова рада за ученике; 

 

 

Током  

школске 

године 
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- учешће у раду тимова школе 

-праћењу вођења педагошке документације- пружање подршке 

наставницима у вођењу електронског дневника; 

- избору васпитних садржаја и начина рада са одељењем; 

-испитивању узрока поремећаја и решавању интерперсоналних, 

социјалних и других проблема у одељењу; 

-припреми и организацији родитељских састанака; 

-пружање помоћи наставницима у подизању квалитета наставе 

применом активне методе, кооперативних облика наставе, 

индивидуализоване и диференциране наставе; 

-учешће у раду стручних тимова, већа, актива; 

-иницирање успостављања боље сарадње стручног већа млађих и 

старијих разреда; 

-активности са наставницима на унапређивању процеса оцењивања; 

-анализирање часова редовне наставе и других облика васпитно-

образовног рада и предлагањеначина  унапређења и 

сагледавањањихове дидактичко-методичке заснованости; 

-упознавање са педагошко-дидактичким иновацијама и 

могућностима унапређивања васпитног рада са ученицима, 

решавања проблема који настају на релацији наставник-ученик; 

-помоћ одељењским старешинама у квалитетној реализацији 

васпитних програма; 

-упознавање одељењских старешина са релевантним 

карактеристикама нових ученика; 

-пружање помоћи приправницима у процесу увођења у рад; 

-упућивање наставника на коришћење педагошке литературе ради 

осавремењивања наставног процеса. 

 

 

 

Наставници,  

 

психолог,  

 

директор школе 

3.ПРИПРЕМА ЗА  РАД 

 

-припремање и планирање свих облика рада са ученицима, 

наставницима и родитељима; 

-припремање анализа, приказа и саопштења; 

-планирање посета часова; 

-учешће у припреми огледних часова, примера добре праксе; 

-припремање и планирање активности осталим стручним 

институцијама  заједничких активности у школи и ван ње. 

 

Током  

школске 

године 

 

 

директор школе, 

психолог, 

наставници 

4. РАД И САРАДЊА СА УЧЕНИЦИМА 

 

У раду са ученицима реализовани су следећи садржаји:  

-праћење адаптације ученика првог и петог разреда; 

-идентификација ученика који су имали проблеме у учењу, пружање 

подршке у откривању и отклањању тешкоће уз сарадњу са 

стручњацима у зависности од проблема; 

-саветодавно-инструктивни рад са ученицима који су имали тешкоће 

у емоционалном развоју и ученицима који су испољавали поремећаје 

у понашању; 

-утврђивање зрелости деце за полазак у школу; 

-саветодавни рад са новим ученицима и ученицима који су поновили 

разред; 

Током  

школске 

године 

 

 

 

психолог, 

наставници, 

 

директор, 

 

сарадници из 

Дома здравља, 

 

МУП-а Србије 
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-индивидуални и групни рад са ученицима који имају проблема у 

понашању и учењу; 

-мотивисање ученика 1. и 2.  разреда у области читања 

-предлагање мера и учешће у активностима у циљу смањивања 

насиља– популарисање здравих стилова живота; 

-евалуација школских постигнућа на крају 1. образ.  циклуса 

-активности на промовисању резултата ученика. 

 

5. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

 

У раду са родитељима ученика реализовани су следећи 

садржаји:  

-саветодавни рад са родитељима ученика који су имали тешкоће у 

учењу и емоционалном развоју; 

-саветодавни рад са родитељима ученика који су испољавали 

поремећаје у понашању; 

-тематски састанци са родитељима ученика првог, петог и осмог 

разреда. 

-упознавање родитеља са улогом педагошко-психолошке службе у 

школи; 

-сарадња са Саветом родитеља о питањима која се разматрају на 

Савету; 

-упознавање родитеља са важећим Законима, Конвенцијама и 

Протоколима о заштити деце од занемаривања и злостављања; 

-сарадња са родитељима ученика који похађају наставу по ИОП-у; 

-подршка родитељима у остваривању васпитне функције породице 

-учешће у организовању трибина и предавања за родитеље са другим 

институцијама у области превенције; електронског насиља, 

наркоманије.. 

 

Током  

школске 

године 

 

 

 

 

 

психолог,  

 

наставници, 

 

директор школе,  

 

спољашњи 

сарадници;  

 

МУП Србије, 

 

Центар за соц. 

рад 

6. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА ШКОЛЕ 

 

-праћење постојеће образовно-васпитне праксе и специфичних 

проблема и потреба установе, предлагање мера за унапређење; 

-учешће у оквиру рада одељењских већа, стручних тела, тимова и 

комисија; 

-сарадња са педагошким асистентом и пратиоцима ученика на 

координацији активности и пружању подршке ученицима за које се 

доноси ИОП; 

-пружање помоћи наставницима у изради планова индивидуализоване 

наставе; 

-извештавање о резултатима обављених анализа, прегледа, 

истраживања. 

 

Током  

школске 

године 

 

 

 

 

директор школе,  

 

психолог,  

 

наставници 

7. САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА, ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

 

У оквиру сарадње са другим институцијама, вршена је размена 

искустава, подизање компетенција и решавања текућих питања: 

-сарадња са Центром за социјални рад  града Београда; 

-сарадња са прихватилиштем; 

 

 

 

 

Током  
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-сарадња са Институтом за ментално здравље; 

-сарадња са Домом здравља  Вождовац; 

-сарадња са Интерресорном комисијом; 

-сарадња са инспекторима МУП-а за превенцију, као и осталим 

службама надлежним за безбедност; 

-сарадња са Школском управом Београд,Градским секретаријатом за 

образовање, установама културе; 

- сарадња са локалном заједницом. 

 

школске 

године 

директор школе,  

 

психолог,  

 

одељењске 

старешине 

8. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

 

У оквиру праћења и вредновања рада школе, реализоване су 

активности: 

- праћење и анализирање наставног процеса, као и рада и 

напредовања ученика; 

- израда анализа успеха и дисциплине ученика на класификационим 

периодима и предлагање мера за унапређења; 

- учешће у процесу самовредновања рада школе у складу са 

стандардима квалитета рада образовно васпитних установа; 

- учешће у праћењу  и вредновању успеха ученика у  ваннаставним 

активностима, званичним такмичењима и завршним испитима за 

упис у средње школе; 

- праћење оптерећености ученика; 

- мерење остварености стандарда на крају првог образовног циклуса; 

-праћење поступака оцењивања ученика и ефеката предузетих мера; 

-континуирано вредновање свог рада. 

 

Током  

школске 

године 

 

 

 

 

 

 

директор школе,  

 

психолог,  

 

наставници 

9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

У области вођења документације, остварене су активности: 

-вођење дневника рада, 

- годишњи програм рада педагога,  

- вођење досијеа о раду са ученицима; 

-вођење документације о извршеним истраживањима, обављеним 

прегледима, извештаји, записници; 

-праћење и пружање подршке у вођењу педагошке документације – е 

дневник; 

-ажурирање и вођење документације која се користи у процесу 

самовредновања рада школе. 

 

Током  

школске 

године 

 

 

 

 

 

наставници 
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3. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА У 

ШКОЛСКОЈ 2018-2019.ГОДИНИ 

У школској 2018-2019.године у школи „Бранислав Нушић“ реализован је Прграм 

каријерног вођења који је осмишљен по препорукама пројекта Развионица. 

Основни циљ у осмишљавању овог програма био је да се у образовни процес, како кроз 

обавезне наставне садржаје,тако и у ваннаставним активностима каријерно вођење 

имплементира кроз различите облике рада. На тај начин директно се подстакнути 

предузетничке компетенције ученика и припремити их да увиде спону знања и света рада. 

План рада је био осмишљен кроз различите облике рада: 

- Реализација обавезних наставних програма је прилагођена, повезана са светом рада 

- Реализација обавезних програма има фокус на применљивост  изложених 

информација 

- Кроз реализацију пројеката ученици су се упознавали и опробали у конкретним 

вештинама ии прављењу предмета 

- У реализацију програма каријерног вођења постојала је јасна намера да се укључе и 

родитељи или у улози експерата или у заједничким активностима и изради 

предмета. 

- Реализација програма подразумевала је и посете ученика предузећима,школама и 

занатским радњама  и могућност да уживо виде и разговарају са људима из света 

рада. 

- У реализацију програма били су укључени поред чланова Тима за каријерно вођење 

и учитељи и предметни наставници,тако да је суштински циљ каријерног вођења 

остварен. 

- Тим за каријерно вођење састао се у комплетном саставу два пута: на почетку 

школске године када је представљен програм рада и подељена задужења и на крају 

школске године када смо анализирали реализоване активности ,планиране 

програмом. На истом састанку дати су предлози за креирање Програма каријерног 

вођења за наредну школску годину 

- Све активности су реализоване током целе године и извештаји о раду по 

одељењима и разредима,постоје у документацији Тима за каријерно вођење. 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА У 

ШКОЛСКОЈ 2018-2019. 

 

РАЗРЕД САДРЖАЈ РАДА НАНЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИЗВОРИ 

ДОКАЗА 

 

 

 

 

 

ПРВИ РАЗРЕД 

 

 

-Садржаји наставног 

програма фокусирани на 

применљивост у свету 

рада 

 

 

- упознавање света рада 

-17  наставних 

јединица из 

различитих предмета 

обрађено са фокусом 

на упознавање са ПО 

 

-посета свим 

запосленима у школи 

и разговор о послу 

 

 

- дневници 

- извештаји који 

су достављени 

Тиму за 

каријерно 

вођење 

 

 

 

 

 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 

 

-садржаји наставног 

програма фокусирани 

наприменљивост у свету 

рада 

 

 

 

-упознавање са светом 

рада 

 

 

 

 

 

-пројектне активности  а) 

стари занати у 

савременом добу, 

б) припрема за „Ја имам 

таленат“  

 

-3.наставне јединице 

обрађене са фокусом 

на ПО 

 

 

-посета сајму 

занимања у 

креативном центру 

- предавање о 

безбедности у 

саобраћају и 

занимањима везаним 

за то 

 

-израда разних 

предмета од стране 

ученика и родитеља 

б) улажење у улогу 

разних уметничких 

занимања 

 

 

 

 

 

 

- дневници 

- извештаји који 

су достављени 

Тиму за 

каријерно 

вођење 

-фотографије 

-израђени 

предмети 

 

 

 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

 

 

-садржаји наставног 

програма фокусирани на 

применљивост у свету 

рада 

 

-упознавање са светом 

рада 

 

Пројектне активност 

 

 

-22 наставне јединице 

из различитих 

предмета 

 

-посета стоматологу 

-гостовање родитеља 

експерта 

 

-родитељ судија у 

 

 

- дневници 

 

- извештаји који 

су достављени 

Тиму за 

каријерно 

вођење 
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а)спортски дан 

б) стари занати-израда 

 

 

фудбалу  и ученици 

-родитељи ученици 

израда предмета 

 

-фотографије 

-израђени 

предмети 

 

 

 

 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

Пројектне активности 

а)упознавање са 

занимањем 

историчар,водич,ликовни 

уметник,обука из ИТ 

технологије-презентација 

 

б)упознавање са 

занимањима лаборант 

хемичар 

 

 

ц) упознавање са 

уметничким  

занимањима 

 

а) одигравање улога 

занмања,истраживачки 

рад,прављење 

презентације о 

Београду 

 

б) гостовање родитеља 

експерта,експерименти 

 

 

ц) креативне 

радионице, обука у 

плесању и одигравање 

осталих занимања која 

прате занимање 

плоесача 

 

 

 

 

 

- дневници 

- извештаји који 

су достављени 

Тиму за 

каријерно 

вођење 

-фотографије 

-документација“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕТИ РАЗРЕД -садржаји наставног 

програма фокусирани на 

применљивост у свету 

рада 

 

 

-освешћивање својих 

особина и како нас други 

виде 

 

 

 

-6. Наставних јединица 

из различитих 

предмета 

 

 

-на часовима српског 

језика и ЧОЗ ученици 

кроз радионичарски 

рад одрадили 

пројективне технике 

 

 

-дневници 

Ученички 

радови 

Документација 

достављена 

Тиму за 

каријерно 

вођење 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

 

 

 

 

 

 

 

-садржаји наставног 

програма фокусирани на 

применљивост у свету 

рада 

 

- употреба ИК 

таехнологија у 

откривању процеса 

каријерног вођења 

-14.наставних 

јединица из 

различитих предмета 

 

 

-часови информатике и 

упознавање са 

програмом завода 

„Водич кроз 

 

 

-дневници 

- документација 

достављена 

Тиму за 

каријено вођење 
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занимања“ 

 

 

 

 

 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

- садржаји наставног 

програма фокусирани на 

применљивост у свету 

рада 

 

 

-пројекат ПО на преласку 

у средњу школу 

 

 

 

 

 

-пројекти који су 

подржавали каријерно 

вођење и пројекат ПО на 

преласку у срењу школу 

-8.наставних јединица 

из различитих 

предмета 

 

 

-реализовање 

пројектом 

осмишљених 

радионица Петогазни 

модел 

 

 

-Гостовање експерата 

-посета средњим 

школама 

- позоришне представе 

са 

интердисциплинарним 

приступом 

 

 

 

-дневници 

-документација 

о реализацији 

ПО на преласку 

у средње школе 

-извештај са 

Педеагошког 

колегијум 

-извештај са 

Савета 

родитеља 

-извештај о 

реализацији 

пројеката који 

су подржавали 

ПО 

 

 

 

 

ОСМИ  РАЗРЕД 

   

 

-дневници 

 

 

 

 

-документација 

о реализацији  

Прогрма 

-ученички 

радови 

-извештај на 

Наставничком 

већу 

-извештај на 

савету родитеља 
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4. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОМ ПРОГРАМУ  ПРОФЕСИОНАЛНЕ 

ОРИЈЕНТАЦИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА ШКОЛСКЕ 2018/19. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОМ ПРОГРАМУ ПРОФЕСИОНАЛНЕ 

ОРИЈЕНТАЦИЈЕ  

 

 

Са активностима везаним за професионалну оријентацију ученика осмог разреда се у 

нашој школи започело крајем фебруара 2019 године, односно са почетком другог 

полугодишта. 

Оне су се састојале од информисања, каријерног вођења, провере способности, 

интересовања и црта личности, као и професионалног саветовања.  

У сарадњи са одељењским старешинама, којима дугујемо посебну захвалност, реализоване 

су три радионице, као увод у процес размишљања и доношења одлуке која се тичу даљег 

школовања осмака. 

 

Прва радионица „У свету вештина и способности“ је имала за циљ препознавање и 

изражавање сопствених и сагледавање и уважавање туђих вештина и способности кроз 

методе игре, демонстрације, симулације и рада на материјалу. 

 

Друга радионица  „У свету врлина и вредности“ је преко метода кластера (испитивања 

помоћу картица) и брејнсторминга имала за циљ да ученици препознају сопствене и науче 

да уважавају туђе вредности, као и да науче значај креирања заједничког система 

вредности. Ученици су, преко наведених метода и поступака увиђали појмове ставова и 

вредности, њихово формирање и мењање, као и о одређеним факторима личности. 

 

Трећа радионица „Повезивање области рада са занимањима“ је имала за циљ упознавање 

са областима рада и занимањима, као и разумевање сложеног света занимања и 

повезивање занимања са областима рада. 

 

Ове радионице су биле реализоване на часовима одељењске заједнице од стране 

одељењских старешина.. 

 

Провера способности, интересовања и црта личности је обављено помоћу 4 теста. 

 

Први тест је био тест професионалних интересовања. Састојао се од 128 питања која дају 

увид у 16 подручја интересовања, односно група занимања. 

 

Други тест је био тест личности, који је садржавао 120 питања, базиран на модерном 

концепту БИГ 5 теорија, односно квантификоване су следећифактори личности: 

екстровертност, неуротицизам, отвореност, сарадљивост и савесност.  

 

Трећи тест је био тест вербалног резоновања од 68 питања, који је коришћен да ученик 

стекне увид у ту способност свог менталног функционисања у односу на своје вршњаке. 

Задатак се састојао у томе да се уз понуђени однос прве две речи, нађе парњак трећој, тј. 

одабере појам од шест понуђених. 
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Четврти тест је био тест нумеричког резоновања од 26 питања, који даје увид у то како 

ученик барата бројевима, конкретније да настави низ бројева једним бројем од шест 

понуђених. 

 

Последња два теста су била временски ограничена и, због природе података, нису била 

наведена у извештају који је добијао сваки ученик, већ су саопштавана доласком у 

канцеларију ПП службе, зарад дискреције. 

 

Извештај који је подељен сваком ученику је садржавао резултате теста интересовања где је 

ученик могао да види своја интересовања груписана у 16 група занимања, односно 7 

ширих група занимања. Такође, извештај је садржавао резултате теста личности у облику 

графикона 5 фактора личности, као и табелу у којој су приказани израженији аспекти 

ученикове личности (сваки од 5 фактора личности садржавао је 6 аспеката, што 

репрезентује укупно 30 црта личности). 

 

Наша школа је учествовала на Сајму образовања 15.3.2019.године у Ош “Филип 

Филиповић”. Осим два психолога, позив је прихватио и велики број ученика осмог 

разреда, који су присуствовали презентацијама представника преко тридесет средњих 

школа, где су се информисали о условима и квалитету рада у истим, као и о наставном 

особљу, броју неопходних бодова, ценама и условима уписа. 

 

Дана 15.4.2019 су два психолога и два одељења осмог разреда (са својим одељењским 

старешинама) посетили Сајам образовања, који је био организован на Београдском сајму 

од стране општине Вождовац. Ученици су искористили прилику да посете штандове 

средњих школа за које су били заинтересовани и да поставе питања везана за њихово даље 

школовање. Ученицима преостала два одељења осмог разреда (који због смене нису 

присуствовали сајму) су биле приређене презентације од стране њихових другова који су 

били на овој манифестацији. 

 

Ученици су преко саопштења, личног контакта и паноа били информисани о апликацији 

коју је направио тим наставника и ИТ ентузијаста из Западне Србије „Желите ли да 

постанете средњошколац?“ са циљем да помогне припремање осмака за полагање мале 

матуре. Апликација је потпуно бесплатна и доступна је свим Андроид телефонима преко 

Гугл-плеја. Питања покривају све категорије на малој матури (српски језик, математика, 

физика, хемија, географија, биологија, историја) и прављена су по узору на задатке из 

тестова на пријемним испитима у претходних неколико година и испуњавају стандарде 

које је поставио Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Републике Србије.  

 

На два велика паноа предвиђених за осмаке, пре свега у вези са њиховом професионалном 

оријентацијом, они су редовно бивали информисани о предвиђеним активностима. Такође 

панои су служили и као простор где су били изложени рекламне брошуре готово свих 

средњих школа на општини Вождовац, а и шире, како би се осмаци информисали о 

понуди, условима, смеровима и слично, са наведеним потребним адресама, телефонима и 

имејл адресама. 

На крају, не би требало заборавити ни индивидуалне разговоре са ученицима и 

родитељима о специфичним питањима и дилемама везаним за доношење одлуке о 
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наставку школовања који су вођени, практично, током целе године. Наш акценат је био на 

реалној процени свих аспеката који утичу на ту одлуку, као и освешћивање да она, иако 

веома значајна, не сме и не треба да се схвати као судбоносна.  

 

 

 

Станојковић Никица 

Стојановић Љубомир  

 

 

 

 

5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА ЗА 

ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У 2018/2019.  

 

 

Реализована тема/ активност Време реализације 
 

Реализатори 

1.Планирање и програмирање 
рада 
 
-израђени годишњи, месечни и 
оперативни планови 
-извршен план и програм рада са 
ученицима у библиотеци 
 
2.Васпитно-образовна 
делатност/непосредни рад са 
ученицима 
 
-остварено упознавање ученика са 
радом школске библиотеке и са 
врстама библиотечке грађе 
-рађено на испитивању 
интресовању ученика за читање 
књига 
-пружена помоћ  ученицима при 
избору литературе 
-одржавање часова са ученицима 
нижих разреда у школској 
библиотеци (први,  други и четврти 
разред) 

 
 
 
-јун 
 
-током  године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-током  године 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-библиотекар и наставници 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-библиотекар,наставници, 
ученици 
 
 
 
 
 



79 

 

− упознавање предшколаца са 
библиотеком, и мотивисање за 
књигу 
 
3.Сарадња са наставницима, 
директором школе, стручним 
сарадницима и родитељима 
 
-реализована набавка нових књига, 
112 нових књига 
−куповина 60 књига за награђивање 
ученика 
-остварена сарадња са 
наставницима(домаћа и школска 
лектира, уџбеници, додатна 
литература за све облике школских 
активности) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-током  године 
 
 
 
 
  
-током године 

 
 
 
 
 
 
 
 
-библиотекар, директор, 
наставници 
 
 
 
 
-библиотекар и наставници 

 

Реализована тема/ активност Време реализације Реализатори 
 

-остварена је сарадња са 
родитељима (одабир књига, 
разговор о књигама) 
 
4.Културна и јавна делатност 
 
-припреме и реализација школских 
манифестација и такмичења, ( 
наградни литерарни конкурс 
поводом Дана школе на тему 
Нушичеви креативци, „Читалачка 
значка“ и „Мајска песничка 
сусретања“ ). 
 -остварена је сарадња са 
издавачким кућама(„Креативни 
центар“, „Лагуна“, „Bookland“, 
„Клет“ – „Читалачки маратон“, 
Едука) 
-реализована посета Сајму књига 
„Читалачки клуб“ (пројекат) 
−обележавање важних датума 
(панои, изложбе, разговори са 
ученицима) 

− Посета песникиње Слађане 

 
-током  године 
 
 
 
 
 
 
-током  године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.10.2018. 
током године 
 
 
 

 
-библиотекар, родитељи 
 
 
 
 
 
 
-библиотекар, наставници , 
Пријатељи деце Вождовца и 
ученици 
 
 
 
 
 
 
 
 
-библиотекар, Јелена Цупарић и 
ученици 
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Бушић у склопу „Мајски 
песнички сусрети“ 

 
5.Библиотечко-информациона 
делатност 
 
-вођена статистика коришћења 
фонда-дневна, месечна, годишња  
-обавештавање корисника о новим 
књигама 
-остварена сарадња са 
библиотекама(школска библиотека 
ОШ „Јован Јовановић Змај) 
-реализован упис ђака првака у 
школску библиотеку 
-извршен рад на естетском 
сређивању библиотеке и на 
сређивању књига по полицама 
-обрада књига у књигу иментара и 
електронска обрада књига 

15.05.2019. 
 
 
 
-током  године 
 
 
 
-током године 
 
 
 
-децембар 2018. 
 
 
-током  године 
 
-током  године 

библиотекар, Слађана Бушић и 
ученици 
 
 
 
 
 
 
-библиотекар 
 
 
 
-библиотекар 
 
 
-библиотекар, учитељи и ученици 
 
 
-библиотекар 
 
 
-библиотекар 
 
 

Реализована тема/ активност Време реализације 
 

Реализатори 

6.Стручно усавршавање 
 
-рад на праћењу стручне 
литературе 
-учествовање у раду стручног већа 
библиотекара Вождовца(одржана 
четири састанка) 
-учешће на седницама 
Наставничког већа  
 

 
 
-током  године 
 
  
-током године 
 
 
-током године 
 
 

 
 
-библиотекар 
 
 
-библиотекар 
 
 
-библиотекар 
 
 

  

Корисници (ученици, запослени) радо су је посећивали, тражили информације о књигама. 

Остварена је јако добра сарадња и комуникација са наставницима српског језика и 

учитељима. Потребно је и даље радити на развијању културе читања. Школска библиотека 

треба да буде место где ученици могу да уче и проширију своја знања. 

Библиотекар Школе била је и координатор сусрета и такмичења која су промовисала 

дечју креативност и стваралаштво: 
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1. ИЗВЕШТАЈ О МАНИФЕСТАЦИЈИ „МАЈСКА ПЕСНИЧКА СУСРЕТАЊА“ 

У 2018/2019. ГОДИНИ 

 

 

Реализована тема/ активност Време реализације (датум) или 
месец или година 

Реализатори 

мотивисање и писање песама на 
слободну тему 
 
одабир песама(по 10 из нижих и 
виших разреда) 
 
 
школско такмичење 
 
 
 
општинско такмичење и додела 
награда у центру „Шумице“ 
 
 

април 
 
 
почетак маја 
 
 
 
15. 05. 2019.  
 
 
 
29. 05. 2019.  

наставници српског језика, 
учитељи и ученици 
 
Звездана Шевић, Ксенија 
Жутобрадић  
 
Звездана Шевић, ученици,  
жири: Слађана Бушић 
(песникиња) и Пријатељи деце 
Вождовца 
 
Пријатељи деце Вождовца, 
Звездана Шевић, Слађана Бушић 
и награђени ученици 

 

Манифестација је реализована заједно са Пријатељима деце Вождовца. На школском 

такмичењу жири је изабрао од 20 песама (10 нижих и 10 виших разреда) две које су 

представљале нашу школу на општинском такмичењу, у категорији млађег узраста 

Стефана Марковића III3, а у категорији старијег узраста Невену Глишић VI2.  

Потребно је и даље код ученика развијати љубав према поезији и потицати их на 

литерарно стваралаштво и креативност. 
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2.    ИЗВЕШТАЈ О ТАКМИЧЕЊУ У РЕЦИТОВАЊУ “ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ“ 

У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ 

 

 

Реализована тема/ активност Време реализације (датум) или 
месец или година 

Реализатори 

Мотивисање ученика за 
рецитовање 
Избор рецитатора                                  
(такмичење у оквиру одељења) 
 
 Избор рецитација за такмичаре 
 
Припреме за такмичење 
 
 
Школско такмичење рецитатора 
виших и нижих разреда 
 
 
 
 
 
Општинско такмичење 
 
 
 
 
 
 
 

новембар 
 
 децембар  
 
 
децембар 
 
децембар – фебруар 
 
 
11.03.2019. 
 
 
 
 
 
 
22.03.2019. 

наставнице српског језика и 
учитељи 
 
 
наставнице српског језика, 
учитељи и ученици 
 
наставнице српског језика, 
учитељи и ученици 
 
Звездана Шевић, Ксенија 
Жутобрадићи ученици  
 
 
 
 
 
Пријатељи деце Вождовца, 
Звездана Шевић и ученици 

 

На школском такмичењу изабрани су најбољи рецитатори, који су нашу школу 

представљали на општинском такмичењу у центру „Шумице“. У категорији млађих 

разреда школу је представљала Ана Туфегџић IV3 , а у категорији виших разреда Теодора 

Тошић V3.                                                          
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IV РЕАЛИЗАЦИЈА ИНДИВИДУАЛНИХ ПРОГРАМА 

НАСТАВНИКА 

 

Табеларни преглед реализованих часова редовне наставе,допунске наставе, 

додатне наставе, наставе изборних предмета и слободних активности 

 

I разред Редовна настава Изборна настава Допунска настава 

Српски језик 720 - 72 

Енглески језик 289 - - 

Математика 720 - 72 

Свет око нас 288 - - 

Ликовна култура 144 - - 

Музичка култура 144 - - 

Физичко васпитањеи 

здравствено васпитање 

432 - - 

Пројектна настава - 144 - 

Грађанско васпитање - 144 - 

Верска настава - 144 - 

Од игре до знања - 144  

НАПОМЕНА – У првом  разреду ученици су распоређени у  четири одељења. У свим 

 одељењима првог разреда одржано је по 36 часова одељењског старешине. 

 

 

II разред Редовна настава 
Изборна 

настава 
Допунска настава 

Српски језик 720 - 71 

Енглески језик 288 - - 

Математика 720 - 72 

Свет око нас 288 - - 

Ликовна култура 288 - - 

Музичка култура 144 - - 

Физичко васпитање 432 - - 

Од играчке до рачунара - 36 - 

Народна традиција - 72 - 

Чувари природе - 36 - 

Грађанско васпитање - 144 - 

Верска настава - 144 - 

Од игре до знања - 144 - 

 



84 

 

НАПОМЕНА – У другом  разреду ученици су распоређени у четири одељења.У свим одељењима 

другог разреда одржано је по 36 часова одељењског старешине. 

 

III разред Редовна настава 
Изборна 

настава 

Допунска 

настава 

Додатна 

настава 

Српски језик 720 - 72 - 

Енглески језик 292 - - - 

Математика 720 - 72 144 

Природа и друштво 288 - - - 

Ликовна култура 288 - - - 

Музичка култура 144 - - - 

Физичко васпитање 432 - - - 

Грађанско васпитање - 144 - - 

Верска настава - 144 - - 

Од играчке до рачунара - 144 - - 

Француски језик - 292 - - 

 
НАПОМЕНА – У трећем разреду ученици су распоређени учетири одељења.У свим  

одељењима трећег разреда одржано је по 36 часова одељењског старешине. 

 

 

 

IV разред Редовна настава 
Изборна 

настава 

Допунска 

настава 

Додатна 

настава 

Српски језик 740 - 85 
 

Енглески језик 294 - - - 

Математика 740 - 89 108 

Природа и друштво 296 - - - 

Ликовна култура 295 - - - 

Музичка култура 147 - - - 

Физичко васпитање 444 - - - 

Од играчке до рачунара - 72 - - 

Грађанско васпитање - 144 - - 

Верска настава - 142 - - 

Француски језик - 288 - - 

 

 
НАПОМЕНА – У четвртом разреду ученици су распоређени учетири одељења.У свим одељењима 

четвртог разреда реализовани су часови одељењског старешине, укупно 143 часа.Комбиновано 

одељење похађају ученици четвртог, петог, шестог и осмог разреда. Часовима редовних одељења 

додају се и часови четвртог разреда у оквиру комбинованог одељења. 
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V разред 
Редовна 

настава 

Изборна 

настава 

Допунска 

настава 

Додатна 

настава 

Слободне 

активности 

Припремна 

настава 

српски језик 902 - 67 69 - - 

француски језик 360 - 30 17 - - 

ликовна култура 328 - - - 31 - 

музичка култура 319 - - - 32 - 

историја  184 - 11 11 - - 

географија 180 - 35 - - - 

математика 720 - 56 36 - - 

биологија 361 - 17 18 - 
 

информатика и 

рачунарство 

241 - - - - - 

техника и 

технологија 

644 - - - 136 - 

енглески језик - 285 26 - - - 

физичко и 

здравствено 

васпитање 

359 - - - 28 - 

офа - - - - 246 - 

цртање, сликање, 

вајање 

- - - - 31 - 

хор - - - - 32 - 

чувари природе     72  

свакодневни живот 

у прошлости 

- - - - 106 - 

грађанско васпитање - 71 - - - - 

верска настава - 141 - - - - 

 

НАПОМЕНА – У петом  разреду ученици су распоређени у четириодељења редовне 

наставе и једном комбинованом одељењу.У сва четири одељења петог разреда и 

комбинованом одељењу одржано је укупно 166 часова одељењске заједнице. Часови хора 

реализовани су као мешовита група ученика од петог до осмог разреда, a у овом извештају 

приказани у табели за пети разред. Часови офе за комб. одељење и овој табели приказани. 
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VI разред 
Редовна 

настава 

Изборна 

настава 

Допунска 

настава 

Додатна 

настава 

Слободне 

активности 

Припремна 

настава 

српски језик 722 - 37 34 - - 

енглески језик 357 - 26 - - - 

ликовна култура 173 - - - 33 - 

музичка култура 179 - - - - - 

историја  350 - 21 
 

- - 

географија 359 - 39 - - - 

физика 325 - 34 18 - - 

математика 719 - 23 27 - - 

биологија 361 - 19 9 - - 

техника и 

технологија 

656 - - - 67 - 

информатика и 

рачунарство 

168 - - - - - 

физичко и 

здравствено васп. 

358 - - - 62 - 

офа - - - - 218 - 

француски  језик - 292 33 - - - 

свакоднев.  живот 

у прошлости 

- - - - 140 - 

чувари природе - - - - 36 - 

грађанско 

васпитање 

- 70 - - - - 

верска настава - 139 - - - - 

 

НАПОМЕНА – У шестом  разреду ученици су распоређени учетири одељења. У свим 

одељењима одржано је укупно 137 часова одељењске заједнице.  

 

 

 



87 

 

VII разред 
Редовна 

настава 

Изборна 

настава 

Допунска 

настава 

Додатна 

настава 

Слободне 

активности 

Припремна 

настава 

српски језик 572 - 35 36 - - 

француски језик 294 - 35 - - - 

ликовна култура 153 - - - - - 

музичка култура 143 - - - - - 

историја  289 - - - - - 

географија 284 - 36 38 36 - 

физика 290 - 13 19 36 - 

математика 575 - 33 22 - - 

биологија 290 - 35 18 - 43 

хемија 290 - 28 27 - 10 

ТИО 218 - - - 34 - 

физичко васпитање 288 - - - 100 - 

енглески језик - 284 40 19 - - 

изабрани спорт - 142 - - - - 

информатика и 

рачунари 

- 103 - - - - 

домаћинство - 105 - - - - 

грађанско 

васпитање 

- 36 - - - - 

верска настава - 126 - - - - 

 

НАПОМЕНА – У седмом  разреду ученици су распоређени у четириодељења. У свим 

одељењима одржано је укупно 135 часова одељењске заједнице.  
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VIII разред 
Редовна 

настава 

Изборна 

настава 

Допунска 

настава 

Додатна 

настава 

Слободне 

активности 

Припремна 

настава 

српски језик 675 - 34 35 - 10 

енглески језик 210 - 22 - - - 

ликовна култура 165 - - - - - 

музичка култура 173 - - - - - 

историја  300 - - 
 

- 10 

географија 340 - 24 8 - 10 

физика 307 - 14 - - 20 

математика 673 - 24 26 - 10 

биологија 339 - 19 - - 10 

хемија 300 - 11 10 - 20 

ТИО 313 - - - - - 

физичко васпитање 342 - - - 66 - 

француски језик - 340 2 - - - 

изабрани спорт - 161 - - - - 

Информатика и 

рачунари 

- 95 - - - - 

грађанско васп. - 34 - - - - 

верска настава - 132 - - - - 

Домаћинство  - 69 - - - - 

 

НАПОМЕНА – У осмом  разреду ученици су распоређени у четири одељењаредовне 

наставе и jeдном комбинованом одељењу.Укупно на нивоу одељењског већа одржанo је 

122 часa одељењске заједнице. Организована је припремна наставеза полагање поправног 

испита из хемије и физике, као и завршног испита за предмете математика, српски језик, 

историја, географија, физика, хемија и биологија у трајању од по 10 часова. 
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ЗАПАЖАЊА      Педагога , психолога и 

дирекотра Школе 

О ПОСЕЋЕНИМ 

ЧАСОВИМА 
   

У ТОКУ  ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ 
 

 

УКУПАН БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА:              117 

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ:       99 

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ:         2 

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ДОДАТНЕ  НАСТАВЕ:         0 

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ:         9 

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ:         7 
 

 

Одредите основни разлог/циљ Ваших посета и број часова на који се односи. 

 
РАЗЛОГ/ЦИЉ ПОСЕТЕ 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

 

1. РЕДОВАН, ПЛАНИРАН ОБИЛАЗАК 16  

2. ПРИМЕДБЕ НА РАД НАСТАВНИКА 2  

3. УВИД У РАД НОВОГ ЧЛАНА КОЛЕКТИВА 4  

4. ПРАЋЕЊЕ РАДА ПРИПРАВНИКА 6  

5. УГЛЕДНИ/ОГЛЕДНИ ЧАС 9  

6. НАСТАВНИЦИ КОЈИ ПОСТИЖУ ИЗУЗЕТНЕ 

РЕЗУЛТАТЕ 

8  

7. ПРАЋЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ УЧЕНИКА  19  

8. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ НАСТАВЕ 17  

9. САМОСТАЛНО ОДРЖАНИ ЧАСОВИ   ( ЗАМЕНЕ) 26  

10. ЧАСОВИ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ПРОФ. ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

И ПРОГРАМА ПО ЗА УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА 

10  

 

 

 

ПРЕГЛЕД ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ПО ПРЕДМЕТИМА И РАЗРЕДИМА 

 

ПРЕДМЕТ/ 

АКТИВНОСТ ... 

   РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ (уписати индекс одељења у одговарајућу ћелију) 

I II III IV V VI VII VIII 

Српски језик 
1-1,4,3 2-1 

3-

1,2,3,4 
4-3 5-1,2,3 6-2 7-2,3,4 8-1 

Природа и       

друштво/ СОН 
1-1,2,3,4 2-4 3-3 4-1     

Математика 1-1,2,4 2-1,2,4 3-3 4-3  6-2 7-1 8-1,3 

Физика       7-1,4 8-2 

Историја     5-4  7-3 8-1 

Биологија     5-3 6-3 7-1  
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Хемија        8-3 

Географија     5-2 6-1,2,3 7-2,3,4  

Енглески језик 1-3   4-4  6-3   

Француски језик    4-4 5-3   8-1,2 

Музичка култура 1-2  3-3  5-2  7-2  

Ликовна култура     5-1,2  7-2 8-2 

Информатика    4-2 5-3  7-2 8-3 

Физичко васпит. 1-1,3,4    5-2   8-3 

ТИО        8-2,4 

Пројекат ПО    
       

8-

1,2,3,4 

Комб. одељење      +  + 

ЧОС 1-1    5-1,2,4,3 6-2,3  8-2,3,4 

Домаћинство        8-2,4 

Боравак 1-3,4 2-1,2       

Веронаука  2-1 3-3,4     8-1 

 

 

 

На основу праћења и посматрања часова, анализа и процена остварености стандарда који 

су дефинисани у Стандардима квалитета рада школа, област Настава и учење 

остварили смо следеће увиде: 

 

 

1. Наставник примењује одговарајућа дидактичко-методичка решења на часу: 

  

 Информације, упутства и питања наставника јасно су осмишљена, прецизно 

формулисана и најчешће недвосмислена. Ученици се охрабрују да слободно износе своје 

мишљење.и запажања. После одговарања ученик добија адекватну повратну инфромацију. 

Дијалог  наставник-ученик  карактерише међусобно уважавање. У раду наставници 

ученицима углавном не дају готове инфомације, већ се упућују да користе претходно 

искуство и предзнање. 

 

2. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу:  

 

 Наставници користе разноврсне технике рада, уважавају индивидуалне разлике 

међу ученицима; поједини наставници примењују различите облике рада: групни рад; рад 

у пару, радионице и сл. Најзаступљенији је фронтални облик рада. Наставници упућују 

ученике како најефикасније да повежу градиво које се обрађује, на часу са претходним 

знањима и искуствима ученика;наставници јасно и прецизно систематизују 

градиво,наставници прилагођавају захтеве могућностима ученика, примењујући различите 

облике рада – диференцирани рад;код ученика разредне наставе учесталија је примена 

учења кроз експеримент или игру. У раду са ученицима (нарочито првог разреда), посебна 

пажња се посвећује ученицима са потешкоћама у адаптацији. У раду са њима врши се 

прилагођавање захтева, као и облика рада, имајући у виду специфичне потребе ученика.  
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3. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика  

 

 Најбоље резултате је показала примена индивидуализације у настави која укључује 

праћење напредовања уз поштовање могућности ученика.Применом диференциране 

наставе , приметно се мења слика наставне праксе. Још увек се ради на унапређивању и 

широј примени диференциране наставе.Када томе придодамо примену образовних 

стандарда, можемо рећи да постоји евидентан напредак како у постигнућима ученика тако 

и у самом квалитету наставе. 

  

 

4. Ученици стичу знања на часу:  

 

Наставници охрабрују ученике да користе претходна знања и да их повезују у 

смисленуцелину. Ученици се  подстичу  да сами истражују и долазе до информација у 

мањој мери. Знање се процењује кроз различите облике презентације наученог.Ученици се 

подстичу  да се самопроцењују у мањој мери. 

 

5. Наставник ефикасно управља процесом  учења на часу:  

 

Активности на часу, логично следе једна другу. Наставници углавном остваре све 

планиране активности. Правила понашања за време часа су јасна и углавном врши се 

провера да ли је постигнут циљ часа. Већина наставника најчешће ефикасно користи време 

на часу и ефикасно повезује и структуира делове часа. 

 

6. Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег учења  

 

Наставници уче ученике како да процењују лични напредак спорадично; поједини 

наставници заједно са ученицима праве скале процене и критеријуме оцењивања који се 

примењују у вредновању рада ученика.Описна оцена говори о праћењу напредовања 

ученика као и сегментима где је потребна подршка, код неколицине наставника. Оцене 

добијене за ангажовање и рад на часу, углавном се образлажу  и дају упутства за даљи рад. 

Потребно је оснаживати наставнике и ученике за процес оцењивања. Ученицима није увек 

јасно образложена оцена 

 

7. Наставник ствара подстицајну атмосферу на часу:  

 

Наставници  углавном  примерено реагују на сваку врсту неуважавања часа. Начин на који 

се наставници обраћају ученицима показује поштовање према њима. Пракса у нашој 

школи је да наставник похвалама мотивише ученике који су несигурни. Приликом 

планирања наставе уважавају се индивидуалне потребе ученика. Наставници дају 

ученицима могућност да постављају питања, дискутују и коментаришу у вези са 

предметом учења на часу. 
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НА ОСНОВУ УВИДА СА ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА, ВАШ ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА 

УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ЈЕ: 

 

 

На основу увида  о посећеним часовима мишљења смо да у области наставног процеса 

увек има простора за побољшање васпитно-образовног рада, како би се ученици 

мотивисали,а тиме и остваривали боља школска постигнућа. Систематичном и 

сврсисходном применом различитих облика и метода  рада ученици би се активирали у 

наставном процесу и остваривали у саморегулисаном учењу као носиоци активности. 

Постоји велика разлика у приступу наставном процесу, те је неопходно подстицати 

примену пројектне наставе, сарадње међу наставницима и повезивање различитих 

предмета у смислене целине. 

 

 

 

ПРЕГЛЕД ПОСЕТА ЧАСОВИМА СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ И ДИРЕКТОРА У ШКОЛСКОЈ 
2018-19 ГОДИНИ 
 
12.09. Математика 1-4 
14.09. Математика 6-2 
14.09. Ликовна култура 8-2 
17.09. Физичко васпитање 1-4 
18.09. Свет око нас 2-4 
19.09. Математика 1-2 
21.09. Српски језик 5-2 
21.09. Безбедност у саобраћају-предавање 4-1 
24.09.  Српски језик 1-4 
24.09. Историја – огледни час 7-3 
25.09. Српски језик 4-3 
25.09.  Музичка култура 1-2 
26.09. Математика 2-2 
26.09. Веронаука 2-1 
26.09. Физичко васпитање 8-3 
26.09.  Српски језик 1-4 
28.09. Географија 5-2 
01.10. Физичко васпитање 1-1 
01.10.  Физичко васпитање 1-3 
02.10. Математика 1-4 
04.10. Српски језик 5-3 
05.10. Математика Комбиновано одељење  
05.10. Свет око нас 1-4 
05.10. ЧОС 6-3 
05.10. Боравак 1-3 и 1-4 
09.10. Информатика 5-3 
10.10. Биологија 5-3 
15.10. Српски језик 3-1 и 3-2 
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17.10. ЧОС 6-2 
17.10. ЧОС  5-4 
17.10. Српски језик 5-2 
18.10. Математика 8-1 
18.10. Српски језик 5-1 
18.10. Српски језик 1-3 
18.10. Свет око нас 1-1 
19.10. Музичка култура 7-2 
25.10. Боравак  1-3 и 1-4 
30.10. Српски језик 7-4 
30.10. Српски језик 7-2 
31.10. Српски језик 2-1 
31.10. Математика 2-1 
31.10. Српски језик 5-1 
31.10. Енглески језик 4-4 
31.10. Српски језик 8-1 
01.11. Како чувамо наше здравље-предавање ДЗ 1-3 и 1-4 
01.11. Како чувамо наше здравље- предавање ДЗ 1-1 и 1-2 
08.11. Физика  7-1 
16.11. Природа и друштво,  тематски дан-огледни 3-3 
16.11. Музичка култура 3-3 
16.11. Српски језик 3-4 
16.11. Математика 3-4 
20.11. Српски језик 7-2 
21.11. Географија 7-2 
21.11. Географија 7-4 
21.11. Биологија 6-3 
21.11. Математика  3-3 
23.11. Техника и технологија 8-4 
27.11. Ликовна култура 7-2 
27.11. Српски језик 7-2 
27.11. Француски језик 4-4 
28.11. „Разговарајмо науком“ Ученици мл. разреда 
28.11. Математика – огледни час 2-4 
28.11. Боравак 2-1 и 2-2 
29.11. Математика 2-1 
30.11. Енглески-огледни час 6-3 
04.12. Огледни час/дан - „Сви смо деца света“ 4-3 
05.12. Француски језик 8-2 
06.12. Информатика 7-2 
06.12. Информатика 4-2 
10.12. Биологија-огледни час-испит за лиценцу 7-1 
13.12. Хемија-огледни двочас 8-3 
13.12. Ликовна култура 5-1 
25.12. Географија 7-3 
25.12. Српски језик 6-2 
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26.12. Географија 6-1 
27.12. Представа „Новогодишња приредба“ 1-1 
28.12. Дан отворене недеље-радионице Сви ученици ст. разреда 
09.01. Физичко васпитање 5-2 
11.01. Француски језик 5-3 
11.01. Веронаука 3-3 и 3-4 
15.01. Српски језик 7-3 
16.01. Географија 7-2 
21.01. Генерална проба представе „Свети Сава“ 8-2 и комбиновано од. 
23.01. Српски језик 3-3 
24.01. Ликовна култура 5-2 
25.01. Веронаука 8-1 
25.01. Историја-огледни час 8-1 
25.01. Музичка култура 5-2 
30.01. Српски језик 8-1 
30.01. Српски језик 5-1 
06.03. Француски језик 8-1 
08.03. ЧОС 8-2 
08.03. Педагошки асистент 3-3 
12.03. Домаћинство 8-2 и 8-4 
13.03. Представа „Свети Сава“ 8-1 
14.03. Математика 8-3 
15.03 ЧОС 8-3 
18.03. Енглески језик 1-3 
19.03. ЧОС 8-2 
19.03. Физика 8-2 
21.03. Српски језик 1-3 
22.03. Српски језик 5-1 
25.03. Боравак 2-1 и 2-2 
25.03. Математика 7-1 
26.03. Географија 6-2 
27.03. Техника и технологија 8-2 
01.04. ЧОС 8-4 
24.04. Историја 5-4 
17.05. Математика 1-1 
17.05. Српски језик 1-1 
17.05. Физичко васпитање 1-1 
22.05. Енглески језик 1-3 
24.05. Географија -огледни час 6-3 
29.05. ЧОС 5-3 
29.05. Физика-огледни час 7-4 
05.06. ЧОС 5-3 
10.06. ЧОС 5-1 
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V  РЕАЛИЗАЦИЈА  ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

 
 

1.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ШКОЛСКОЈ 

2017 – 2018. ГОДИНИ 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ АКТИВНОСТИМА ЦРВЕНОГ КРСТА 

у  ОШ“Бранислав Нушић“ у школској 2018/2019.години 

 

 

 

 

 

1.Прикупљање чланарине 

   У септембру, након одржаних родитељских састанака на којима су одељењске старешине 

укратко упознале родитеље са радом и годишњом чланарином за Црвени крст-50,00динара 

уследило је прикупљање чланарине за целу школску годину. У месецу октобру, тачније 

15.10.2018.године , сав прикупљени новац , одељењске старешине и координатор Црвеног 

крста, у износу од 15 750 динара су предале на благајну Школе. 

 

2.Реализација акције „Један пакетић много љубави“ 

  Акција је почела у 27. новембру 2018.године.У складу са могућностима и расположивим 

временом почело је прикупљање слаткиша,играчака и школског прибора.Прикупљање у 

школи трајало је до среде, 26. децембра. Пакетићи су примарно били намењени социјално 

угроженој деци из основних школа Вождовца. Достављени су подаци о ученицима узраста 

од првог до четвртог разреда,који би примили пакетиће. Сву прикупљену робу преузео је 

сарадник Црвеног крста Вождовца, господин Драган Билалевић. Подела пакетића је 

успешно одржана уз забавни програм у суботу, 29. децембра 2018.године с почетком у 14 

часова  у просторијама Црвеног крста Вождовац, Устаничка улица 64. 

 

3.Расписивање конкурса“Крв живот значи“ 

    Црвени крст је почетком марта месеца расписао традиционални ликовни и литерарни 

конкурс са темом добровољног давалаштва крви“Крв живот значи“. Конкурс је трајао до 

11. априла 2019.године. Школа је  учествовала у овој акцији. Ученици трећих разреда су се 

одазвали на конкурс ликовним и литерарним радовима. 

 Резултатаи конкурска су следећи: у такмиченју 11 школа са општине Вождовац , 

пласиране школе у финале такмичења су биле: прво место освојила је ОШ““Веселин 

Маслеша“.  

Једну од награда на нивоу општине добио је и ученик наше школе ¾ и наставница Марија 

Колашинац. 
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4.Припреме за квиз“Шта знаш о Црвеном крсту“ 

 

Почетком  априла  2019. године  Школи је дистрибуиран пропагандни материјал за 

припремање деце у квизу „Шта знаш о Црвеном крсту“ и истакнута спецификација 

материјала за припреме. 

Такмичење је одржано у среду  15.маја 2019. године с почетком у 15 часова . Одељење 4/4  

је учествовало на квизу, освојено је 4. место . Наши ђаци су се лепо забавили ,  дружили и 

ипак нешто корисно научили.  

Резултати такмичења на квизу су следећи: прво место освојила је ОШ“ Данило Киш“ и 

пласман на градско финале, друго место ОШ“ Вук Караџић“ и треће место „Филип 

Филиповић“. Победничка екипа је представљала нашу организацију и општину на 

градском финалу које је одржано 28. маја. Екипа ОШ "Данило Киш" у конкуренцији 17 

екипа освојила је високо треће место. Градски квиз организован је у форми једнодневног 

излета у Тополи и на Опленцу.  
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1. 2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДЕЧЈЕГ САВЕЗА ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. 

ГОДИНУ 
                                           

Извештај Дечијег савеза за 2018/19. годину 

 

Реализована тема кроз активности Време 

реализациј

е 

Реализатори 

-Реализована операционализација програма Дечијег савеза 

у школи и општини за  школску 2018/2019 годину , 

његови основни циљеви  и задаци, реализатори програма . 

 

 

-Реализован свечани пријем ђака првака .Пригодни програм 

припремили ученици садашњег другог разреда у свечаној 

сали школе. 

 

Септембар 

2018. 

Руководилац 

Дечјег 

савеза, 

учитељи и 

наставници 

 

 

-8.10. реализована је свечана прослава Дана школе уз 

пригодан програм који су припремили ученици 4.разреда 

 

Октобар Учитељи 4. 

разреда 

Обављене припреме  за Дечијемузичкесвечаности ДЕМУС 

- Реализована школска такмичења Соло певачи и мали 

вокални састави  

 

-Реализована школска и разредна такмичења Најраспеваније 

одељење" (3. и 4. разреди) 29.11.2018.године 

 

Новембар 

Наставник 

музичке 

културе 

Учитељи 

Реализован новогодишњи програми у дечијим групама, 

одељењима. 

 

Децембар Одељењске 

старешине 

 

 

 

 

 

Општинско такмичење „Најраспеванија одељењска 

заједница“, одељење 4/3, освојило прво место 

Свечаност поводом школске славе 

„Свети Сава“ 

Јануар Учитељица 

Миља 

Зец,наставни

к музичке 

културе 

Наставници 

српског 

језика, 
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ликовне 

културе 

Такмичење у рецитовању у нашој школи реализовано је  

11.3. 2019. 

 

На општинском такмичењу, које је реализовано 22.3 нас су 

представљали ученици : 

 

Теодора Тошић 5/3,старији разреди 

 

Ана Туфегџић 4/3,млађи разреди  

Март Учитељи 

Наставници 

српског 

језика 

   1.4.2019. је одржана завршна ревија дечије карикатуре 

,,Мали Пјер 

Наши ученици су учествовали и добили следеће награде: 

 

.Конкурс „Мали Пјер“ 

 

Вук Кочановић 7/2- 1.место за портрет 

 

Марковић Магдалена 5/4 - 3.место за портрет 

 

 

8.априла 2019.године у просторијама Вождовачког центра 

„Шумице“ комисија је прегледала702 осликанајаја и 679 

цртежасапригоднимваскршњиммотивимаприспелимизоснов

них и средњих школа с општине Вождовац на изложбу 

посвећену Васкрсу 2019.године и предложила да се награде 

следећи ученици из наше школе : 

 

Давид Симеуновић 1/1 

Ивана Милосављевић 4/2 

 

Марија Драгачевић 7/4 

Марина Бајић 5/1 

Ива Тасић 6/1 

 

ДЕМУС - дечије музичке свечаности 

 

 

       На такмичењу Златна сирена наши ученици остварили су 

запажен успех 

 

       - "Златна сирена" градско такмичење соло певача, малих 

вокалних састава и група певача 

 

 

 

 

Април 

Наставник 

ликовне 

културе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитељи 

Наставник 

ликовне 

културе 

 

 

 

 

 

 

Наставник 

музичке 

културе 
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2.6. у дворишту наше школе реализован је традиционални Нушићев вашар под 

називом,, Нушићеви креативци“који је реализован као продајна изложба дечијих 

радова ученика виших и нижих разреда. У ревијалном делу програма ученици су 

показали све своје таленте па смо уз песму и игру ,дружење и забаву дивно провели 

заједничко време. 

Година је била успешна Надамо се да ћемо следеће године имати још више награда и 

учесника  

 

 

 

 
 

 

 

. 

 

 

1.Теодора Аритоновић VII2-1.место на општинском 

такмичењу 

 

2.Група певача-1. Место на општинском такмичењу 

 

 

        -Читалачка значка – такмичење у школама. 

 

   1.4. реализовано је шклско такмичење на ком је 

учествовало 24 ученика. 

На општинском такмичењу 18.4. награде су освојили : 

 

Поштовани писар 

 

Богдан Рајић 4/4 

Вера Бокун 8/3 

 

Поштован говорник 

 

Никола Влотић 3/2 

Павле Вујачић 6/4 

 

 

Свечани програми и изложбе осликаних ускршњих јаја 

поводом Васкршњих празникаa  
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1. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СЕКЦИЈА 
У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 

 

 У ОШ „Бранислав Нушић“ у школској 2018/2019. години у млађим разредима су  

реализоване секције у оквиру слободних активности  кроз следеће теме: 

• Спортско-рекреативне активности 

• Креативна продукција  (рецитатори, ликовни ствараоци, песници) 

• Маркетинг школе кроз ваннаставне активности 

Реализована 

тема/активност 

Начин 

реализације 

Време 

реализације 
Реализатори 

 
СПОРТСКЕ 

АКТИВНОСТИ У 

НАШОЈ ШКОЛИ 

• Промоција КК „Торлак“, 

„Flash“ 

• Промоција РК „Лавови“ 

• Промоција мини 

рукомета 

 

 

IX 2018. 

 

IV 2019. 

- директор школе 

- представници 

спортских клубова 

- учитељи 

- ученици 

КРЕАТИВНЕ 

 И ЛИКОВНЕ 

РАДИОНИЦЕ 

• Нова година 

Новогодишње 

украшавање  Мале 

Школе 

• Ускрс 

- Осликавање ускршњих 

јаја  

ПРОЈЕКТНА 

НАСТАВА ( 1.РАЗРЕД) 

КРОЗ СЛЕДЕЋЕ 

РАДИОНИЦЕ 

• Моје окружење и ја 

• У здравом телу 

здрав дух 

• Празнична чаролија 

• Бринемо о 

животињама и 

 

 

 

 

• организовање и  

реализација 

креативних радионица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Радионице,представе, 

изложбе, постери 

 

• Радионице,представе, 

изложбе, постери 

 

 

 

 

 

 

Током 

школске 

године 

 

 

 

 

- учитељи наставе и 

продуженог боравка  

првог и  другог разреда 

-ученици 

- родитељи 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Учитељи првог 

разреда,ученици, 

наставнице боравка и 

родитељи 
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биљкама 

• Ускрс –најрадоснији 

празник 

 

ПРОСЛАВЕ 

И СВЕЧАНЕ 

ПРИРЕДБЕ 

• Свечани пријем 

 првака 

• Дан   школе 

• Школска слава 

,,Свети Сава“  

• Мале 

одељењске приредбе 

 

 

 

 

•  организација  и 

извођење приредби  

-пријем првака   

( веће учитеља другог 

разреда) 

       -Дан школе 

 ( веће учитеља четвртог  

разреда, академија и 

пригодни програм) 

 

 

3.IX 2018. 

 

08.  X  2018. 

 

27. I 2019. 

 

VI    2019. 

 

 

 

 

- директор школе  

- учитељи  

- ученици  

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

• ,,Разговарајмо 

науком” 

• Аудиција ,, Ја имам 

таленат“ 

• Нушићев вашар 

,,Нушићеви креативци“ 

 

• извођење огледа 

ученика 

 

• изложба ученичких 

радова на продајним 

штандовима,  

културно-уметнички 

програм 

28. XI 2018. 

 

 

23. IV 2019. 

 

 

2.VI  2019. 

 

- директор школе  

- организациони одбор 

- наставници  

-ученици  

-родитељи 

-учитељи наставе и 

продуженог боравка 
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ЕДУКАТИВНА 

ПРЕДАВАЊА 

• МУП Србије- 

превентивне акције и 

програми, 

информативно-

едукативне 

активности полиције 

засноване на 

интерактивном 

концепту рада са 

ученицима 

•   Безбедност у 

саобраћају – полигон 

• Основи безбедности 

деце" 

 

•  едукативна   предавања  

током 

школске 

године 

 

-директор школе 

-предавачи-

представници МУП-а 

-учитељи 

-ученици 

 

 

 

ИНТЕРАКТИВНЕ 

ПРЕДСТАВЕ 

• “ Тајна бакине 

шкриње“ 

• ,, Новогодишња 

представа,, Чекајући 

Деда Мраза“ 

• ,, Марко Краљевић“ 

од предања до 

реповања 

• ,,Чардак ни на небу 

ни на земљи“ 

позориште 

Вождовчић 

 

•     организоване посете  

позоришту и гледање  

интерактивних 

представа 

 

 

 

 

 

током 

школске 

године 

- директор школе 

- учитељи  

- ученици 

 

 

ХУМАНИТАРНЕ 

АКЦИЈЕ 

 

•  организоване 

хуманитарне акције 

,, Један пакетић, много 

љубави“ 

XII 2018. - учитељи  

ученици млађих 

разреда 
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ПРОЈЕКТИ 

• Пројекат 

,,ПРЕДУЗЕТНИШТВО“ 

• Међународни пројекат 

,,Innovete Your Dreams” 

• Прикупљање 

рециклираног 

материјала у оквиру 

пројекта  

• Израда задатакаи 

постављање истих на 

платформу 

V 2019. 

 

 

 

 

I-IV 2019. 

- учитељи 

- ученици 

 

 

- наставници 

- ученици  4/3, 5/1 

ТАКМИЧЕЊА И 

КОНКУРСИ  

•  ,, Мислиша“ 

• Опшинско такмичење 

из математике 

• ,, Најраспеванија 

одељењска заједница“ 

• Школско такмичење  

рецитатора 

• ,,Читалачка значка“ 

• Ликовно литерарни 

конкурси ( Ускрс, Дан 

школе,  ,, Крв живот 

значи“  у 

организацији  

Црвеног крста  

• Мајски песнички 

сусрети 

•    припрема и учешће  на 

бројним такмичењима  

  

 

током 

школске 

године 

 

 

 

 

 

 

 

- учитељи 

- ученици 

 

Реализацијом ових активности у нашој Школи је: 

➢ остварена је сарадња са породицом и родитељима ученика и локалном 

заједницом; 

➢ остварено развијање компетенција  ученика кроз добијање нових сазнања и 

вештина у оквиру ликовних, музичких, литерарних и спортско-рекреативних 

активности; 

             У наредном периоду наставити са досадашњом праксом обогаћеном још 

разноврснијим садражајима кроз реализацију тематских радионица са ученицима и 

родитељима,  

спортско-рекреативне активности и боравак у природи, промоције школе кроз јавне и 

медијске наступе у сарадњи са локалном заједницом. 
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2. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СЕКЦИЈА И СЛОБОДНИХ 
ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ У ПРЕДМЕТНОЈ НАСТАВИ 

 

 

- ТЕХНИЧКЕ И РАДНО – ПРОИЗВОДНЕ  АКТИВНОСТИ – 

У току школске 2018 – 2019. године у реализацију слободних активности су билиукључени 

ученици од петог до осмог разреда. Носилац реализације за активности Папиларно 

моделарство и Шта знам о саобраћајује наставница Слађана Лукијановић. У оквиру ових 

активности планирано је и одржано по 36 часова. Начини реализације су израда модела од 

папира, тестирање ученика и практична вежба вожње бициклом на полигону. 

Носилац реализације за активност Архитектура и грађевинарство је наставница Наташа 

Јанковић. Начини реализације су: индивидуална израда техничке документације и макета, 

тестирање ученика. У оквиру ове активности планирано је и одржано по 36 часова. 

Наставница Сања Радовановић је носилац реализације за активност Аутомоделарство, где 

је такође планирано и одржано по 36 часова, а начини реализације су израда такмичарског 

модела и тестирање ученика. 

Ученици су учествовали на Општинском,  Градском и Републичком такмичењу и на 

Општинској смотри „ Шта знаш о саобраћају“. 

Општинско такмичење 

Прво место – Павле Радосављевић, 6. разред                                                                                                                                                                                          

Треће место – Анастасија Јовановић – 6. разред 

 

Градско такмичење                                                                                                                                                                                                             

Треће место – Павле Радосављевић, 6. разред 

 

Републичко такмичење         

Трећа награда – Павле Радосављевић, 6. Разред 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ХОРА И ГРУПЕ ПЕВАЧА   

У 2018 / 2019. годиниУ овој школској години планирано је и реализовано 36 часова, 

а посећивало га је око 30 ученика од петог до осмог разреда. Хор је учествовао на 

манифестацији „Нушићев вашар“, као и на приредбама поводом Дана школе и 

прославе Светог Саве. Група певача је учествовала на Општинском такмичењу  и 

освојила прво место. 

                                                                                         Руководилац хора Велибор 

Васовић 

Извештај рада ликовне секције у школској 2018/2019. 
 
У овој школској години реализован је план и програм ликовне секције у потпуности, 36 
часова. Ученици су учествовали у радионици“Мозаик“ и на другим такмичењима и у 
школи и ван школе. Најактивнији су били ученици петог и шестог разреда. 

 

• За Дан школе: ликовно-литерарни конкурс 

• Конкурс“Мали Пјер“ 

• Конкурс“Крв живот значи“ 

• Конкурс „Бирамо нај креацију“ 

• Ускршњи конкурс 

• Конкурс“Инспирација Африком“ 

• Учешће на Нушићевом вашару (у оквиру којег је завршен пројекат „Рециклажа“, 

између осталог и изложбом радова од рециклираног материјала) 

• Наши ученици су постигли запажене резултате и једино као коментар у овом 

извештају је замерка ове наставнице Ликовне културе је начин награђивања 

најуспешнијих ученика. Наиме, на пример, за најуспешније ученике на 

конкурсу“Мали Пјер“, општинско такмичење од око 600 радова одабрано је око 40 

радова, међу којима су и наши ученици, а за то су добили само скромне 

похвалнице. 

За неке конкурсе немамо повратне информације. 

Питање је како мотивисати ученике, уопште, да учествују на таквим конкурсима? 
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Извештај о раду слободне наставне активности  ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 

Школска 2018 / 2019. година 

 

 
У овој школској години планирано је и реализовано 36 часова у петом и шестом разреду, 

где је више часова реализовано током другог полугодишта. Садржаји програма Чувари 

природе, су поред основног теоријског приступа, реализовани и кроз активни приступ који 

је усмерен ка практичном раду ван учионице и ка изради малих пројеката. Ученици су 

самостално организовали активности и реализовали пројекте Чувара природе у складу са 

њиховим интересовањима. Оваква реализација садржаја Чувари природе мање оптерећује 

ученике и омогућава им већу креативност и изражајност. 

 

Предметни наставник  

Ана Петровић 

 
СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ – Свакодневни живот у прошлости  ( 5. и 6. разред ) 

 

ИЗВЕШТАЈ О СЛОБОДНИМ АКТИВНОСТИМА-Свакодневниживот у прошлости 

У токушколске 2018/19.планираноје 36 часовасекције. Овичасовисуреализовани у 

потпуностиуспешно и у оквируњихученицисуреализовали : 

-Учествовање  упројекту „Школски мозаик“ 

-израду семинарских радова 

-израду употребних предмета 

-израду реферата и паноа 

-сакупљање историјских извора 

-организовање Олимпијских игара 

-гледање филмова 

-играње компјутерских игрица које се заснивају на реконструкцији друштва из прошлости 

 

Пројекат “Школски мозаик” у школској 2018.-2019. реализован је на часовима слободних 

активности - Свакодневни живот у прошлости. Ученици 5. и 6. разреда су на часовима 

Свакодневног живота у прошлости упознали технику израде мозаика. Израђивали су 

групне и индивидуалне мозаике од претходно прикупљених керамичких плочица. Мозаике 

су ученици продавали на “Нушићевом вашару” а са најуспешнијим украшени су зидови 

наше школе. 

Наставник Јелена Топаловић 

 

 

 

 

ЧАСОВИ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ ( СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ ) 

Часови су реализовани према задужењим анаставника по плану и програму: 

Марија Џелатовић: одбојка (дечаци и девојчице) и рукомет (дечаци) (укупно: 36 часова) 

ЂорђеЈерковић: фудбал (дечаци) и кошарка (дечаци) (укупно 36 часова) 
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ЈеленаТонић: кошарка (девојчице) (укупно 36 часова). 

Часовисуреализовани у школскимспортским вежбалиштима (фискултурна сала, спортски 

терени) у међусмени (13:15-14:00 h), по утврђеном посебном распореду. 

 

Посећеност и ангажовање ученика били су на солидном нивоу, нарочито током припрема 

за Општинска такмичења која су одржавана токомгодине. 

ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ (V и VI разред) 

Стручно веће се, у складу са просторно-техничким могућностима школе и потребама 

ученика, определило за следећи од понуђених начин аорганизације рада: 

- део часова реализован је са једним часом недељно  у редовном распореду (36 часова на 

годишњем нивоу), 

- фонд од ½ школског часа на недељном нивоу реализован је тако што су ученици сваке 

друге недеље имали још један час ових активности  (18 часова на годишњем нивоу). 

 

Часови су реализовани у школским спортским вежбалиштима (фискултурнасала, 

спортскитерени). 

Посећеност и ангажовањеученикабилисунасолидномнивоу. 
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ПРОЈЕКТИ  

У школској 2018/19. 

Време реализације Реализатори 

1.“ ЈА ИМАМ ТАЛЕНАТ“ 

1.Аудиција за селекцију ученика 

који ће наступати на 

манифестацији 

2.Припрема конфернасе 

3.Сама манифестација је 

реализована у оквиру Нушићевог 

вашара 

Мај 

 

Мај  

 

Јун 

Васовић Велибор, Шевић 

Звездана и ученици од 1. до 8. 

разреда 

2.  .”еНАВИГАТОР" 

Ове школске године није реализован пројекат. 

3. МАНИФЕСТАЦИЈА НУШИЋЕВ ВАШАР –  „ НУШИЋЕВИ КРЕАТИВЦИ“ 

1.Формирање пројектног 

тима,Прикупљање материјала и 

информација, Планирање и 

припрема активности и 

радионица 

 

Јуни 2018. -Директорка школе 

Маријана Стефановић, 

-координатори пројекта: 

Сунчица Бекман 

Вишња Радивојевић 

Марија Костић 

Марија Колашинац 

2.  Реализација активности и 

радионица са ученицима и 

родитељима у оквиру редовне 

наставе и ваннаставних 

активности. 

 

У току школске године 

    

-Директорка школе 

 Маријана Стефановић, 

-координатори пројекта: 

 

 

наставници од I – VIII разреда. 

-домар школе и помоћно 

особље 

3.Штампање и дистрибуирање 

позивница за Нушићев вашар 

 

Мај  -Директорка школе  

Маријана Стефановић, 

-координатори пројекта: 

-наставници од I – VIII разреда, 

 -домар школе и помоћно 

особље 

-ученици и родитељи  

 

 

4. Реализација манифестације 

Нушићев вашар на тему 

јун -Директорка школе  

Маријана Стефановић, 

-координатори пројекта: 
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„Нушићеви креативци“ Сунчица Бекман, 

Вишња Радивојевић, 

Марија Костић и 

Марија Колашинац 

-учитељи и наставници од 

I – VIII разреда 

-педагог, психолог, дефектолог 

- домар школе и помоћно особље 

-ученици и родитељи  

-локална заједница 

-Донатори: кетеринг школе 

„Шарени мачак“ 

 

4. “ПРОФЕСИОНАЛНА ОРЈЕНТАЦИЈА”  

1.Прва радионица „У свету 

вештина и способности“ је имала 

за циљ препознавање и 

изражавање сопствених и 

сагледавање и уважавање туђих 

вештина и способности 

2. Друга радионица „У свету 

врлина и вредности“ је имала за 

циљ да ученици препознају 

сопствене и науче да уважавају 

туђе вредности, као и да науче 

значај креирања заједничког 

система вредности.  

3. Трећа радионица „Повезивање 

области рада са занимањима“ је 

имала за циљ 

упознавање са областима рада и 

занимањима, као и разумевање 

сложеног света 

занимања и повезивање 

занимања са областима рада. 

4. Провера способности, 

интересовања и црта личности је 

обављено помоћу 4 теста. 

5.Посета сајму образовања у ОШ 

Филип Филиповић 

Током школске године. Школски психолози и 

одељенске старешине 8. 

разреда 

5 “НУШИЋЕВ ДЕ КУПАЖ” 

Пројекат се припојио пројекту Кутак за чаробни тренутак. 

6. .“КУТАК ЗА ЧАРОБНИ ТРЕНУТАК” 

1.Израда техничких цртежа 

2.Израда предмета 

Новембар  

Децембар-мај 

Сања Радовановић, Слађана 

Лукијановић и Наташа 
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3. Завршна обрада предмета 

4.Маркетиншка кампања 

5. Креирање поставке и 

реализација изложбе 

 

 

Јануар-фебруар 

 

Фебруар-април 

 

Март, јун 

 

Јанковић , ученички тим 

7. “ОБРАЗОВНИ КРУГ” 

1.Успостављање комуникације 

између школа учесница из обе 

земље и договори око начина 

рада, активности и реализације 

предложенх садржаја 

Фебруар, 2019. Маријана Стефановић 

Блаженка Тривунчић 

Невенка Јоксовић 

2 Прављење ученичких тимова и 

подела ученика у парове, сходно 

узрасту и интересовањима. 

Март 2019. Блаженка Тривунчић и 

ученици српске допунске 

школе у Паризу 

Невенка Јоксовић и ученици 

учесници пројекта- 

7. разред: Мила Бекман, , 

Хелена Симић, Теодора 

Петровић, Вук Воротовић, 

Сава Петровић, Теодора 

Аритоновић и 

 6. разредаТеодора Савић, Ива 

Тасић, Милица Михајловић, 

Ања Цојић, Аделина Бјелица, 

Лана Стаменић 

3.  Подела задужења међу 

наставницима о писању 

извештаја, фотографисању и 

правовременом слању материјала 

на интернет страницу Кроса 

РТС-а. 

http://krosrts.rs/category/obrazovni-

krug/ 

Београду 

Март 2019. Блаженка Тривунчић 

Невенка Јоксовић 

4. Реализација 1.2.3.4. и 5. Круга Март, април, мај 2019. Блаженка Тривунчић и 

ученици српске допунске 

школе у Паризу. 

Невенка Јоксовић и ученици 

учесници пројекта- 

7. разред: Мила Бекман, , 

Хелена Симић, Теодора 

Петровић, Вук Воротовић, 

http://krosrts.rs/category/obrazovni-krug/
http://krosrts.rs/category/obrazovni-krug/
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Сава Петровић, Теодора 

Аритоновић и 

 6. разредаТеодора Савић, Ива 

Тасић, Милица Михајловић, 

Ања Цојић, Аделина Бјелица, 

Лана Стаменић 

5.Гостовање у емисији „Вечерас 

заједно“ на Радио Београду 

http://krosrts.rs/obrazovni-krug-na-

radio-beogradu/ 

Април 2019. Невенка Јоксовић и 

Ива Тасић , ученица 6-1 

6. Боравак у камапу РТС у 

Сомбору 

Јун,јул  2019. Блаженка Тривунчић и 

ученици српске допунске 

школе у Паризу 

Невенка Јоксовић и ученици  

Мила Бекман ,Сава Петровићи  

Теодора Аритоновић 

8. “ПОКО” 

1.Укључивање у међународни 

пројекат Ератостен 

2.Реализација активности са 

Зеленог фестивала   

3. Активности везане за учешће у 

СТЕМ недљи 

 

Септембар , октобар 

 

 децембар, јануар 

 

Април, Мај, јуни  

 

 

Сања Булат, Петар Бојовић,  

Ученици  

9. “РАЗГОВАРАЈМО НАУКОМ” 

1.Формирање пројектног тима и 

подела задужења 

2.Реализација огледа на часовима 

и селекција огледа и 

експериментатора 

3.Пријављивање ученика 

помоћника  и припрема за 

манифестацију 

4.Реализација манифестације у 

школи 

Септембар,  

 

Октобар  

 

Новембар,  

 

Децембар 

Наставници разредне наставе, 

боравка  и ученици од 2. до 4. 

разреда, Јелена Барага и 

ученици комбинованог 

одељења, Сања Булат, Весела 

Рађеновић, Ана Петровић, 

Петар Бојовић,Сунчица 

Бекман, педагог и ученици од 

5. до 8. разреда 

10. “ЧИТАЛАЧКИ КЛУБ” 

1. Договор око начина рада 

клуба( селекција књига и начин 

презентовања).Представљање 

прочитаних књига 

2.Посета сајму књига 

У току школске године 

 

 

26.10.2017. 

У току другог 

Звездана Шевић и ученици 7. и 

8. разреда. 

http://krosrts.rs/obrazovni-krug-na-radio-beogradu/
http://krosrts.rs/obrazovni-krug-na-radio-beogradu/
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3. Сарадња са издавачком кућом 

„Klett“ и њиховим пројектом 

„Читалачки маратон“.  

полугодишта 

11. “ШКОЛСКИ МОЗАИК”   

1.Припрема за индивидуалну 

израду мозаика 

2. Израда мозаика  

3. Представљање радова и 

имплементирање у школску 

зграду 

4.Улазак у базу ваннаставних 

активности на конкурсу З УОВ-а 

и представљање пројекта у ОШ 

Вук Караџић 

Током школске године на 

часовима Свакодневни 

живот у прошлости и 

Цртања, сликања и 

вајања 

 

Родитељ Гордана Хајдин 

Јелена Топаловић,наставник 

историје 

Вера Каџибанов,наставник 

математике 

Јадранка Бежановић 

Совиљ,наставник ликовног 

12. “Innovate Your Dreams”  

1. Ученици су упознати са 

пословима будућности, 

представили су их ликовно и 

разговарали о њима 

2. Детектовали су проблеме у 

окружењу и трагали за 

креативним решењем имајући у 

виду визију будућности и развоја 

који ће је пратити.  

3.Ученици су истраживали које 

ће им компетенције бити од 

пресудног значаја у будућем 

животу. Направили су 

презентацију . 

4. Ученицима су представљни 

циљеви одрживог развоја 

Уједињених нација, дискутовали 

су о њима и важности 

одговорног живљења.  

5. Ученици су упућени да 

истражују изуме који су кроз 

историју мењали човечанство. 

Pредставили занимљиве веб 

алате који представљају 

Јануар, 

фебруар, 

март,  

април 

Ученици 5/1 и 4/3 и 

наставници,  

Верица Арула и Миља Зец 
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3.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ЕКСКУРЗИЈАМА УЧЕНИКА У 

ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ 

 
Сва ученичка путовања током  школске 2018/19. године реализована су према 

одредбама Закона о јавним набавкама. То је протекле школске године подразумевало 

велики ангажман управе и администрације Школе око израде и реализације тендерског 

поступка. Велику помоћ директор школе у обављању ових послова имала је у додатном 

ангажману секретара  Школе као и у Комисији за реализацију поступка јавне набавке 

велике вредности. Овакав вид сарадње резултирао је успешним извођењем свих програмом 

предвиђених излета и екскурзија. Реализоване су екскурзије: 

 

једноставна технолошка 

решења.Радили су на 

осмишљавању сопствених 

апликација. 

13. “Minecraft у настави математике” 

1. Креирање новог света у 

Мinecroftu у који су 

имплементирани 

рачунски задаци са четири 

основне рачунске 

операције са децималним 

бројевима. 

2. Презентовање другим 

одељенима 

У току другог 

полугодишта. 

Ученици 5-2, 5-3, 5-4 са 

наставницом Славицом 

Драгославић 
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 Екскурзија ученика првог разреда 

дестинација Београд – Рисовачка пећина-Аранђеловац 

програм путовања Путовање до Рисовачке пећине, обилазак Аранђеловца, дружење 

у парку у Аранђеловцу. Организација ручка за ученике. Дружење 

и спортске активности. Повратак је у касним поподневним 

часовима. 

трајање Једнодневни излет са ручком 

време реализације Јун 2019. 

Евалуација Ученици и наставници задовољни програмом и организацијом 

једнодневног излета.  

 

 

 

 Екскурзија ученика другог разреда 

дестинација Београд - Пећинци- Засавица- Београд 

програм путовања  

Путовање до Пећинаца и посета Музеју хлеба. Наставак 

путовања до резрвата Засавица.У Засавици време за игру и 

дружење, као и ручак. Повратак је у касним поподневним 

часовима. 
трајање Једнодневни излет са ручком 

време реализације Мај 2019.. године 

Евалуација Ученици и наставници задовољни програмом и организацијом 

једнодневног излета. 

 

 

 

  Екскурзија ученика трећег разреда 

дестинација Београд – Кикинда - Београд 

програм путовања Путовање до Кикинде, обилазак града са посетом Музеју, са 

обезбеђеним ручком. Обезбедити слободно време за игру у 

оквиру комплекса Старог језера. Повратак је у касним 

поподневним часовима. 
трајање Једнодневни излет са ручком 

време реализације Пролеће 2020. године 

Евалуација Ученици и наставници изузетно задовољни програмом и 

реализацијом овог једнодневног излета, који је био веома богат 

садржајима прилагођеним узрасту ученика. 

 

 

  Екскурзија ученика четвртог разреда 

дестинација Београд –Топола- Опленац- Орашац- Београд 

програм путовања Путовање до Тополе и обилазак Музеја краља Петра; Обилазак 

Карађорђевог конака и цркве на Опленцу; Посетили Музеј 
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посвећен Првом српском устанку у Орашцу и Марићевића 

јаругу; Предвиђено  слободно време за игру и дружење као и  

ручак. Повратак је у касним поподневним часовима. 
трајање Једнодневни излет са ручком 

време реализације Пролеће  2020. године 

Евалуација Садржаји програма усклађени са наставним планом и програмом 

за четврти разред. Ученици и наставници задовољни 

организацијом путовања. 

 

 Екскурзија ученика петог разреда 

дестинација Београд –Ковачица-Идвор-Дворац Дунђерски -Београд 

програм путовања Путовање до Ковачице. Посета Удружењу жена из Ковачице;  посета 

уметничкој радионици за израду виолина.Посета Галерији наивне 

уметности. Путовање до Идвора и посета Музеју Михаила Пупина и 

његове родне куће. Посета дворцу Дунђерски. Слободно време за 

дружење и игру.  Повратак је у касним поподневним часовима. 
трајање Једнодневни излет са ручком 

време реализације Октобар 2018. године 

Евалуација Ученици и наставници нису у потпуности задовољни реализацијом 

овог излета. Сугестије: скратити време које децца проводе у 

аутобусу. Проверити правовремено могућност посете Дворцу 

Дунђерских. 

 
 

 

 

 Екскурзија ученика шестог разреда 

дестинација Београд – Текериш -  Троноша-Тршић- Београд 

програм путовања Путовање до Текериша. Посета спомен комплекса српским 

јунацима из Церске битке. Обилазак Манастира Троноша није 

реализован. Посета Тршићу- родно место Вука Караџића.   

Слободно време за дружење и игру. Повратак је у касним 

поподневним часовима. 
трајање Једнодневни излет са ручком 

време реализације Октобар 2018. године 

Евалуација . 

 

  Екскурзија ученика седмог разреда 

дестинација Београд –Зајечар- Феликс Ромулијана-Неготин- Мајданпек- 

Београд 

програм путовања Дводневна екскурзија ученика седмог разреда. 

 

 Oбилазак Зајечара, Феликс Ромулијана. Долазак у Неготин- 

разгледање града- Мокрањчева кућа, Музеј Хајдук Вељка,стара 

црква, нова црква...Смештај је у Мајданпеку,  у објекту који је 

прилагођен  за  смештај  ученика,  у вишекреветним  собама   са 

купатилом  (2+3  , 3+3 , 3+4). Организовано диско вече за 

ученике.Обилазак Рајкове пећине, обилазак града Мајданпек. 
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Повратак је другог дана у касним поподневним часовима. 

трајање два дана / један пун пансион (вечера, доручак, ручак, са 

организацијом диско вечери) 

време реализације Април 2020. године 

Евалуација Ученици и наставници у потпуности задовољни организацијом 

путовања. Посебно истичу саржаје програма екскурзије који су 

занимљиви ученицима овог узраста. 

 

  Екскурзија ученика осмог разреда 

дестинација Београд  – Ђавоља Варош- Ниш- Нишка бања- Раваница - 

Београд 

програм путовања Тродневна екскурзија ученика осмог разреда. 

 

 Oбилазак Ђавоље вароши.Смештај је у хотелу у Нишу – хотел 

без помоћних лежаја и кревета на спрат, на бази два пуна 

пансиона.  Другог дана   обилазак града Ниша – Медијана, Ћеле 

кула, Нишка тврђава. Трећег дана је  обилазак Нишке бање и 

Раванице. Организоване две диско вечери у дискотеци при 

хотелу. Повратак  трећег дана у касним поподневним часовима. 

трајање два дана / један пун пансион (вечера, доручак, ручак, са 

организацијом диско вечери) 

време реализације Октобар.2018. године 

Евалуација Програм екскурзије садржајан и прилагођен узрасним 

интересовањима ученика. Добра организација. Сугестија: водити 

рачуна да се не спајају групе из различитих београдских школа, 

због могућих сукоба међу ученицима! 

 

 

 ПАРТИЈА 9 – Настава у природи ученика од првог до 

четвртог разреда 

дестинација  БАЊА ВРУЈИЦИ 

програм путовања Настава у природи ученика од првог до четвртог разреда. 

Организација осмодневне (седам ноћења) наставе у природи за 

ученике  другог, трећег и четвртог разреда у Бањи Врујици 

Смештај у објекту са собама које су 1/3,1/4,1/5,1/6,  без додатних 

и спратних кревета,све собе са TWC- ом. Објекат    да   поседује  

салу за дискотеке и властите спортске терене, као и базен са 

ермалном водом, доступан за коришћење ученицима. Смештај је на 

бази седам пуних пансиона, са ужином. 

трајање Осам дана, седам пуних пансиона са ужином 

време реализације 01. -15..10.2019. 

Евалуација  Наставници и ученици похваљују организацију наставе у 

природи, објекат који нуди безбедну реализацију садржаја, 

посебно коришћење базена, као и услуге лекара и рекреатора 

који су веома професионално обавили свој посао. 
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VI  ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ 

     У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ 

 
 

 

Резултати ученика млађих разреда на такмичењима школске 

2018/2019.године 

 

Ученици нижих разреда у току школске 2018/19. године учествовали су на следећим 

такмичењима: ,,Читалачка значка", општинско такмичење из математике, математичко 

такмичење ,,Мислиша", општинско такмичење ,,Најраспеванија одељењска заједница", и на 

конкурсима ликовно-литерарномконкурсу "Крвживотзначи", наликовномконкурсу у 

организацијиПријатељадецеВождовца - Најлепшеосликаноускршњејаје.  

• У децембру месецу 2018. године одржано је општинско такмичење 

,,Најраспеванија одељењска заједница"где је одељење 4/3освојило ДРУГО 

МЕСТО( укупносе такмичило осам вождовачких школа) 

 

• 2.03.2019. године у Основнојшколи ,,Милан Ђ. Милићевић" одржано је општинско 

такмичење из математике где су учествовали ученици трећег и четвртог разреда 

наше школе и постигли следеће резултате:  

НаОпштинскомтакмичењуизматематикенанивоуОпштинеВождовацучествовалоје 300 

ученикаодтога, остваренирезултатиученикаТРЕЋЕГразреданашеШколесуследећи: 

1. Јована  Терзић 3/3, 18. по реду освојила 80 поена – ДРУГО МЕСТО 

2. ТеодораТасић3/2,25. поредуосвојила 75 поена – ДРУГО МЕСТО 

3. НиколаЦветановић3 /1, 76. поредуосвојио 58 поена – ТРЕЋЕ МЕСТО 

4. АндријаГлувић3/3,126.поредуосвојио 44поена – ПОХВАЛА 

5. БогданЖивановић3/1,140. поредуосвојио 40 поена – ПОХВАЛА 

 

НаОпштинскомтакмичењуизматематикенанивоуОпштинеВождовацучествовалоје216 

ученикаодтога, остваренирезултатиученикаЧЕТВРТОГ разреданашеШколесуследећи: 

1. Виктор Пантовић  4/4, 6.по реду 95 поена - ПРВО МЕСТО 

2. Михајло Коларић 4/4,  7. по реду 93поена - ПРВО МЕСТО 

3. Павле Андрић 4/4,   24. по реду 77, 5 поена - ДРУГО МЕСТО 

4. Богдан Рајић 4/3, 30. по реду 74 поена – ДРУГО МЕСТО 

5. Јован Јовановић 4/2, 42.по реду 66 поена – ТРЕЋЕ МЕСТО 

6. Коста Цветковић 4/3, 81. по реду 48 поена – ПОХВАЛА 

7. Ђурђа Вучинић 4/1, 86. по реду 45,5 поена – ПОХВАЛА 



118 

 

8. Лана Стојиљковић 4/3, 102. по реду 40 поена – ПОХВАЛА 

 

 

• 14. 3. 2019.године одржано је математичкотакмичење ,,Мислиша"у свечаној сали 

наше школе. Укупно се такмичило око 111 ученика ( 46 другака, 32 трећака и 33 

четвртака).  

Што се тиче награда, другаци и трећаци нису освојили ниједно место ( 

Математичко друштво Архимедес - ригорозни су по питању награда) 

 

ОстваренирезултатиученикаЧЕТВРТОГ разредана математичком такмичењу 

,,Мислиша": 

 

- Виктор Пантовић 4/4,  97 поена- ДРУГО МЕСТО 

- Павле Андрић4/4, 76 поена - ДРУГО МЕСТО 

- Јован Јовановић  4/2, 75 поена - ДРУГО МЕСТО 

- Коста Цветковић  4/3 , - ТРЕЋЕ  МЕСТО 

 

 

• 1.04.2019. године одржано је школско такмичење ,,Читалачка значка" где је 

учествовало око 22 ученика. Ученици који су се пласирали за општинско 

такмичење ,,Читалачка значка" и понели титулу ,, Поштовани писар" су: 

- Јован Гагић 1/2 

- Ема Костић 2/1 

- Јана Ђокић 2/3 

- Софија Пантовић 2/4 

- Теодора Тасић 3/2 

- Барбара Ђурђевић 3/2 

- Лара Јосић 3/2 

- Стефан Марковић 3/3 

 

Ученици који су се пласирали за општинско такмичење ,,Читалачка значка" и 

понели титулу ,, Поштовани говорник" су: 

- Иван Бојовић 1/2 

- Лука Манасијевић 2/2 

- Јана Коларић 2/4 

- Миона Ђорђевски 3/1 

- Николина Вилотић 3/2 

- Јована Терзић 3/3  

- Богдан Рајић 4/3 
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Након општинског такмичења ,,Читалачка значка" одржаног 18.04.2019. године 

Велику титулу ,, Поштовани говорник" понела је ученица Николина Вилотић 3/2 и  

ученик Богдан Рајић 4/3. 

 

 

 

 

 

 

 

• 15.05.2019. године одржано је такмичење ,,Мајски песнички сусрети". 

Учествовало је укупно десет ученика . Ученик СтефанМарковић3/3 се 

представиопесмом,, Грудвање“ и освојиојепрвоместо. 

ОвомпесмомћепредстављатиШколунаОпштинскомтакмичењу у Шумицама, у среду 

29.05.2019. године. 

 

• На ликовном конкурсу у вождовачком  центру „Шумице,, одржано је Васкршње 

такмичење и награђен је ученик  Давид Симеуновић 1/1. 

 

• На градском такмичењу у џудоуКоста Цветковић  4/3  је освојио  ТРЕЋЕ МЕСТО 

 

 

 

Руководилац наставника разредне наставе, 

Весна Ристић 

 

 

РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА – 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 
предмет Име и презиме 

ученика 

одеље

ње 

пласман 

 

Српски језик 

 

 

 

Ива Тасић 6/1 

 

1.место на Општинском 

такмичењу,3.место на Градском 

такмичењу 

 

 

Теодора Савић 6/1 2.место на Општинском 

такмичењу,3.место на Градском 

такмичењу 
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Миљана Обрадовић 6/4 3.место на Општинском 

такмичењу 

Јована Раши 6/2 3.место на Општинском 

такмичењу,2.место на Градском 

такмичењу 

Сава Петровић 7/4 2.место на 

Општинском,2.местона 

Градском такмичењу 

 Павле Булатовић 8/4 3. место на Општинском 

такмичењу 

српски језик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

Виктор Авдија 5/3 1. место на Општинском,2. 

место на Градском 

такмичењу 

Марина Лазић 5/4 2. место на Општинском, 3. 

место на Градском такмичењу 

Лазар Милићевић 5/3 3. место на Општинском 

такмичењу 

Миихајло 

Обрадовић 

5/3 3. место на Општинском 

такмичењу 

Вера Бокун 8-3 

Павле Вујачић 6-4 

 “Читалачка значка”  Општинско 

такмичење 

Виктор Војновић 5-1 2.место на Општинском,2.место 

на Градском такмичењу, 

3. место на такмичењу 

Мислиша 

Виктор Авдија  похвала на Општинском 

такмичењу 

Теодора Савић 6/1 1. место на Општинском 

такмичењу 

1. место на Окружном 

такмичењу  

3. место на такмичењу 

Мислиша 

Признање на Републичком 

такмичењу 

Ива Тасић 6/1 2. место на Општинском 

такмичењу 

Јован Димитрије 

Коларић 

6/3 2. место на Општинском 

такмичењу 

Павле Поповић 6-4 3. место на Општинском 

такмичењу 

Михајло 

Радосављевић 

6/3 3. место на Општинском 

такмичењу 

Петар Антић 6/3 похвала на Општинском 
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такмичењу 

Аница Говедарица 7/4 3. место на Општинском 

такмичењу 

Сава Петровић 7/4 похвала на Општинском 

такмичењу 

Теодора Аритоновић 7/2 похвала на Општинском 

такмичењу 

Матија Стојиљковић 7/2 похвала на Општинском 

такмичењу 

Физика 

 

 

 

Димитрије  

Коларић 

 

6/3 3.место на Општинском,3.место 

на Градском такмичењу 

 

Теодора Савић 6/1 2.место на Општинском,3.место 

на Градском такмичењу 

   

   

Хемија 

 

 

 

 

Павле Радосављевић 7/4 1. место на Општинском  2. 

место на Градском 

такмичењу 

Сава Петровић 7/4 2. место на Општинском 2. 

место на Градском такмичењу 

Теодора  

Аритоновић 

7/2 2. место на Општинско 3. место 

на Градском такмичењу 

Марко Бајић  7/2 3. место на  Општинском 3 

место на  Градском такмичењу 

Географија 

 

 

 

Павле Бзлатовић 8/4 3.место на Општинском 

такмичењу 

Андреј Вукајловић 8-3  3.место на Општинском 

такмичењу 

Уна Пепић  8-3  3.место на Општинском 

такмичењу 

Павле Радосављевић 7-4 3.место на Општинском 

такмичењу 

Вук Кочановић  7-2 3.место на Општинском 

такмичењу 

Павле Стаменић  8-3  2.место на Општинском 

такмичењу 

3.место на Градском такмичењу 

Лана Десница  7-2 2.место на Општинском 

такмичењу 

учешће на Градском такмичењу 

Историја 

 

 

 

Јован Радосављевић 5-3 3.место на Општинском 

такмичењу 

Мина Лукић 8-4 2.место на Општинском 

такмичењу 
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Техничко 

образовање 

 

 

 

Магдалена 

Марковић 

 3. место на Општинском 

такмичењу - практичан рад 

Мина Ахмети  3. место на Општинском 

такмичењу - практичан рад 

Нађа Стоиљковић  2. место на Општинском 

такмичењу - практичан рад 

Невена Глишић 6/2 3. место на Општинском 

такмичењу - практичан рад 

   

   

Информатика 

 

 

 

   

 

   

   

   

Музичка 

култура 

 

 

Теодора Аритоновић VII2 прво место општина 

Група певача  прво место општина 

   

   

Ликовна 

култура 

 

 

 

Вук Кочановић  VII2 прво место општинско 

Магдалена 

Марковић  

V4 треће место општинско 

Марија Зорана 

Драгачевић 

VII 4 Цртеж-општинско такмичење 

   

Физичко 

васпитање 

 

 

 

 

 

 

 

Лука Недељковић  

 

 

Вељко Соковић 

 

VII/1 

 

 

VII/2 

 

2. место- Градско такмичење 

(џудо) 

 

 

1. место-Општинско такмичење 

(рукомет), 

2. место Градско такмичење 

(рукомет), 

2. место Међуокружно 

такмичење (рукомет) 

Матеј Милованов 

 

VIII/1 

 

1. место-Општинско такмичење 

(рукомет), 

2. место Градско такмичење 

(рукомет), 
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2. место Међуокружно 

такмичење (рукомет) 

Вук Штетић  

 

VIII/1 

 

1. место-Општинско такмичење 

(рукомет), 

2. место Градско такмичење 

(рукомет), 

2. место Међуокружно 

такмичење (рукомет) 

Петар Ћурчић 

 

VIII/1 

 

1. место-Општинско такмичење 

(рукомет), 

2. место Градско такмичење 

(рукомет), 

2. место Међуокружно 

такмичење (рукомет) 

Лука Живковић 

 

VIII/1 

 

1. место-Општинско такмичење 

(рукомет), 

2. место Градско такмичење 

(рукомет), 

2. место Међуокружно 

такмичење (рукомет) 

Матеј Лалић 

 

 

VIII/2 

 

1. место-Општинско такмичење 

(рукомет), 

2. место Градско такмичење 

(рукомет), 

2. место Међуокружно 

такмичење (рукомет) 

Јанко Младеновић 

 

VIII/2 1. место-Општинско такмичење 

(рукомет), 

2. место Градско такмичење 

(рукомет), 

2. место Међуокружно 

такмичење (рукомет) 

Лазар Нешић 

 

VIII/2 1. место-Општинско такмичење 

(рукомет), 

2. место Градско такмичење 

(рукомет), 

2. место Међуокружно 

такмичење (рукомет) 

 

 

Вукашин Гајић 

 

VIII/2 1. место-Општинско такмичење 

(рукомет), 

2. место Градско такмичење 

(рукомет), 

2. место Међуокружно 

такмичење (рукомет) 
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Вељко Јанковић 

 

VIII/2 1. место- Општинско т. 

(атлетика, бацање кугле) 

3. место- Градско т. (атлетика, 

бацање кугле) 

Петар Орландић 

 

VIII/3 1. место-Општинско такмичење 

(рукомет), 

2. место Градско такмичење 

(рукомет) 

 

1. место- Градско такмичење 

(карате) 

Михајло Вешковић  

 

VIII/4 1. место-Општинско такмичење 

(рукомет), 

2. место Градско такмичење 

(рукомет), 

2. место Међуокружно 

такмичење (рукомет) 

Лука Радовић 

 

VIII/4 2. место Међуокружно 

такмичење (рукомет) 

   

   

   

   

   

 Невена Глишић 6-2 “Мајски песнички 

сусрети”Општинско такмичење 
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ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ 
Београд 
Телефон/факс: 011/2460-763;3974-835 
Веб сајт: www.nusicbg.org 
 

 

 
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВНОГ ПЛАНА И 

  ПОСТИГНУЋИМА УЧЕНИКА  
НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2018/2019.ГОДИНЕ 

 
 
На крају школске 2018/2019. године, наставу је похађало 723 ученика  распоређених у 33 одељење од 1. до 8. 

разреда редовне наставе и  8 ученика  комбинованог одељења (за ученике са посебним образовним потребама). 
Након реализованих поправних испита, сви ученици који су полагали поправни испит из математике, физике и хемије, 
положили су испите. Након реализованих разредних испита један ученик понавља седми разед. 
 

 
Недовољне оцене по предметима: 

 
 

Српски језик 1 Енглески језик 1 

Математика 1 ТИО 1 

Физика 1 Физичко васп. 1 

Хемија 1 Физичко васп. -
изабрани спорт 

1 

Биологија 1 Владање 1 

Историја 1 
  

Сума 11 

 
 

Средња оцена по разредима на крају школске године: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Један ученик понавља разред; 
 

Други разред 4,67 

Трећи разред 4,58 

Четврти разред 4,57 

Од  II-IV разреда 4,61 

Пети разред 4,17 

Шести разред 4,13 

Седми  разред 3,95 

Осми разред 4,00 

На нивоу ученика од V-VIII 4,06 

На нивоу  II- VIII 4.33 
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7-3 Марко Николић 
 
Ученици који су положили поправне испите: 
 

предмет разред Име и презиме детета 

математика 8-1 Ђорђе Здравковић 

физика 8-1 Матеј Миловановић 

физика и хемија 8-1 Урош Перушић 

хемија и физика 8-2 Дарко Николић 

 
 

Ученици који су положили разредне испите: 
 

предмети разр. и одељење Име и презиме детета 

математика, српски језик и природа и 
друштво 

комб. одељење 
4. разред 

Марко Алексић 

српски језик, математика, биологија, 
историја, географија 

комб. одељење 
5. разред 

Иван Јовановић 

српски језик, математика, биологија, 
историја, географија 

комб. одељење 
5. разед 

Јован Радосављевић 

 
 
 
 
Београд, 30.08. 2019.године    Бранка Стојић Вуковић, педагог школе 
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ПРЕДЛОГ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 8/2  ЗА ДОДЕЛУ ПОСЕБНИХ ДИПЛОМА 

ШК.2017/2018.ГОДИНА 

 

 

 

➢ ВЕРА ПУЗИЋ   ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

➢ ЛАЗАР СТАНКОВИЋ   БИОЛОГИЈА 

 

 

 

 

 

ПРЕДЛОГ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 8/3  ЗА ДОДЕЛУ ПОСЕБНИХ ДИПЛОМА 

ШК.2017/2018.ГОДИНА 

 

 

 

➢ ЛУКА БЈЕЛОБРК  ХЕМИЈА -3. место општнско т. VI разред 

 

➢ АНА БОШКОВСКИ  ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА – 1. место општинско т. VIи 

VIIразред 

 

1. место општинског т. математика VII разред, 2. место општинског т. физика VIII разред, 

2. место математика VI разред,  

3. место општинског т. V и VIII разред 

Градско такмичење – 1. место физика VII разред, 2. место физика VI и VIII разред и 

математика VII разред, 3. место математика у VI разреду 
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Републичко такмичење – 3. место физика VI и VII разред 

 

➢ ЛЕНА ДАНОЈЛИЋ  ХЕМИЈА, СРПСКИ ЈЕЗИК, ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – 

општинско такмичење- 2. место хемија VII разред и 3. место VIII разред; 3. место V, VII и 

VIII разред српски језик, 3. место  VIII разред енглески језик 

Градско такмичење- 2. место српски језик VII разред 

 

➢ САРА ДЕЉАНИН  СРПСКИ ЈЕЗИК–општинско т. 2. место српски ј. VII разред 

 

➢ ЛУКА МИЛОВАНОВИЋ ИСТОРИЈА, ГЕОГРАФИЈА – општинск т. 3. место 

историја V разред, 3. место историја VII разред, 3. место географија VII разред 

 

➢ ВЛАДИМИР ПАВИЋЕВИЋ ХЕМИЈА 

 

➢ НИКОЛА СТОЈИЋЕВИЋ ИСТОРИЈА 

 

 

ПРЕДЛОГ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ЗА ДОДЕЛУ ПОСЕБНИХ ДИПЛОМА 

ШК.2017/2018.ГОД. 

 

 
➢ АНА НИКОДИЈЕВИЋ  БИОЛОГИЈА, МУЗИЧКА КУЛТУРА: 

 

➢ ИСИДОРА БАЛШИЋ  ГЕОГРАФИЈА 

 

➢ МИНА ДОБРИЈЕВИЋ  МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

➢ АЛЕКСАНДРА БУРМУЏИЈА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
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➢ МАША ЛУКИЋ   ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

➢ АНЂЕЛА КОЦИЋ  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

➢ УНА ПОЛОЈАЦ СТУПАР ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

➢ ТАМАРА КОСТИЋ  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

➢ МИРКО САВИЋ  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ: 

 

➢ ЛУКА ЗДРАВКОВИЋ   ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ: 

 
 

➢ ВЕРА ПУЗИЋ   ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

➢ ЛАЗАР СТАНКОВИЋ   БИОЛОГИЈА, ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

 
➢ ЛУКА БЈЕЛОБРК  ХЕМИЈА 

 

➢ АНА БОШКОВСКИ  ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА 

 

➢ ЛЕНА ДАНОЈЛИЋ  ХЕМИЈА, СРПСКИ ЈЕЗИК, ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

➢ САРА ДЕЉАНИН  СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

➢ ЛУКА МИЛОВАНОВИЋ ИСТОРИЈА, ГЕОГРАФИЈА 
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➢ ВЛАДИМИР ПАВИЋЕВИЋ ХЕМИЈА 

 

➢ НИКОЛА СТОЈИЋЕВИЋ ИСТОРИЈА, БИОЛОГИЈА 

 

➢ АЛЕКСА ОЛУЈИЋ  БИОЛОГИЈА 

 

АНА ТАТИЋ И ТЕОДОРА МАРКОВИЋ ПОХВАЛНИЦА ИЗ ФИЗИЧКОГ 

ВАСПИТАЊА 


