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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВНОГ ПЛАНА И 

  ПОСТИГНУЋИМА УЧЕНИКА НА КРАЈУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА  

ШКОЛСКЕ 2019/2020.ГОДИНЕ 

На крају првог полугодишта школске 2019/2020. године, школу похађа 715 ученика  који 

прате наставу у 32 одељења. У првом полугодишту реализовани су садржаји планирани 

наставним планом и програмом редовне наставе, као и  осталих облика наставе. 

 Ученици првог разреда оцењују се описно и у континуитету они остварују следеће 

резултате: 60 % ученика првог разреда веома успешно савладава предвиђене наставне 

садржаје, 21% умерено напредује, а 19% спорије напредује. 

У млађим разредима нема ученика са слабим оценама; 69,92% ученика постигло је 

одличан успех; 23,19% врлодобар успех; 6,52% добар успех; 0,36% довољан успех и 0,72% 

ученика је неоцењено.  

 За ученике од 1-4.разреда који спорије напредују примењују се видови подршке у 

зависности од њихових потреба - различити видови диференцијације наставе, подршка 

педагошког асистента, допунска настава, подршка од стране дефектолога/пп службе. Постоји 

мањи број ученика који често изостају, па је у тим случајевима појачана сарадња са 

родитељима, а у рад са некима укључен је и Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања, 

дискриминације и занемаривања. На успех у школским резултатима у великој мери утиче 

редовност похађања наставе, те школа предузима мере како би ученици редовно похађали 

наставу, а родитељи преузели одговорност за редовност похађања наставе. 

Ученици разредне наставе учествовали су на:  

 општинском такмичењу "Најраспеванија одељењска заједница" и освојили треће 
место - 4-2 одељење 

 општинском такмичењу из математике - треће место освојиле су ученице 4. разреда 
(Т. Т. 4-2 и Ј. Т. 4-3)  

 општинском такмичењу "Брзином до звезда" ученици трећег разреда Т. Ј. 3-1 и Л. Ц. 
3-3   

 хуманитарноој акцији "Један пакетић -много љубави" 

 Новогодишња Деда Мразијада и 4-4 одиграло представу за предшколце "Чаробна 
музика",  

 ликовном-литерарном конкурсу "Свети Сава",  



 ученици млађих разреда припремали су новогодишње представе, радионице са 
учитељима у настави и продуженом боравку....Све ове активности подржане су од 
стране родитеља. 

 Организоване су трибине са темама здравих стилова живота од стране поливалентне 
медицине Дома здравља Вождовац за ученике од првог до осмог разреда у складу са 
узрастом 

 Реализоване активности у оквиру пројекта „Безбедност“ у четвртом и шестом разреду 
 

Комбиновано одељење похађа девет  ученика са којима се ради по измењеном 

образовном плану  (ИОП2).  

разред 4. разред 5. разред 6. разред 7. разред 

дечака 1 1 2 2 
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Пет ученика завршава разред са врло добрим успехом, два ученика са добрим и два 

ученика нису оцењена. Седам ученика има примерно владање, док један ученик има укор 

одељењског већа и владање 4 због непохађања наставе и један ученик има укор одељењског 

старешине и владање врло добро због неоправданих изостанака.  

Анализом успеха ученика старијих разреда, бележимо следеће резултате: 

Од 348 ученика старијих разреда 43,13% завршава полугодиште са одличним успехом; 

39,35% са врло добрим успехом; 15,63% ученика са добрим упехом; 0,86% са довољним 

успехом и 3,44% ученика није оцењено. Са слабим оценама полугодиште је завршило 5.48% 

ученика - са 1 недовољном оценом је 11 ученика, са 2 недовољне оцене је 6 ученика и са 4 и 

више недовољних оцена су 2 ученика. 

  У односу на исти период прошле године бележимо значајно мањи број слабих оцена. 

Већи број неоцењених ученика одраз је миграција и највећи број неоцењених ученика је 

неоцењено само из једног предмета - страног језика јер су се доселили из школа у којима су 

учили страни језик који ће полагати на крају школске године. Ученици са којима се примењује 

ИОП1 и ИОП2 евидентирани су на одељењским већима и у току је израда евалуација, односно 

плана за друго полугодиште за ове ученике.  

Средња оцена: 5.разред 4,25;  6.разред 4,17; 7.разред 3,90  и 8.разред 3,98,  на нивоу школе 

4.28.  

Изостанци ученика:  
 

На крају првог полугодишта је укупно 40702 изостанка – 40082 оправданих и 620 

неоправданих изостанака. Без изостанака је евидентирано 23 ученика. У неким одељењима 

велики број изостанака продукују поједини ученици који нередовно похађају наставу и у рад са 

њима укључени су школски тимови, као и надлежне институције. Неки ученици оправдано 

изостају са наставе, из здравствених разлога, због чега се такође повећава укупан број 

изостанака. 



Владање ученика: 

- Примерно владање има 691 ученик; 
- Опомену одељењског старешине има 7 ученика; 
- Укор одељењског старешине има 11 ученика; 
- Укор oдељењског већа 16 ученика  
- Укор наставничког већа 1 ученик 

 
Са задовољством можемо констатовати да је ово много бољи резултат у односу на 

претходну годину за исти период. Мањи број изречених васпитних мера нам говори да 

предузети кораци дају резултате и да треба истрајати у васпитном раду како би се број 

изречених мера и даље смањивао. Похваљени су поједини ученици на одељењским већима 

како због  успеха на крају полугодишта, тако и резултата на школским такмичењима. А 

одељења 5-3 и 5-2, 6-3 и 6-4 похваљена су од стране наставника и одељењских старешина за 

однос према раду и целокупно понашање.  

Отворена недеља у великој школи реализована је последње недеље децембра . у 

Оквиру тематског дана ученици су имали прилику да уче ослобођени разредно-предметно-

часовног система рада. Сумирањем резултата стекли смо увид да су и ученици и наставници 

веома задовољни активностима које су реализоване. Родитељи су се укључивали у рад у 

складу са сопственим афинитетима. Препознали смо потребу да се појачају активности на 

мотивисању родитеља да се укључе у Отворену недељу и друге активности које се реализују у 

школи. Поред гостију родитеља у појединим активностима учестовали су и стручњаци из оних 

наставних области којима се тим бавио. Ученици су учили, откривали, играли се, певали, 

свирали, спремали колаче са својим  наставницима и родитељима. Примењивали су стечена 

знања, повезивали их и размењивали са својим другарима.  

 

 

 

Београд,12.02.2020.године    Бранка Стојић Вуковић, педагог школе 

 

 


