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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. Прошле школске 2021/22. године  обновили смо сарадњу са оближњим 

Тржним центром СТАДИОН кроз две значајне манифестације: 
1. Ученици Основне школе „Бранислав Нушић“ учествовали су са својим програмом у 

обележавању „ДАНА ПОРОДИЦЕ“ – у пратњи нашег професора музичке културе, 

Велибора Васовића, наши ученици припремили су певачке, играчке нумере којима су 

забавили бројну публику која се окупила у ЦЕНТРУ СТАДИОН; 

2. У организацији родитеља ученика осмог разреда у ресторану Тржног центра Стадион, 

обележили смо прославу „мале матуре“. 

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

ученицима млађих узраста- 1 до 4. разреда и «велика школа» - настава и ваннаставне 

активности за ученике од 4 до 8. разреда. Око 690 ученика, распоређено је у 30 одељењa од 

којих je 1 одељењe специјалне наставе.Током школске 2021.22 године, рад смо 

организовали у јеној смени за ученике другог циклуса. Настава је почињала у 9,00 часова а 

последњи час се завршавао у 14,15. После подне било је посвећенео бројним активностима 

у оквиру Пројекта „ОБОГАЋЕНИ ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД“ – Образовни круг, Ментор 

ценатар за вршњачко учење, Знамо бринеш, Добродошли на француски, Фитнес-аеробик... 

За ученике првог и другог разреда, сходно потребама породица и локалне заједнице, 

организован је рад у четири одељења продуженог боравка. У школској 2021/22. години у 

Школи је радила  једна група продуженог боравка у трећем разреду, и једна група у 

четвртом разреду,  у оквиру посебног пројекта Скупштине града Београда.  
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Настава се одвија у два објекта, који су повезани пасарелом. У једном објекту одвија се 

настава за ученике од првог до четвртог разреда. Поред учионица за редовну наставу, зборнице, 

Школа располаже са четири учионице прилагођене за одвијање наставе у продуженом боравку, У 

једној просторији у  реализује  се програм предшколског образовања ПУ“ Змај Јова Јовановић“.. 

Објекат мале школе окружен је великим двориштем прилагођеним безбедном боравку деце, у 

којем је смештена летња учионица, што чини подстицајном средином за учење. У великој школи  

се одвија предметна настава за ученике од 5-8.разреда, као и настава комбинованог одељења за 

ученике којима је потребна додатна подршка. Све учионице су опремљене рачунарима и 

бим пројекторима, као и другом опремом за реализацију наставе у складу са 

захтевима и стандардима савременог, мултимедијалног и интерактивног приступа 

наставном процесу. 

 

ПРЕГЛЕД ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА И ЊЕГОВА НАМЕНА 

Намена просторије Број просторија 

Учионице за резредну 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 

Дигитална библиотека 1 

 
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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2.1 ЗАПОСЛЕНИ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ 

ТАБЕЛА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. Годину 

 

Специфичност школе „Бранислав Нушић“ је колектив наставника и   

осталих   радника   и   сарадника   школе   који   чине   тим   спојен ентузијазмом и 

жељом да стално напредују у стручном, професионалном плану, али и на плану 

личног раста усавршавања својих људских квалитета. 

 
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 75,5 радника, од тога 51 у настави, 1,5 стручна сарадника, 1 

библиотекар , 1 директор,као и 20  радника изван наставе. 

                                   
 

 
 

 

2.2.УЧЕНИЦИ ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА – ПРЕМА УПУТСТВУ О 

ФОРМИРАЊУ ОДЕЉЕЊА И ПОДАЦИМА У ИНФОРМАЦИОНОМ СИСТЕМУ 

 

         

 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  

 
Наставник/дефе
ктолог                   1     1   

 
 1  

 Стр. Сарадник                   2     1            0,5  1,5  

 Библиотекар                   0,5   0,5  0             1  1  

 Разредна наст.               2  12     14     14  

 Предм. наст.                      30  3  30  3  33  

 Продужен бор.                   4     4     4  

 Шк. Кухиња         1              1     1  

 Адм. Особље             1       2     3  

 
 3  

 Пом. тех. особ.  14  

 
 

 
 

 
             14    14  

 Домар       2                2     2  

 Свега   14   

 
  2   2      2   51,5   3,5   71   4,5   75,5  
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Разред Oдељење 
Број 

ученика 
ИОП1 ИОП2 

Укупно 

ученика према 

Стручном 

упутству 

Први 1. 26 - - 26 

Први 2. 27 - - 27 

Први 3. 27 - - 27 

Други 1. 25 2 - 27 

Други 2. 23 - - 23 

Други 3. 24 2 - 26 

Трећи 1. 27 2 - 29 

Трећи 2. 26 3 - 29 

Трећи 3. 28 2 - 30 

Четврти 1. 24 3 - 27 

Четврти 2. 25 3 - 28 

Четврти 3. 21 - - 20 

Четврти 4. 22 - - 22 

Пети 1. 22 2 - 24 

Пети 2. 21 2 - 23 

Пети 3. 22 2 - 24 

Пети 4. 22 2 - 24 

Шести 1. 27 2 - 29 

Шести 2. 23 1 - 24 

Шести 3. 23 3 - 26 

Шести 4. 22 2 - 24 

Седми 1. 21 2 1 25 

Седми 2. 22 4 - 26 

Седми 3. 21 1 - 22 

Седми 4. 21 2 1 25 

Осми 1. 24 - - 24 

Осми 2. 19 2 - 21 

Осми 3. 26 2 - 28 

Осми 4. 22 2 - 24 
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Одељење ученика са посебним потребама 

 

Разред 3. 6. 7. 8. Укупно 

Број 2 2 2 2 8 

 

Укупан број ученика  на почетку  2021/22. године био је 691. 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 на почетку  2021/22. године на следеће начине: 

 11 ученика је  радило је према индивидуализованим плановима 

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

областима 

2 ученика ради  сходно решењу Интересоне комисије по ИОП-2 у одељењима 

редовне наставе према измењеним и прилагођеним програмима. Укупно 12 

ученика наше школе има решење Интерресорне комисије и ради према ИОП-2.  

 

 

 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.) 
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Подршка педагошког асистента кроз индивидуални рад са ученицима и рад на 

терену – посете породицама ученика и мотивација да ученици којима треба 

додатна подршка редовно долазе у школу. 

 Бројно стање ученика наше школе је према Упутству о формирању одељења и 

група знатно веће од простог бројања ученика, јер нашу Школу похађа, подаци 

о томе говоре, велики број ученика којима треба прилагођавање или метода 

рада током учења или и метода и садржаја. 

Услуге продуженог боравка користило је 186  наших ученика и то: 

 Две групе ученика у првом разреду -58 ученика 

 Две групе у другом разреду -55 ученика 

 Једна група у трећем разреду -30 ученика 

 Једна група у четвртом разреду -28 ученика 

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 трећем разреду и једну групу  у 

четвртом разреду. Од школских средстава које смо приходовали давањем 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 
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 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 током школске 2020/21 године : 

 7 пројектора са плафонским носачима 

 Намештај за дигиталну библиотеку и зборницу „велике школе“ 

 Од средстава које Школа приходује издвањем у закуп школског простора набављено 

је следеће: 

 Мултифункционални штампач са скенером 

 Уређена је и окречена школска библиотека, дигитална библиотека и зборница 

„велике школе“ 

 

Кроз пројекат „Дигитална учионица“ све учионице у малој школској згради 

опремљене су компелтима рачунар и бим пројектор, превасходно у сврху коришћења 

дигиталних уџбеника, али и других садржаја који наставни проце чине 

динамичнијим, савременијим и за ученике пре свега учење чине интересантним. 

 

Школске 2020/21. одине учествовали смо у Пројекту ДИГИТАЛНА ШКОЛА у оквиру 

кога смо за реализовне активности токо школске године добили награду у виду 

гранта у износу од 100.000,00 динара. Набављене су дигиталне табле за ученике као 

још једно наставно средство које доприноси развоју Дигиталне стратегије у нашој 

Школи. 

Кроз пројекат „ПРЕМОШЋАВАЊЕ ДИГИТАЛНОГ ЈАЗА ЗА СВЕ УЧЕНИКЕ У 

СРБИЈИ“ који реализујемо од школске 2020/21. Године добили смо 63 таблет 

рачунара за школску дигиталну библиотеку и 3 лап-топ рачунара – за школске 

дигиталне библиотекаре и за педагошког асистента.У наредној школској години 

2021/22. У оквиру истог Пројекта добићемо и ГРАНТ у изнсу од 5000 евра за 

опремање дигиталне библиотеке и развој дигиталних компетенција ученика и 

наставника наше Школе. 

 

 

 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.  

 

 

 

 



13 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА И ОПРЕМА 
Наставно средство Количина 

Касетофон 9 
ТВ пријемник 2 

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 

 Компаси 

 Држач за карте 

 16 различитих географских карата и 
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мапа 

ИКТ ОПРЕМА: 
 Фотокопир апарати 5 комада 

 Пројектори 22 комада 

 Лап-топ рачунари -35 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 снимање наставе-2 комада 

 Рутер – 2 комада 

 

Штампач                                         10 
Мултифункционални штампач са скенером 3 
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 

 Метроном 

2 
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 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 ?'?? 
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.  

 

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

школске 2021/22. 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“ 
 
3.1 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОШ “БРАНИСЛАВ НУШИЋ“  ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

 

 

Школски одбор ОШ ” Бранислав Нушић” одржао је 7 седница у периоду од 14.09. 2021. 

год. до 08.07. 2022. 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 

 

Активности/теме Време 

реализације 

Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Усвајање Извештаја о раду Школе током 

школске 2020/ 21. године 3. Усвајање 

Извештаја о раду директора Школе током 

школске 2020/ 21. године Усвајање 

Извештаја о раду Школског одбора током 

школске 2020/ 21. године. Усвајање 

Извештаја о раду Ученичког парламента 

током школске 2020/ 21. године 5. Усвајање 

Годишњег плана рада Школе за школску 

2021/22. Годину6. Усвајање Извештаја о 

стручном усавршавању током школске 

2020- 21.год. 7. Доношење Плана стручног 

усавршавања током школске 2021- 22.год. 

14.09.2020 18.седница 

ШО 

 

Чланови 

Школског 

одбора                                

секретар 

Школе 

директор 

Школе 
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Доношење Финансијског плана ОШ 

„Бранислав Нушић“за 2022. годину 

Доношење Правилника о финансијском 

управљању и контроли (ФУК) 

Доношење Књиге пословних процеса – у 

оквиру ФУК – а 

Доношење Стратегије управљања ризицима 

– у оквиру ФУК - а 

Доношење Анекса Правилника о 

организацији и раду библиотеке у ОШ 

„Бранислав Нушић“ 

Доношење Одлуке о расходу библиотечког 

фонда 

 

28.12.2021. 19.седница 

ШО 

одржана 

електронским 

путем 

Чланови 

Школског 

одбора                                

секретар 

Школе 

Доношење Статута ОШ „Бранислав Нушић“ 

Доношење Пословника о раду Школског 

одбора 

Доношење Пословника о раду Савета 

Родитеља 

Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о 

обављеном годишњем попису за 2021. 

годину 

Усвајање Извештаја о финансијском 

пословању школе током 2021 године 

Усвајање Извештаја о успеху и владању 

ученика на крају првог полугодишта 

школске 2021/22. године 

Усвајање Извештаја о раду школе 

Усвајање Извештаја о раду директора школе 

Протокол о употреби мобилних телефона у 

ОШ“Бранислав Нушић“ 

25. 02.2022. 20.седница 

ШО 

одржана  

Чланови 

Школског 

одбора                                

секретар 

Школе 

директор 

Школе 

Доношење Одлуке о расписивању конкурса 

за избор директора школе 

Доношење Одлуке о формирању Комисије 

за избор директора школе 

Доношење измена и  допуна Статута 

ОШ“Бранислав Нушић“  

Доношење измена и допуна Правилника о 

васпитној, васпитно-дисциплинској и 

материјалној одговорности ученика у 

ОШ“Бранислав Нушић“ 

Упознавање ШО са Извештајем о успеху и 

дисциплини ученика на крају трећег 

класификационог периода школске 2021- 22. 

год. 

08.04.2022. 21.седница 

ШО 

одржана  

Чланови 

Школског 

одбора                                

секретар 

Школе 

директор 

Школе 
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Давање мишљења и предлога Министру 

просвете, науке и технолошког развоја за 

избор директора ОШ '' Бранислав Нушић'' 

по конкурсу објављеном у публикацији 

Послови од 20.04.2022.године 

 

Доношење Развојног плана за период од 

2022-23. год. до 2026- 27. год. 

 

17.05.2022. 22.седница 

ШО 

 

Чланови 

Школског 

одбора                                

секретар 

Школе 

директор 

Школе 

Давање саглсаности ШО за учешће ОШ " 

Бранислав Нушић" у пројекту „Унапређени 

равноправни приступ и завршавање 

предуниверзитетског образовања за децу 

којој је потребна додатна образовна 

подршка “  

16.06.2022. 23. седница 

ШО 

одржана 

електронским 

путем 

Чланови 

Школског 

одбора                                

секретар 

Школе 

 

Доношење одлуке о издавању школског 

простора у закуп  за школску 

2022/2023.годину и висини закупа 

Доношење одлуке о отварању треће групе 

продуженог боравка у првом разреду 

Извештај о успеху и дисциплини ученика 

осмог разреда на крају школске 2021-22.год. 

и резултатима завршног испита. 

 

08.07.2022. 24. седница 

ШО 

 

Чланови 

Школског 

одбора                                

секретар 

Школе 

директор 

Школе 

 

Члановима ШО су, у складу са епидемиолошком ситуацијом, достављани материјали 

припремљени од стране школских органа. Након увида у достављену документацију, 

чланови Одбора су гласали за сваку тачку дневног реда, о чему постоје електронски 

записи. 

О 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. 

 

 

 

Београд ,  јун 2022.год.                 
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3.2 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. 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 2021/22. године и реализовани. 

 

 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ АКТИВНОСТИ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ ТОКОМ ШКОЛСКЕ 

2020/21. 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 2020/21. годину 

3.Припрема Годишњег плана рада Школе за школску 2021/22. 

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 

2021/22. године. 

5.Припрема података који су потребни као основа за финансирање 

рада Школе- унос података у јединствени информациони систем 

Министарства просвете науке JISP 

6.Педагошко – инструктивни рад са наставницима 

7.Саветодавни рад са ученицима и њиховим родитељима 

8.Сарадња са Саветом родитеља Школе 

9. Припрема и организација активности поводом обележавања 

Дана Школе 

10. Организовање стручног усавршавање за наставнике и стручне 

сараднике „КОНФЛИКТИ ИЗМЕЂУ РОДИТЕЉА И 

НАСТАВНИКА И СТРАТЕГИЈЕ РЕШАВАЊА“ 
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О
К

Т
О

Б
А

Р
 

1.Организација активности поводом 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 2021-22. годину 

 

 

 

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.Припрема за израду новог 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. Учешће у пројектним активностима у оквиру 

Пројекта“ПРЕМОШЋАВАЊЕ ДИГИТАЛНОГ ЈАЗА ЗА 

НАЈУГРОЖЕНИЈУ ДЕЦУ У СРБИЈИ“ 
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Ј
А

Н
У

А
Р

 
1.Припремање извештаја о раду Школе у првом полугодишту 

школске 2021/22. године. 

2.Увид у вођење педагошке документације наставника и стручних 

сарадника 

3.Припрема и реализација школске славе 

4. Учешће у изради Извештаја о САМОВРДНОВАЊУ свих 

кључних области образовно-васпитног процеса 

 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

1.Реализација плана јавних набавки 

2.Припрема документације за избор уџбеника за школску 2022/23. 

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 

 

 М
А

Р
Т

 

1.Увид у планирање и припремање наставника за реализацију 

наставног процеса 

2. Реализација Пројекта „ПРЕМОШЋАВАЊЕ ДИГИТАЛНОГ 

ЈАЗА ЗА СВЕ УЧЕНИКЕ У СРБИЈИ“ 

3. Реализација Пројекта „ОЗНАКА ДИГИТАЛНА ШКОЛА“ 

4.Реализација Пројекта „ШКОЛЕ ЗА 21. ВЕК“ 

А
П

Р
И

Л
-М

А
Ј
 

1. Праћење реализације оперативних планова наставника на 

недељном нивоу  

2.Анализа пробног завршног испита за ученике 8. разреда 

3.Сарадња са Активом директора школа на општини Вождовац 

4. Педагошко – инструктивни рад са наставницима преко 

формиране школске, наставничке вибер групе 

5.Саветодавни рад са ученицима и њиховим родитељима  

6. Извештај о САМОВРЕДНОВАЊУ СВИХ КЉУЧНИХ 

ОБЛАСТИ ВРЕДНОВАЊА КВАЛИТЕТА РАДА ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ 

7. Учешће у изради новог Школског развојног плана 

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.Припрема за полагање завршног испита 

4. Подела предмета, одељења и задужења наставника за школску 

2022/23. годину 

5. Педагошко – инструктивни рад са наставницима- 6.Саветодавни 

рад са ученицима и њиховим родитељима електронском поштом 

7.Сарадња са Активом директора школа на општини Вождовац 

8. Сарадња са саветницима Школске управе Београд 

9. Учешће у изради новог ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
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Ј
У

Н
И

-Ј
У

Л
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 2021/22. 

годину 

4.Припрема делова Годишњег плана рада Школе за школску 

2022/23. 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 2022/23. годину 

А
В

Г
У

С
Т

 

1.Припрема делова извештаја о раду Школе за школску 2021/22. 

годину 

2.Припрема делова Годишњег плана рада Школе за школску 

2022/23. годину. 

3.Припрема распореда дежурства наставника за школску 2022/23. 

годину 

4.Припрема просторија Школе и запослених за реализацију 

наставе у посебним условима – пандемија COVID 19 према 

упутствима Министарства просвете науке и технолошког развоја 

5.Израда оперативног плана рада Школе у сарадњи са Тимом за 

обезбеђивање квалитета и развој установе и достављање Плана 

Школској управи Београд ради добијања сагласности за 

реализацију 

6. Реализација ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ – посебна подршка ученицима у 

оквиру Пројекта: „ПРЕМОШЋАВАЊЕ ДИГИТАЛНОГ ЈАЗА ЗА 

СВЕ УЧЕНИКЕ У СРБИЈИ“ 

7. Организовање стручног усавршавање за наставнике и стручне 

сараднике „КОНФЛИКТИ ИЗМЕЂУ РОДИТЕЉА И 

НАСТАВНИКА И СТРАТЕГИЈЕ РЕШАВАЊА“ 

 

 

 

 

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. 
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3.3 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ 

 

Реализоване теме/активности Време реализације Реализатори 

1. Представљање Модела 1 

према коме је организован рад 

наше школе 

2. Упознавање са Извештајем о 

раду школе 

3. Извештај о постигнућима 

наших ученика на Завршном 

испиту 

4. Припрема за предстојеће 

родитељске састанке 

2.9.2021. Чланови Савета родитеља 

Директор школе 

ПП служба 

Члан Тима за сарадњу са 

родитељима 

 

 

1. Конституисање Савета 

родитеља за шк. 2021/2022. год. 

2. Упознавање Савета родитеља 

са годишњим планом рада школе 

3. Избор најповољније понуде за 

осигурање ученика за шк. 

2021/2022. год. 

28.9.2021. Чланови Савета родитеља 

Директор школе 

ПП служба 

Члан Тима за сарадњу са 

родитељима 

 

 

1. Анализа усппеха и 

дисциплине ученика на крају 

првог класификационог периода 

2. Предлог мера за побољшање 

успеха и дисциплине ученка у 

наредном периоду 

3. Представљање активности 

ученика у оквиру Клуба за учење 

4. Представљање Плана 

психосоцијалне подршке 

ученицима у оквиру пројекта 

„Премошћавање дигиталног јаза 

за сву децу“ 

5. Презентација резултата 

истраживања „Утицај 

едукативних и психосоцијалних 

извора стреса на процес учења“ 

 

24.11.2021. Чланови Савета родитеља 

Директор школе 

ПП служба 

Члан Тима за сарадњу са 

родитељима 

 

 

1. Представљање достављене 

понуде за испоруку уџбеника у 

претплати за школску 2021/2022. 

годинупреко „Школског сервиса 

Гајић д.о.о“ 

2. Упознавање родитења са 

Протоколом о употреби 

мобилних телефона и других 

24.2.2022. Чланови Савета родитеља 

Директор школе 

ПП служба 

Члан Тима за сарадњу са 

родитељима 
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мобилних уређаја у ОШ 

„Бранислав Нушић“ 

3. Извештај о раду Школе у 

првом полугодишту школске 

2021/2022. године 

4. Иницијатива Савета родитеља 

за формирање друге групе 

боравка у другом разреду 

1. Презентаија новог програма 

слободних активности у другом 

циклусу образовања 

2.Обавештење Савета родитеља 

о списку уџбеника за школску 

2022/2023. Годину 

3. Припрема за реализацију 

пробног завршног испита у 

нашој Школи 

24.3.2022. Чланови Савета родитеља 

Директор школе 

ПП служба 

Члан Тима за сарадњу са 

родитељима 

 

 

1. Анализа успеха и дисциплине 

ученика на крају другог 

тромесечја 

2. Анализа резултата пробног 

завршног испита 

3. Избор представника Савета 

родитеља за учешће у раду 

Школског одбора  

12.4.2022. Чланови Савета родитеља 

Директор школе 

ПП служба 

Члан Тима за сарадњу са 

родитељима 

Наташа Петровић, 

секретар школе 

 

Онлајн Савет родитеља 16.6.2022. Чланови Савета родитеља 

Директор школе 

ПП служба 

Члан Тима за сарадњу са 

родитељима 

1. Информације о организацији 

завршног испита 

2. Усавршавање дела Годишњег 

плана који се односи на 

реализацију ђачких путовања, 

културних садржаја ван школе, 

спортско-рекреативних садржаја 

ван школе 

3. Саглансост Савета родитеља 

за отварање још једне групе 

продуженог боравка у првом 

разреду 

22.6.2022. Чланови Савета родитеља 

Директор школе 

ПП служба 

Члан Тима за сарадњу са 

родитељима 
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3.4  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА  ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.  

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 

 Усвајање годишњег плана рада 

школе 

септембар - дискусија на 

састанку УП 

- презентација 

програма рада  - 

разматрање 

предлога и 

доношење одлука 

 -гласање 

-извештај 

-  чланови 

Ученичког 

парламента 

- координатор УП 

 Обележавање  ,,Дечје недеље“ 

 Дан школе 

 

октобар 

 

 

 

 

 

 

- иницијативе 

Ученичког 

парламента 

- акције на нивоу 

школе 

- дискусија на 

састанцима  

-координатор 

парламента  

- чланови 

Ученичког 

парламента 

- одељењске 

старешине 

- предметни 

наставници 
 Обележавање  Дана толеранције 

 Упознавање са Конвенцијом о 

правима детета 

 Разматрање односа и сарадње 

ученика и наставника 

 

16.новембар 

 

 

 

 

 

-пано 

- излагање 

председника 

парламента. 

- дискусија  

 

-  чланови 

Ученичког 

парламента 

- координатор УП 

 Анализа успеха и дисциплине на 

крају I  полугодишта  

 Организација  вршњачке  

     помоћи ученицима са 

     слабијим успехом, на нивоу  

     одељења 

 

децембар -

јануар 

- разговор, 

анализа   

- подношење 

извештаја          - 

одржавање часова 

одељењског 

старешине на 

тему вршњачке 

едукације 

- чланови 

Ученичког 

парламента 

- одељењске 

старешине 

- координатори УП 
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 Хуманитарна Новогодишња 

акција ''Један пакетић – много 

љубави''. 

 

 

 

децембар 

иницијативе 

Ученичког 

парламента 

- разматрање 

предлога израда 

списка задужења 

у оквиру 

састанака  

- извођење   

акције 

- чланови 

Ученичког 

парламента 

- предметни 

наставници 

- директор 

- одељењске 

заједнице 

-  координатор УП 

-домар 

 Помоћ у  реализацији  школских 

и општинских такмичења 

 Протокол о употреби мобилних 

телефона у школи 

 

Фебруар- 

март 

 

-помоћ у 

организацији и 

реализацији 

општинског 

такмичења из 

српског језика 

- чланови 

Ученичког 

парламента-17 

ученика осмих 

разреда 

- одељењске 

старешине. 

- координатор УП 

-наставници 

српског језика 

-предметни 

наставници 

-учитељи 

 

 

 Учешће у акцијама естетског 

уређења школе. 

октобар - 

март 

 

- уређење 

ходника, холова, 

дворишта. 

- давање  

мишљења, 

предлога 

- чланови 

Ученичког 

парламента 

- наставница 

ликовне културе  

- координатор УП  

 Обележавање Међународног 

дана породице 

 

 

15. мај - радионице у ТЦ 

„Стадион“ 

-музички програм 

ученика 

 

 

- чланови 

Ученичког 

парламента 

- одељењске 

заједнице 

-наставник музичке 

културе 

- директор 

- координатор УП 

 Организација тематских 

предавања о болестима 

зависности и здравим 

стиловима живота… 

 

21.03.2022. 

 

 

 

 

- предавање „ Шта 

знаш о пубертету“ 

 

 

 

- чланови 

Ученичког 

парламента 

- девојчице шестих 

разреда 
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9.05.2022. 

 

 

 

 

 

 

Предавање 

„Наркоманија“ 

-предметни 

наставници 

- директор 

-одељење за 

превенцију 

злоупотребе 

психоактивних 

супстанци МУП-а 

Београд 

-ученици шестих 

разреда 

 Анализа рада УП-а 

 Избор тема и активности за 

следећу школску годину 

 Извештај о раду УП 

 Организација последњег 

школског рада за осмаке 

 Организација прославе мале 

матуре 

Мај-јун  - разговор 

-анализа 

-дискусија 

 

 

- чланови 

Парламента 

- координатор УП 

-директор 

-предметни 

наставници 

- 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  Павле Благојевић 7/1 , заменик 

председника Парламента   Тијана Бјељац 8/1 и записничар Јана Ћурчић 8/2. Програм рада 

Парламента усвојен је на првом састанку, а изабране теме су предложене од стране 

ученика. Предвиђене активности Парламента су реализоване у складу са епидемиолошком 

ситуацијом.  

 Чланови су са задовољством учествовали у раду Парламента, износили своја 

мишљења, давали предлоге и начине реализације одређеног садржаја. Учили смо заједно 

како да изразимо своје мишљење, учествујемо у разговору и разменимо мишљење уз 

поштовање садржаја. 

Координатор Ученичког парламента: Сања Радовановић. 
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3.5  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ   

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

14 седница Наставничког већа. Планираним програмским задацима и садржајим 

приступили смо одговорно, истичићу сваког месеца план рада стручних органа, међу 

којима је и Наставничко веће.  

 

Време 

реализације 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

1.Усвајање Годишњег плана рада за школску 2021./22. годину 

2.Усвајање извештаја о раду Школе за школску 2020/21. годину 

3.Информације о Пројекту „Беотаблет“ 

4.Формирање Клуба за учење у оквиру Пројекта „Премошћавање 

дигиталног јаза“ 

5. Информације о организаовању екскурзија 

6.Формирањесекције за програмирање и информатику у оквиру 

пројекта „Школе за 21. век“ 

7.Усвајање распореда писмених и контролних задатака 

8. Упознавање Наставничког већа са пројектним активностима у 

школској 2021/22. 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.Презентације у оквиру Пројекта „Премошћавање дигиталног 

јаза...(успостављање библиотеке и пружање подршке за 

најугроженије ученике) 

5.Свечана додела награда за ученике који су учествовали у 

наградном ликовном и литерарном конкурсу поводом 

обележавања Дана Школе 

6. Усвајање Протокола поступања у случајевима дискриминације, 

злоставњања, насиља и занемаривања у ОШ“Бранислав Нушић“ 
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Д
Е

Ц
Е

М
Б

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.Упознавање стручног већа са изменама Правилника о стручном 

усавршавању наставника и стручних сарадника 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

1.Подношење извештаја о раду  директора Школе у првом 

полугодишту школске 2021/22. године. 

2.Упознавање Већа са Протоколом о употреби мобилних телефона 

у ОШ“Бранислав Нушић“ 

3.Припрема за предстојећа такмичења 

М
А

Р
Т

 

1.Усвајање плана набавке наставних средстава 

2.Доношење одлуке о коришћењу уџбеника и приручне 

литературе у настави за школску 2022/23. годину 

3.Презентација нових програма слободних наставних активности 

за школску 2022/23. годину. 

4.Припрема за реализацију пробног завршног испита 

А
П

Р
И

Л
 1. Праћење реализације оперативних планова наставника  

2. Педагошко – инструктивни рад са наставницима – анализа 

посећених ћасова и других облика образовно-васпитног рада са 

ученицима 

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 

2022/23. годину. 

7.Доношење одлуке о избору ученика генерације 

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 дестинацијама ђачких путовања за школску 

2022/23. Годину 
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А
В

Г
У

С
Т

 
1.Усвајање Извштаја о раду ОШ“Бранислав Нушић“ за школску 

2021/22. годину. 

2. Припрема информација за школски сајт 

3. Припрема часова одељењске заједнице 1. септембра 

4.Усвајање распореда часова за школску 2022/23. годину. 

5. Усвајање распореда дежурства наставника за школску 2022/23. 

годину 

6.Усвајање распореда кабинета за школску 2022/23. Годину 
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3.6  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ 

НАСТАВЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.  ГОДИНУ  

 
 

Активности/теме Време 

реализације 

Начин 

реализације 

Носиоци реализације 

1. Утврђивање распореда коришћења 

учионица за наредну школску 

годину 

 

VIII 

 

Договор 

Чланови стручног већа 

наставника разредне 

наставе, Директор 

2. Припрема за израду одељењских 

распореда часова и распореда 

коришћења фискултурне сале 

 

VIII 

 

Договор, израда 

одељењских 

распореда 

Чланови стручног већа 

наставника разредне 

наставе, 

Директор, ПП служба 

3. Подела задужења везаних за израду 

дежурства наставника разредне 

наставе 

 

 

VIII 

 

Договор и подела 

задужења и 

израде плана 

дежурства  

Чланови стручног већа 

наставника разредне 

наставе, 

Директор, ПП служба 

4. Припрема свечаног пријем првака 

 

 

VIII 

 

Предлози, 

Договор  

Чланови стручног већа 

наставника разредне 

наставе, 

Директор, ПП служба 

1. Реализација свечаног  пријема 

првака  

 

IX 

Свечани пријем 

првака  

Чланови стручног већа 

наставника , разредне 

наставе,  

Директор, ПП служба 

2. Распоред контролних вежби, 

писмених задатака и израде 

иницијалних тестова 

 

IX 

Договор и  израда 

плана контролних 

вежби и  

писмених 

задатака 

Чланови стручног већа 

наставника разредне 

наставе, Директор, ПП 

служба 

3. Материјална потраживања ученика: 

осигурање, Црвени крст, Дечији 

савез 

 

IX 

Упознавање са 

материјалним  

потраживањима 

за текућу школску 

годину 

Чланови стручног већа 

наставника разредне 

наставе, 

Директор 

1. Анализа иницијалних тестова 

 

 

 

 

X 

 

Извештаји Чланови стручног већа 

наставника разредне 

наставе 
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2. Израда педагошких профила ученика 

 

 

X 

 

Договор око рока, 

израда профила за 

утврђену децу  

Чланови стручног већа 

наставника разредне 

наставе, 

ПП служба 

3. Договор око обележавања Дана 

школе (тематски дан) 

X 

 
Договор Чланови стручног већа 

наставника разредне 

наставе, 

Директор 

4. Ликовно – литерарни и филмски  

конкурс поводом Дана школе на 

тему ,,Нушић нас учи да кроз живот 

идемо са осмехом" 

X 

 
Разговор и 

утврђивање рока 

Руководилац стручног 

већа наставника разредне 

наставе, Чланови 

стручног већа 

наставника разредне 

наставе 

1.  Анализа успеха и дисциплине на 

крају    првог класификационог 

периода и предлог мера за 

побољшање успеха и дисциплине 

 

 

 

 

 

02.11.2021. 

 

 

Извештаји 

Чланови стручног већа 

наставника разредне 

наставе, 

Наставници енглеског  

језика, Директор, ПП 

служба 

1.  Анализа успеха и дисциплине на 

крају    првог полугодишта и предлог 

мера за побољшање успеха и 

дисциплине 

 

27.12.2021. 

 

 

Извештаји 

Чланови стручног већа 

наставника разредне 

наставе, 

Наставници  енглеског  

језика, Директор, ПП 

служба 

2. Извештај и анализа остварених    

резултата рада у наставним и 

ваннаставним активностима на крају 

првог полугодишта 

 

 

27.12.2021. 

 

 

Извештаји 

Руководилац стручног 

већа наставника разредне 

наставе, 

ПП служба 

1. Припреме и обележавање школске 

славе (тематски дан) 

 

 

I Договор и 

упознавање са 

начином 

реализације  

Чланови стручног већа 

наставника разредне 

наставе, Директор 

2. Припрема и договор стручног 

усавршавања учитеља (олајн обуке) 

 

 

I 

 

Договор 

Чланови стручног већа 

наставника разредне 

наставе, 

Директор 

1. Припреме за предстојећа такмичења  II Договор и  подела 

задужења 

Чланови стручног већа 

наставника разредне 

наставе 

 



33 

 

2. Обележавање Међународног дана 

против вршњачког насиља 

II Договор и 

упознавање са 

начином 

реализације 

Чланови стручног већа 

наставника разредне 

наставе, библиотекар 

школе, Директор 

1. Планиране активности екстерног 

маркетинга и промоције Школе - 

Сарадња са предшколским 

установама 

III Договор и  подела 

задужења  

Учитељи продуженог 

боравка школе, Директор 

2. Договор о коришћењу уџбеника за 

наредну школску годину 

 

III Договор и подела 

задужења преко 

Вибер групе 

Чланови стручног већа 

наставника разредне 

наставе, 

Директор 

1. Анализа успеха и дисциплине на 

крају трећег класификационог 

периода и предлог мера за 

побољшање успеха и дисциплине 

 

04.04.2022. Извештаји Чланови стручног већа 

наставника разредне 

наставе, 

Наставници енглеског  

језика, Директор, ПП 

служба 

2.  Извештај и анализа остварених 

резултата рада у наставним и 

ваннаставним активностима на крају 

трећег  класификационог периода 

04.04.2022. Извештаји Руководилац стручног 

већа  

наставника разредне 

наставе, 

Директор, ПП служба 

1. Подела задужења за израду 

Школског програма за период од 

школске 2022/23. до 2025/26. Године 

24.05.2022. Договор Чланови стручног већа 

наставника разредне 

наставе, Наставници 

енглеског  језика, 

Директор, ПП служба 

1.  Анализа успеха и дисциплине 

ученика   на крају школске 2021/2022. 

године 

 

23.06.2022. Извештаји Чланови стручног већа 

наставника разредне 

наставе, Наставници  

енглеског  језика, 

Директор, ПП служба 

2.  Доношење одлуке о додели 

похвалница  и награда ученицима за 

постигнуте резултате 

 

23.06.2022. Извештаји, 

Договор 

Чланови стручног већа 

наставника разредне 

наставе, 

Директор, ПП служба 

3.  Припрема за израду годишњег плана 

рада Школе за школску 2022/23. 

Годину 

VI Договор Чланови стручног већа 

наставника разредне 

наставе 

Директор, ПП служба 
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        У раду Стручног већа наставника разредне наставе биле су заступљене активности 

везане за планирање наставног рада за предстојећу школску годину. Рад је углавном 

организован по кварталима и полугодиштима.  

На седницама Стручног већа наставника разредне наставе разматрана су питања о 

коришћењу учионица и фискултурне 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 6 састанка Стручног већа наставника разредне наставе. 

Састанцима су присуствовали сви чланови Стручних већа, директор школе, ПП служба, 

наставници енглеског  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 класификационим периодима вршена је анализа успеха и дисциплине ученика, а на 

полугодиштима су утврђивани успех и дисциплина ученика, као и предлог одељењских 

старешина за награђивање ученика. 

Прво полугодиште је завршено 30.12.2021. Друго полугодиште је почело 

24.01.2022. године и тада је направљен нови – кориговани  школски календар. По новом 

школском календару, школска година је продужена три дана и трајала је до 24.06.2022. 

године.  

       Сви учитељи су редовно писали своје оперативне планове, усаглашавајући их са 

Школским програмом и Годишњим планом рада школе. На почетку школске године 

урађени су глобални планови од 1- 4. разреда засновани на исходима. Планови су 

предавати  педагогу школе на GOOGLE DRIVE диску месечно према утврђеном року.  

Чланови Стручних већа су износили запажања о свом раду.  

Сумирани су резултати рада током школске 2021/2022. године. 

 

У овој школској години већина садржаја планираних планом и програмом су реализовани. 

Неке активности планиране планом Стручног већа наставника разредне наставе нису 

реализоване и то: излети, рекреативна настава, одлазак у позориште, дружење и сусрет са 

писцима за децу, свечане приредбе и пројекти и манифестације наше школе.због 

епидемиолошке ситуације.  Једино су ученици четвртог разреда реализовали једнодневни 

спортско-едукативни излет у манастиру Ново Хопово у организацији агенције Супер Турс. 

Већина планираних огледних часова и тематских дана су реализовани а планиране 

активности и извештаји након реализованих истих послати су директору и педагогу школе. 

 

    Истакнути су проблеми са којима су се ученици сусретали током ове школске године, 

као и то како их превазићи у наредној школској години. На нивоу Стручног већа учитеља, 

договор је да се и даље, у наредној школској години 2022/23. бавимо оснаживањем  

ученика за ефикасно и самостално учење. 

     У јуну месецу урађен је нови школски програм који ће важити наредне четири године. 

Закључено је да можемо бити задовољни  многим  областима вредновања рада учитеља. 

 

Руководилац стручног већа наставника разредне наставе 

                                                                          Весна Ристић 
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3.7 ИЗВЕШТАЈ О  РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА, 

ЛИКОВНЕ И МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ И ВЕРОНАУКЕ за школску 2021/2022. годину 

 

 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 
 

Време  
Начин реализације Извршиоци 

1. Начин реализације   

програма рада – израда 

плана писмених задатака и 

контролних вежби 

IX 

Договор и 

усаглашавање са 

планом који 

прописује МПНТР 

Верица Арула 

Сви чланови 

2. Критеријуми оцењивања 

ученика – израда педагошке 

документације 

Усаглашени 

критеријуми, 

израђени обрасци 

педагошке 

документације и 

планови процена 

Сви чланови 

Педагог 

3. Организација и избор 

ученика за рад у секцијама, 

додатној, допунској настави 

и избор тематских садржаја 

Договор да се прате 

могућности и 

потребе ученика. 

Сви чланови 

4. Предлог нових облика и 

средстава наставног рада у 

већу - Примери добре праксе 

Огледни часови: 

Верица Арула, 

Велибор Васовић, 

Јадранка Бежановић 

Совиљ: 

*Са Нушићен кроз 

Београд (у оквиру 

пројекта „Мој 

Београд“ 

Сви чланови 

 

5. Прослава Дана школе - 

допринос и  учешће нашег 

актива 

Тематски дан 

посвећен Браниславу 

Нушићу 

Сви чланови 

1. План стручног 

усавршавања у већу 
X 

Договор да се чланови 

придруже 

арепубличком 

зимском семинару 

Сви чланови 

1. Прослава Светог Саве XII Радионице Сви чланови 
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2. Планирање школских 

такмичења, календар 

ваншколских такмичења 

Договор о раду са 

ученицим уз 

поштовење њихове 

динамике и прописа 

Сви чланови 

1. Анализа реализације 

Плана и програма рада већа 

у првом полугодишту и 

допринос унапређењу обр. 

васп. Праксе 

I 

Дефинисана потреба 

за подизањем 

дигиталних 

компетенција 

Верица Арула 

Сви чланови 

2. Анализа рада допунске 

наставе, додатне 

наставе и слободних 

активности и предлог мера 

за побољшање квалитета 

рада и превазилажење 

евентуалних проблема 

Разговор на састанку 

Стручног већа 

Сви чланови 

3. Проблеми у савладавању 

градива у току првог 

полугодишта и предлог мера 

Договорено је да се 

проблемима прилази 

индивидуално 

Сви чланови 

Педагог 

1. Избор уџбеника, 

приручника и стручне 

литературе за наредну 

школску годину 

III 

 

Изабрани су 

„Едукини уџбеници 

за осми разред, за 

српски језик. 

Музичка култура - 

Вулкан знање аутора 

Јасмине Чолић и 

Александре Хаџи-

Ђорђевић.  

Сви чланови 

2. Организација школских 

такмичења из књижевности 

и српског језика и језичке 

културе 

У школи је 

организовано 

Општинско 

такмичење из 

српског језика и 

језичке културе  

Верица Арула 

Сви чланови 

 

2. Организација школских 

такмичења и припрема за 

конкурсе 

Рецитовање 

Ликовни конкурси 

Сви чланови 
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3. Припрема за ваншколска 

такмичења: договор о 

учешћу и припреми ученика 

Такмичења су 

реализована, а 

ученици 

припремљени за све 

нивое 

Пружена је помоћ 

при учешћу на 

конкурсима и 

ваншколским 

манифестацијама 

Сви чланови 

4. Припрема за 

манифестацију „Ја имам 

таленат“ 

Такмичење није 

одржано због 

епидемиолошке 

ситуације. 

Сви чланови 

1. Припрема за „Читалачку 

значку“ и „Ђачке песничке 

сусрете“ 

I V 

Такмичења су 

реализована током 

другог полугодишта 

Звездана Шевић 

Јелена Цупарић 

1. Израда скице Годишњег 

плана рада већа за наредну 

годину 

V 

Скицу је припремила 

Верица Арула 

Верица Арула 

Сви чланови 

2. Предлог поделе часова и 

задужења за све 

области рада за наредну 

школску годину 

Часови су подељени 

у складу са 

расположивим 

ресурсима на 

састанку Стручног 

већа ком су 

присуствовале 

директорка Маријана 

Стефанович и 

педагог Бранка 

Стојич Вуковић. 

Сви чланови 

3. Предлог ученика за 

похвале и награде 

Похваљени су и 

награђени сви 

ученици који су 

остварили резултате 

на такмичењима. 

Сви чланови 

1. Анализа реализације 

Плана и Програма рада већа 

на крају школске године 
VI 

На састанку је 

утврђено да су сви 

аспекти плана 

реализовани у складу 

Верица Арула 

Сви чланови 
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са ситуацијом у којој 

се одвијала настава. 

2. Предлог Годишњег плана 

рада за наредну школску 

годину 

Верица Арула је 

сачинила Годишњи 

план рада за наредну 

школску годину 

Верица Арула 

Сви чланови 

3. Сумирање и израда 

Извештаја о резултатима 

рада слободних активности и 

додатне наставе и 

постигнутим резултатима на 

такмичењима и смотрама и 

разговор о мерама за 

превазилажење евентуалних 

проблема у раду секција 

Чланови већа су 

поднели извештаје 

на састанку стручног 

већа 

Верица Арула 

Сви чланови 

4. Избор председника већа и 

актива за наредну школску 

годину 

Верица Арула је и 

даље председник 

стручног нећа. 

Сви чланови 

 

Верица Арула 
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3.8 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ЕНГЛЕСКОГ И 

ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ШКОЛСКУ  2021-2022. ГОДИНУ 

 

Реализована тема/ активност Време 

реализације 

Начин 

реализације 

Реализатори 

 -Разматрање Правилника о 

оцењивању 

-Уједначавање критеријума 

оцењивања  

-Договор о  начину 

реализације   програма рада 

 – израда плана писмених 

задатака и контролних вежби 

-Договор о моделу иницијалне 

провере знања. 

-Договор о избору платформе, 

Гугле учионице, у случају 

потребе за реализацију онлајн 

наставе 

Август  2020 Непосредно Чланови стручног већа 

- Уједначавање критеријума 

педагошке документације,на нивоу 

Стручног већа, за праћење 

постигнућа ученика 

 

 

 

 

 -Европски дан језика –пројекат 

Септембар 

2021 

 

 

 

 

 

Септембар 

2021 

Непосредно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредно 

Чланови стручног већа 

Маријана Стефановић-

директор 

Бранка Стојић Вуковић-

педагог 

Верица Арула 

,наставник српског 

језика 

 

Чланови стручног већа 

Ученици 5. -  8. разреда 

-Предлог нових облика и 

средстава наставног процеса у 

Већу - Примери добре праксе 

 

Октобар 

2021 

Непосредно Чланови стручног већа 

 

Међународно такмичење из 

енглеског и француског  језика 

Willkommen 2021 

Новембар 

2021 

Онлајн  Тонић Светлана , 

Ђорђевић Зорана, 

Невенка Јоксовић 

 ученици 6. 7. и 8. 

разреда) 
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Пројекат-„Образовни круг“– 

 

 

Новембар 

2020 

Децембар 

 

 

Онлајн  

 

 

Блаженка Тривунчић, 

Невенка Јоксовић, 

ученици 7. и 8. разреда. 

 

Школско из енглеског и 

француског језика 

 

Фебруар 

2021 

Непосредно Тонић Светлана , 

Ђорђевић Зорана, 

Невенка Јоксовић 

 Тијана Сарић 

ученици 

8. разреда 

Општинско ,градско и републичко 

такмичење такмичење из енглеског 

и француског језика 

 

Март 

Април 

Мај 2022 

Непосредно Тонић Светлана , 

Ђорђевић Зорана, 

Невенка Јоксовић 

 Тијана Сарић 

ученици 

8. разреда 

- Договор о начину реализације 

писмених задатака 

 

Март 2022. Непосредно   

Чланови   стручног 

већа, педагог - Бранка 

Стојић Вуковић 

Одабир уџбеника за наредну 

школску годину 

Април 2022. Непосредно  Чланови   стручног већа 

    

-Договор око поделе за школску 

2022/23 годину  

Јун 2022. Непосредно  

 

Чланови   стручног већа 

педагог - Бранка Стојић 

Вуковић 

-Израда плана рада Стручног већа 

за наредну школску годину(онлајн) 

 

Јун  2020 Непосредно  

 

Чланови   стручног већа 

 

 

Иницијална  провера знања  је спроведена кроз квизове, 

интрактивне задатке,осмосмерку...  

     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. 

          Радило се на увођењу нових метода учења и самооцењивања како би сваки 

ученик добио могућност да ради на себи. Са истим циљем израђивани су задаци са 

захтевима који су   прилагођени могућностима ученика са слабијим постигнућима, 

као и за ученике са већим постигнућима. 
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Редовно су пружане информације у виду формативне процене у Е-дневнику,  

о постигнућима, уз препоруку за напредовање према могућностима ученика.  

Најбољи резултати су постизани када се интензивира сарадња са родитељима. 

Огледни часови:  

Француски језик „Ускрс“-5-1,2,3,4 6-1,4,7-3,8-3-  април 2022.  Невенка Јоксовић 

                                                                                                         Светлана Тонић 

                                                                                                         Јадранка Бежановић Совиљ 

                                                                                                         Владимир Радовић 

Француски и енглески  језик „Париз-Лондон“-8-3     12.6. 2022        Невенка Јоксовић 

                                                                                                                   Тијана Сарић 

Енглески језик-Снежана Драшковић 

,,Весео Ускрс“(“Joyful Easter”) 21. 04. 2022.(I 2, I 3 )20. 04. 2022.(IV 3, 4 )18. 04. 2022.(IV 1 ) 

 

Такмичења: 
Ученици наше школе су остварили запажене резултате на такмичењима из страних језика: 

Енглески језик Виктор Војновић 8/1 2. место општинско такмичење 

1.место међународно такмичење 

Willkommen  

 Ива Стојановић 8/4 3. место општинско такмичење 

 Лазар Милићевић 8/3 3. место општинско такмичење 

 Андреј 

Миловановић 

8/3 3. место општинско такмичење 

Француски 

језик 

Јана Ћурћић 8/2 1.место Wilkommen међународно 

такмичење 

 Марина Бајић 8/1 2.место Wilkommen међународно 

такмичење 

 Немања Пујић 8/1 3. место општинско такмичење 

3.место окружно такмичење, 

пласман на републичко 

   Чланови Стручног већа су активно учествовали у бројном 

пројектима,семинарима,радионицама што се може видети у појединачним извештајима о 

стручном усавршавању. 

 

    Руководилац Стручног већа страних језика:Светлана Тонић 
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3.9  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА биологије, хемије и 

домаћинства ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.  ГОДИНУ  

 

 

Активности/теме Време 

реализације 

Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

1. Договор о начину реализације програма 

рада- Распоред иницијалних, контролних 

задатака и писмених вежби 

2. Договор о припреми диференцираног и 

индивидуализованог рада са ученицима 

3. Усаглашавање критеријума оцењивања 

ученика – израда педагошке документације 

4. Одговоран однос према здрављу - 

педагог Бранка Стојић Вуковић 

5. Извештај о стручном усавршавању 

наставника Стручног већа биологије, 

хемије и домаћинства за школску 

2020/2021. Годину 

Септембар, 

2021. 

-Усмени 

договор 

-састанак 

чланова 

Стручног већа 

-Писање 

записника са 

седнице 

стручног већа 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ 

ЗА БИОЛОГИЈУ, 

ХЕМИЈУ И 

ДОМАЋИНСТВО

-педагог 

школе 

1. Извештај о резултатима са иницијалног 

тестирања 

2. Google учионица- договор око креирања 

задатака и материјала.  

3. Одговоран однос према здрављу-

Исхрана и физичка активност-радионице 

4. Прослава Дана школе. 

Септембар, 

2021. 

-Усмени 

договор 

-састанак 

чланова 

Стручног већа 

-Писање 

записника са 

седнице 

стручног већа 

-радионице 

СТРУЧНО ВЕЋЕ 

ЗА БИОЛОГИЈУ, 

ХЕМИЈУ И 

ДОМАЋИНСТВО 

1. Дан школе - тематски дан посвећен 

школи и Браниславу Нушићу. 

Октобар, 

2021. 

-Усмени 

договор 

-састанак 

чланова 

Стручног већа 

-Писање 

записника са 

седнице 

стручног већа 

-кроз 

разговор, 

ликовне 

радове, израду 

задатака и 

решавање 

квиза 

СТРУЧНО ВЕЋЕ 

ЗА БИОЛОГИЈУ, 

ХЕМИЈУ И 

ДОМАЋИНСТВО 

1. Нови Правилник о стручном 

усавршавању 

2. Клуб за учење 

3. Анализа постигутог успеха на крају 

првог полугодишта и мере за побољшање 

успеха 

Децембар, 

2021.  

-Усмени 

договор 

-састанак 

чланова 

Стручног већа 

-Писање 

СТРУЧНО ВЕЋЕ 

ЗА БИОЛОГИЈУ, 

ХЕМИЈУ И 

ДОМАЋИНСТВО 

ПЕДАГОГ 

ШКОЛЕ 
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4. Припрема за такмичење и распоред 

такмичења. 

5. Анализа рада допунске наставе и 

додатне наставе и предлог мера за 

побољшање квалитета рада и 

превазилажење евентуалних проблема 

4. Извештај о стручном усавршавању. 

записника са 

седнице 

стручног већа 

1. Календар такмичења-

Организација школских такмичења 

из биологије и хемије 

2. Документација за ИОП1 и ИОП2 

3. Концепт и сврха слободних 

наставних активности-израда 

презентације за СНА: Моја животна 

средина. 

 

Фебруар, 

2022. 

-дискусија 

-Састанак 

чланова 

Стручног већа 

и педагога 

школе 

-Писање 

записника са 

седнице 

стручног већа 

СТРУЧНО ВЕЋЕ 

ЗА БИОЛОГИЈУ, 

ХЕМИЈУ И 

ДОМАЋИНСТВО 

ПЕДАГОГ 

ШКОЛЕ 

1. Избор уџбеника за 8. разред 

2. Такмичење 

3. Угледни час: Изомерија код Алкана, 

Алкина и Алкена 

Март, 2022. -Усмени 

договор 

-састанак 

чланова 

Стручног већа 

-Писање 

записника са 

седнице 

стручног већа 

СТРУЧНО ВЕЋЕ 

ЗА БИОЛОГИЈУ, 

ХЕМИЈУ И 

ДОМАЋИНСТВО 

1. Анализа резултата ученика на 

општинском такмичењу из биологије и 

хемије 

2. Анализа пробног завршног испита- 

Резултати пробног завршног испита из 

хемије и биологије 

 

Април, 2022. -Усмени 

договор 

-састанак 

чланова 

Стручног већа 

-Писање 

записника са 

седнице 

стручног већа 

СТРУЧНО ВЕЋЕ 

ЗА БИОЛОГИЈУ, 

ХЕМИЈУ И 

ДОМАЋИНСТВО 

1. Огледни час "Вода и проценти" у 

корелацији три наставна предмета 

биологија, математика и информатика. 

Мај, 

2022. 

-Усмени 

договор 

-састанак 

чланова 

Стручног већа 

-Писање 

записника са 

седнице 

стручног већа 

-Писање 

припреме 

СТРУЧНО ВЕЋЕ 

ЗА БИОЛОГИЈУ, 

ХЕМИЈУ И 

ДОМАЋИНСТВО 

И СТРУЧНО 

ВЕЋЕ 

МАТЕМАТИКЕ 

1. Извештај са градског такмичења из 

биологије 

2. Анализа реализованог огледног часа 

3. Подела часова 

4. Израда Школског програма  

5. Анализа реализације Плана и програма 

Јун, 2022. -Усмени 

договор 

-састанак 

чланова 

Стручног већа 

СТРУЧНО ВЕЋЕ 

ЗА БИОЛОГИЈУ, 

ХЕМИЈУ И 

ДОМАЋИНСТВО 
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већа на крају школске године 

6. Предлог Годишњег плана рада за 

наредну школску годину 

7. Анализа постигнутих резултата ученика 

7.разреда на пробном тесту 

8. Семинар-Етика и интегритет 

-Писање 

записника са 

седнице 

стручног већа 

 
План и програм Стручног већа за школску 2021.-22. годину реализован по плану са мањим 

одступањима и изменама. Реализоване су непланиране активности унутар пројеката у којима су 

чланови нашег актива учествовали и измењене активности везане за обележавања Светског дана 

воде, Светског дана здравља и Дана планете Земље због епидемиолошке ситуације 

Огледни часови одржани су у марту и мају. Огледни час „Изомерија код Алкана, Алкина и 

Алкена“ одржала је колегиница Весела Рађеновић и "Вода и проценти" у корелацији три наставна 

предмета биологија, математика и информатика наставнице Јелена Белча, Наташа Јанковић и 

Љиљана Ђоровић-Јовановић. 

Током септембра месеца реализоване су радионице на тему „Одговоран однос према здрављу“-

Исхрана и физичка активност. Радионице су реализоване у одељењима 6-4, 6-1, 5-3 и 5-2, 

реализовале су их Ана Гавриловић и Љиљана Ђоровић- Јовановић. Део атмосфере са једне од 

радионица погледајте на линку: 

 

https://photos.app.goo.gl/zep1Nc8cjs7gCfiBA 

 

Дан школе обележен је активностима које су прилагођене мерама заштите здравља. Из биологије и 

хемије је наставни тематски дан посвећен школи и Браниславу Нушићу реализован у свим 

разредима. Петаци су читали одломак-Прва љубав из Аутобиографије Бранислав Нушић. 

На основу прочитаног ученици петог разреда дискутовали су на тему љубав и заљубљивање, 

ученици шестог разреда су дискутовали о пубертету, седми разред је истраживао наследне и 

стечене особине код Бранислава Нушића и његове симпатије док је осми разред истраживао 

фосфор као биогени елемент. 

Ученици су часове реализовали кроз разговор, ликовне радове, израду задатака и решавање квиза. 

Чланови актива су учествовали у реализацији пројекта “Подршка ученицима из осетљивих група“, 

која представља део стручног усавршавања запослених у школама које су укључене у пројекат 

“Премошћивање дигиталног јаза у Србији за најугроженију децу” у организацији УНИЦЕФ-а и 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

Семинар траје шест недеља током 2021.-2022. школске године, као и шест недеља током 2022.-

2023. школске године. Подршку у учењу пружају и вршњаци. У нашој школи организује се из свих 

предмета који се полажу на малој матури. Похађају га сви чланови нашег актива. 

Чланови актива учествовали су и у пројектима: „Дигитална школа“ и „Дигитална писменост“. 

Такмичења из биологије и хемије су реализована. 

Постигнути резултати: 

хемија- ученик Лука Дивац, одељење 8-1 освојио је 3. место, општинском такмичењу. 

 

биологија- ученици: Милош Паприца 5-2, Лазар Цветковић 5-3 и Данка Недељковић 6-1 освојили 

су 3. место на општинском такмичењу, ученица Ема Костић 5-1 освојила је 2.  

 

На градском такмичењу из биологије наши ученици су постигли следеће резултате: 

Милош Паприца 5-2 освојио је 2. место на градском такмичењу из биологије 

Данка Недељковић 6-1 освојила је 3. место на градском такмичењу из биологије. 

 

Љиљана Ђоровић-Јовановић 

https://photos.app.goo.gl/zep1Nc8cjs7gCfiBA
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3.10  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ НАУКА 

(ИСТОРИЈА,ГЕОГРАФИЈА,ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ И СВАКОДНЕВНИ 

ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ) ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.  ГОДИНУ 

 

 

 

Активности/теме Време 

реализације 

Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

1. Задужења наставника 

2. ИОП 

3. Оцењивање ученика – праћење и 

вредновање – педагошка документација 

о ученику 

4. Одговоран однос према здрављу - 

педагог Бранка Стојић Вуковић 

5.Примена дигиталних уџбеника у 

настави , апликација и веб алата 

6.Разговор о иницијалним тестовима и 

постигнућима ученика 

17.9.2021. Комуникација,

презентација, 

конструктивна 

размена 

мишљења 

Јелена Топаловић 

Љиљана Дукић 

Рајковић 

Кристина Ђорђевић 

Маријан Петровић 

Мурић 

Бранка Стојић Вуковић 

1. Избор ученика за допунску и додатну 

наставу 

2.Клуб за учење 

3. План стручног усавршавања 

наставника 

4.Дан школе 

15.10.2021. Комуникација,

презентација, 

конструктивна 

размена 

мишљења 

Јелена Топаловић 

Љиљана Дукић 

Рајковић 

Кристина Ђорђевић 

Маријан Петровић 

Мурић 

1.Разговор о припремној настави за 

пријемни испит 

2.Анализа успеха и реализације васпитно-

образовних задатака крајем првог 

тромесечја 

3.Пројекат Дигизални јаз и Клуб за учење 

19.11.2021. Комуникација,

презентација, 

конструктивна 

размена 

мишљења 

Јелена Топаловић 

Љиљана Дукић 

Рајковић 

Кристина Ђорђевић 

Маријан Петровић 

Мурић 

1. Извештај са Педагошког колегијума 

8.12.2021. 

2. Нови Правилник о стручном 

усавршавању 

3. Припреме ка крај првог полугодишта 

4.Дискусија о усклађивању критеријума 

оцењивања 

5.Реализација пројектне теме -Грађанске 

вредности - плакат на тему Уместо 

насиља бирам; филм на тему Грађанске 

вредности – образовање, правда, 

24.12.2021. Комуникација,

презентација, 

конструктивна 

размена 

мишљења 

Јелена Топаловић 

Љиљана Дукић 

Рајковић 

Кристина Ђорђевић 

Маријан Петровић 

Мурић 
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једнакост-Љиљана Дукић Рајковић 

1.Анализа тешкоћа у настави историје и 

географије 

2. Организација Школског такмичења из 

историје и географије 

3.Угледни час-Српска православна 

црква 

Св.Сава-Шта нас је учио наш први 

учитељ?,Јелена Топаловић 

25.2.2022. Комуникација,

презентација, 

конструктивна 

размена 

мишљења 

Јелена Топаловић 

Љиљана Дукић 

Рајковић 

Кристина Ђорђевић 

Маријан Петровић 

Мурић 

Невенка Јоксовић 

Владимир Радовић 

Јадранка Бежановић 

Совиљ 

1.Извештај са такмичења 

2.Избор уџбеника за 8. Разред 

3.Међупредметна пројектна настава-

Франкофоне земље, географија-

Маријана Петровић Мурић,француски 

језик Невенка Јоксовић 

9.4.2022. Комуникација,

презентација, 

конструктивна 

размена 

мишљења 

Јелена Топаловић 

Љиљана Дукић 

Рајковић 

Кристина Ђорђевић 

Маријан Петровић 

Мурић 

Невенка Јоксовић 

1.Анализа постигнутих резултата 

ученика 7.разреда на пробном тесту 

2.Пројектне активности: 

-Географија локалне средине,8.разред 

-Регионална географија Европе,6.разред 

-Мали прогнозери,5.разред 

-Римски остаци у 

Србији,5.разред,Свакодневни живот у 

прошлости 

3.Огледни часови: Србија у доба 

Немањића, одељења 4/1, 4/3, мај 

2022.,Љиљана Дукић Рајковић 

4.Семинар-Етика и интегритет 

5..Анализа реализације Плана и 

програма већа на крају школске године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6.2022. Комуникација,

презентација, 

конструктивна 

размена 

мишљења 

Јелена Топаловић 

Љиљана Дукић 

Рајковић 

Кристина Ђорђевић 

Маријан Петровић 

Мурић 

Координатор /реализатор 

Јелена Топаловић 
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3.11 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ФИЗИЧКОГ И 

ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.  ГОДИНУ 
 

Активности/теме Време 

реализације 

Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Договор о изради глобалних и 

оперативних планова и програма 

(редовна настава, ваннаставне 

активности) 

VIII анализа, 

дискусија, 

разматрање 

предлога 

Чланови стручног 

већа 

 

План набавке потребних средстава за 

наставу физичког и здравственог 

васпитања 

VIII договор Чланови стручног 

већа 

 
Припрема и реализација такмичења у 

оквиру Програма школског спорта и 

спортско-рекреативних активности  

(„Недеља школског спорта“) 

IX / X, 

IV / V/ VI 

договор, 

организација, 

реализација 

Чланови стручног 

већа 

Ученици/це  

од V до VIII разреда 

 

 

Усаглашавање критеријума 

оцењивања ученика, са освртом на 

диференцирани приступ у раду 

X 

 

анализа, 

дискусија 

 

Чланови стручног 

већа 

 

Припрема, реализација и анализа 

одржаног угледног часа 

X 

 

реализација, 

присуство 

колега,  

дискусија и 

евалуација 

Задужени наставник:  

Ђорђе Јерковић;  

 

Присутни 

наставници 
Договор о припремама и учествовању 

на такмичењима предвиђеним 

Календаром школских спортских 

такмичења (сви нивои такмичења) 

IX, 

I 

 

договор, 

припремање 

 

Чланови стручног 

већа 

 

Учествовање на такмичењима 

предвиђеним Календаром школских 

спортских такмичења (сви нивои 

такмичења) 

током 

школске 

године 

реализација 

 

Чланови стручног 

већа 

Ученици/це  

од V до VIII разреда 

 

 

Информације са одржаних састанака 

других стручних тела (Педагошки 

колегијум, Удружење педагога 

физичке културе...) 

током 

школске 

године 

излагање Чланови стручног 

већа 
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Анализа успеха и дисциплине ученика 

на крају класификационих 

периода/полугодишта  

XI, 

XII, 

IV, 

VI 

анализа, 

дискусија 

 

Чланови стручног 

већа 

 

Припрема, реализација и анализа 

одржаног угледног часа 

XI 

 

реализација, 

присуство 

колега,  

дискусија и 

евалуација 

Задужени наставник:  

Јелена Тонић / 

наставници других 

стручних већа 

Присутни 

наставници 

Анализа реализације редовне наставе; 

размена искустава о тешкоћама при 

спровођењу наставног процеса и 

предлози за побољшање 

XII, 

         VI 

анализа, 

дискусија, 

разматрање 

предлога 

Чланови стручног 

већа 

 

Анализа постигнутих резултата на 

такмичењима одржаним у складу са 

Календаром школских спортских 

такмичења (сви нивои такмичења) 

XII, 

VI 

анализа, 

дискусија 

 

Чланови стручног 

већа 

 

Извештај о постигнутим резултатима 

ученика и предлози за доделу 

Посебних диплома и Похвалница 

VI 

 

извештавање 

 

Чланови стручног 

већа 

 

Информације о похађаним семинарима током 

школске 

године 

извештавање, 

дискусија 

 

Чланови стручног 

већа 

 

Предлог поделе часова и задужења за 

наредну школску годину  

VI 

 

договор Чланови стручног 

већа 

Извештај о стручном усавршавању 

током школске године и  договор о 

планираним  облицима стручног 

усавршавања за наредну школску 

годину 

VII 

 

извештавање, 

договор 

Чланови стручног 

већа 

Анализа рада стручног већа током 

школске године и извештај 

VII 

 

анализа, 

дискусија, 

извештавање 

Чланови стручног 

већа 

Руководилац 

стручног већа  

Предлог плана и програма рада 

стручног већа за наредну школску 

годину 

VII 

 

дискусија, 

разматрање 

предлога 

Чланови стручног 

већа 

Руководилац 

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. 

Наставни програми за све разреде кориговани су у складу са упутством „Препоруке за 

организовање наставе физичког и здравственог васпитања у школи  у контексту актуелне 

епидемиолошке ситуације“ (Српски савез професора физичког васпитања и спорта). 

Сходно актуелној ситуацији, настава је повремено реализована на даљину путем 

платформе Google-учионица. 

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.   

Кроз активности стручног усавршавања (похађани семинари и реализација угледних 

часова), члановима стручног већа омогућена је размена искуства са колегама, као и 

примена нових техника и метода у раду. 

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

спортским дисциплинама усклађеним са програмом такмичења Београдске асоцијације за 

школски спорт 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 припреме ученика за такмичења у оквиру Система школских 

спортских такмичења 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. 

Изостанак континуираног вежбања током наставе на даљину у претходне две школске 

године, одразио се на ниво постигнућа моторичких знања (оспособљеност у вештинама), 

као и стање физичких способности. Потребно је код ученика подстицати свест о значају 

физичке активности по здравље и јачати мотивацију за редовним вежбањем како на 

часовима, тако и у слободно време. Уочена је потреба за оснаживањем наставника у 

области подизања нивоа ангажовања и мотивисаности ученика у реализацији наставних и 

ваннаставних активности. 

 

Руководилац стручног већа: 

Марија Џелатовић 
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3.12  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ И 

ФИЗИКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021-2022. годину 

 

 

 СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ТЕХНИКУ И ТЕХНОЛОГИЈУ И 

ФИЗИКУ 

Руководилац: Наташа Јанковић 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ Време 

реализације 

Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

1.Подела задужења у оквиру 

стручног већа 

2.Израда глобалног и 

оперативних планова за 

радовну наставу и секције 

3. Разговор о начину процене 

постигнућа ученика и начину 

самопроцене. 

IX Дискусија, 

разматрање 

предлога и 

доношење 

одлука 

Чланови стручног 

већа 

 

1.Договор око  избора ученика 

за  такмичење, допунску и 

додатну наставу. 

X 

 

 

Дискусија, 

разматрање 

предлога и 

доношење 

одлука 

Чланови стручног 

већа 

1.Реализација угледног часа 

“Машине и механизми – 

елементи за везу” 

2.Упознавање са 

пропозицијама и календаром 

такмичења за 2021/22.г. 

3.Анализа постигнућа ученика 

и предлог мера за побољшање. 

4. Учешће на општинском 

такмичењу из српског језика 

које је реализовано у нашој 

школи. 

5. Прерасподела часова у 

оквиру технике и технологије 

и информатике. 

6. Пријава ученика за Клуб за 

учење. 

7. Пријава ученика за Ментор 

центар за вршњачко учење. 

XI   и  XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I и II 

Предавање, 

демонстрација 

 

 

 

Дискусија, 

анализа, 

разматрање 

предлога и 

доношење 

одлука 

Слађана 

Лукијановић 

 

 

 

Чланови стручног 

већа 
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 III -Дискусија, 

разматрање 

предлога и 

доношење 

одлука 

Чланови стручног 

већа 1. Разговор о начину процене 

постигнућа ученика и начину 

самопроцене. 

1. Припрема и реализација 

часова у четвртим разредима 

(техника и технологија) 

2.Анализа резултата са 

реализованих такмичења 

 

 

 

IV 

 

V 

Модули 

 

Дискусија, 

разматрање 

предлога 

-Наставници ТТ 

 

 

-Чланови стручног 

већа 

1.Предлог поделе часова и 

задужења  за наредну школску 

годину. 

2.Анализа стручног 

усавршавања 

3. Евалуација рада у току 

школске године, писање 

извештаја и планова рада 

VI Дискусија, 

разматрање 

предлога и 

доношење 

одлука 

 

Чланови стручног 

већа 

 

Евалуација: У току школске 2021/2022. године ученицима је пружана додатна подршка у 

учењу путем Гугл учионице и Гугл мита.  

 

Руководилац већа ТТ и физике  

Наташа Јанковић 
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3.13 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ 

ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.  ГОДИНУ 

 

 

 

Активности/теме 
Време 

реализације 

Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

1. Критички осврт на постигнућа 

ученика на завршном испиту на крају 

основног образовања и васпитања 

школске 2020/2021. године. 

 

2. Предлог мера за постизање бољих 

резултата на завршном испиту. 

септембар 

2021. 

Анализа, 

дискусија, 

размена мишљења 

за унапређење и 

боља постигнућа 

ученика. 

Сви чланови стручног 

већа 

1. Презентација ученичких радова 

урађених у оквиру тематског дана 

посвећеног Дану школи. 

 

2. Коришћење дигиталних уџбеника. 

 

3. Унапређење класичне наставе 

применом ИКТ-а. 

октобар 

2021. 

Презентовање 

ученичких радова, 

анализа истих. 

Размена 

конструктивних 

идеја око израде 

дигиталних 

материјала, 

применом 

различитих 

дигиталних алата. 

Сви чланови стручног 

већа 

Избор уџбеника за 8. Разред, школске 

2022/2023. 
март 2022. 

Анализа и 

дискусија. 

Сви чланови стручног 

већа 

Анализа постигнутих резултата на 

свим нивоима такмичења и предлог 

мера за унапређење додатног рада са 

ученицима. 

март-април 

2022. 

Анализа и 

дискусија. 

Сви чланови стручног 

већа 

Реализација огледног часа 

Вода и проценат 
мај 2022. 

Тимски рад 

наставника и 

ученика. 

Јелена Белча, Наташа 

Јанковић и Љиљана 

Ђоровић Јовановић 

Излагање дела садржаја са посећених 

семинара и стручних скупова: 

1. Употреба дигиталног уџбеника у 

настави математике и коришћење 

дигиталних учионица, 

2. Недоумице у реализацији нових 

програма математике, 

новембар–мај 

2021-2022. 

Информисање 

осталих чланова 

већа о делу 

садржаја са 

семинара и 

стручних скупова 

и издвајање 
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3.Савладавање меких вештина у 

релацији наставник-ученик-родитељ 

унутар установа, 

4. Блог, инстаграм, фејсбук у 

настави.  

делова  који се 

могу 

имплементирати у 

настави 

математике и 

информатике. 

Руководилац стручног већа Јелена Белча 

 

Ове школске године Богдан Рајић, ученик 73 одељења, је на  конкурсу за средње школе,  

под називом “Математичке минијатуре” које је расписало Друштво математичара Новог 

Сада освојио трећу награду својим филмом у Мајнкрафту.  

Линк https://youtu.be/T9j7wJU4QDk 

 

 

У наредном периоду планирамо да се усмеримо на интегративну наставу, проучавање 

садржаја различитих наука из угла математике и информатике са циљем унапређења 

наставног процеса, развоја међупредметних компетенција код ученика и њихове припреме  

за целоживотно образовање.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/T9j7wJU4QDk
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3.14 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.  

ГОДИНУ  

 

Активности/теме Време 

реализације 

Начин 

реализације 

Носиоци реализације 

 

 Доношење и усвајање 

Оперативног плана рада за 

реализацију образовно 

васпитног рада према Моделу 1, 

у складу са препорукама 

Министарства просвете, науке и 

технологије. 

 

август 

 

Упознавање и 

усвајање плана, 

дискусија 

 

Дирекор, педагог, 

руководиоци 

стручних већа 

 

 Разматрање Извештаја о 

стручном усавршавању 

 

 Усвајање Плана стручног 

усавршавања установе 

 

 Усвајање Индивидуалних 

образовних планова за школску 

2021-2022. годину 

 

 Разматрање извештаја стручних 

већа о резултатима иницијалних 

тестова 

 

 Усвајање распореда контролих 

и писмених задатака за прво 

полугодиште 2021-2022. год 

 

 Разматрање пројектиних 

активности у оквиру порјеката 

Дигитална школа и 

Превазилажење дигиталног јаза 

за најугорженију децу Србије 

 

 

 

 

 

 

 

септембар  

 

Представљање 

извештаја 

  

гласање 

 

 

гласање 

 

 

дискусија и 

предлози 

 

 

гласање 

 

 

 

предлози, 

дискусија 

 

Руководилац стручног 

већа српског језика, 

педагог,  

чланови 

 

 

дефектолог 

 

 

Педагог, руководиоци 

 

 

 

Чланови 

 

 

 

Директор, чланови 
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 Упоузнавање присутних са 

Правилником о сталном 

стручном усавршавању и 

напредовању у звања 

наставника, васпитача и 

стручних сарадника 

 Упознавање са Програмом 

слободних активности за 5,6,7 и 

8. разред основног образовања 

и васпитања, ступа на снагу 

2022-23. године 

 Расподела задужења на предлог 

Тима за вредновање квалитета и 

развој установе 

 Припрема извештаја у оквиру 

пројектаОбогаћени 

једносменски  рад 

 

 

 

 

децембар 

 

 

 

 

 

 

Представљање, 

Дискусија 

 

 

Представљање,д

искусија 

 

 

 

предлози, 

дискусија 

 

подела задужења 

 

 

Педагог 

 

 

 

директор 

 

 

 

 

чланови 

 

 

педагог 

 
 Усвајање распореда писмених 

задатака и контролних вежби за 

друго полугодиште  

 Усвајање индивидуалних 

образовних планова за друго 

полугодиште 

 Усвајање Стратегије употребе 

мобилних уређаја у школи 

 

 Израда Развојног плана Школе 

 
 

 Упознавање колегијума са 

Календаром такмичења 

 Упознавање колегијума са 

предлогом за унапређење 

безбедности ученика и њихове 

имовине у школи 

 

 

 

 

 

 

фебруар 

 

гласање 

 

 

Гласање 

 

 

Разматрање  

гласање 

 

 

подела  

задужења 

договор 

 

 

 

предлог, 

дискусија 

 

Чланови 

 

 

Дефектолог 

Чланови  

Руководилац већа 

српског језика и 

уметности 

 

 

Директор, чланови 

 

 

 

педагог 

 

Директор школе 

чланови 
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 Представљање нових програма 

слободних  наставних 

активности за ученике другог 

образовног циклуса и 

формирање листе предмета 

 Усвајање предлога листе 

уџбеника за школску 2022-2023. 

годину 

 Припреме за предстојеће 

одржавање пробног завршног 

испита. 

 

март 

 

презентације 

 

 

 

 

 

предлози 

 

 

подела задужења 

 

Задужени наставници 

 

 

 

 

 

Руководиоци 

стручних већа 

 

Директор 

 

Чланове Педагошког колегијума чине руководиоци стручних већа, директор школе, 

психолог, педагог и дефектолог; Весна Ристић, Верица Арула, Наташа Јанковић, Јелена 

Белча, Светлана Тонић, Марија Џелатовић, Јелена Топаловић, Маријана Стефановић, 

Јелена Барага Вулићевић Љубомир Стојановић и Бранка Стојић Вуковић. 

Педагошки колегијум током године функционисао је у оквиру својих надлежности; 

доносио одлуке и предлоге који су се у значајном остваривали и кроз рад школских 

тимова, нарочито Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе, Селфи тима, Тима за 

самовредновање и Инклузивног тима школе, али и пројеката у којима је школа 

учествовала. Значајно, рад школе је обележило увођење Обогаћеног једносменског рада, 

односно Ментор центара- вршњачке подршке, Пројекта Превазилажње дигиталног јаза за 

најугорженију децу Србије, Образовни круг, Дигитална школа. 

Педагошки колегијум бавио се школским постигнућима ученика, као и 

предлагањем мера за њихово унапређивање. Континуирано су се разматрали резултати 

ученика. За ученике је организована припремна настава за полагање ЗИ током школске 

године кроз активности у пројекту Превазилажње дигиталног јаза. 
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4. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ШКОЛСКИХ ТИМОВА 
 

4.1 ГОДИШЊИ ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ ТИМА ЗА РАЗВОЈ 

МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

 

Тим је формиран почетком школске 2021-2022. године у саставу: 

 Maријана Стефановић,  

 Никица Станојковић,  

 Бранка Стојић Вуковић,  

 Верица Арула, 

  Наташа Јанковић, 

  Сања Радовановић,  

 Сунчица Бекман,  

 Јадранка Бежановић Совиљ, 

  Гордана Мартиновић Ранисављевић  

 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. Tоком  школске 2108/19. 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. 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 пратио реализацију 

пројеката који су реализовани у продуженом боравку, 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.  
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Активности Време реализације Носиоци 

 Формирање Тима  

 Израда плана рада Тима 

Октобар 

2021.године 

Директор,  

Чланови Тима 

 Представљање програма рада тима: Октобар, 

2020..године 
Директор, педагог  

 Праћење пројектних активности у 

школи 
Прво полугодиште,  

Чланови, сви 

наставници 

 

 Реализација пројеката у области 

предузетништва и маркетинга школе 

 Праћење реализације других школских 

пројеката 

Друго полугодиште, 

2022.године 

Чланови тима, 

Наставници 

 Евалуација резултата 
Мај, 2022. год. Чланови тима 

 

 

 

 

ПРОЈЕКТИ РЕАЛИЗОВАНИ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ 

ТОКОМ 2021/22. ГОДИНЕ – Развој међупредметних компетенција и предузетништва 

кроз школске пројекте 

 

 

1.НАЗИВ ПРОЈЕКТА: ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ 

 

 

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ Верица Арула° 

УВОДНА РЕЧ 

Процена ваљаности информација на интернету није једноставан задатак чак ни за одрасле. 

Опште препоруке за вредновање интернет извора, осим здравог разума и претходног 

образовног искуства корисника, обухватају постављање сета питања чији одговори воде ка 

утемељеном закључку о поузданости информација. 

Пре него што донесе суд о тачности и употребљивости информација пронађених онлајн, 

одговоран корисник интернета мора да размисли о питањима везаним за изворе. 

 

Активности/теме Време 

реализације 

Начин реализације Носиоци 

реализације 

1 - Креирање веб-

места пројекта 

https://digitalnapismen

ost.nusicbg.edu.rs/ 

  

прво 

полугодиште 

израда сајта, постављање 

информативних матријала 

Верица Арула 

Славица 

Драгославић 

Ученици 

https://digitalnapismenost.nusicbg.edu.rs/
https://digitalnapismenost.nusicbg.edu.rs/
https://digitalnapismenost.nusicbg.edu.rs/
https://digitalnapismenost.nusicbg.edu.rs/
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2 -  Креирање 

текстова чију 

поузданост 

корисници треба да 

процене; 

прво 

полугодиште 

избор одговарајућих тектова, 

креирање и пласман 

Верица Арула 

Славица 

Драгославић 

Ученици 

 3 - Израда 

инструмента за 

процену 

ваљаности 

интернет извора 

са повратном 

информацијом 

корисницима за 

сваки од 

текстова 

(сугестије, 

примедбе...); 

прво 

полугодиште 

изучевање литературе, 

припрема осговарајућих 

материјала, 

презентација, 

провера, 

корекције 

Верица Арула 

Славица 

Драгославић 

Ученици 

 4 – Промоција. У 

оквиру пројекта 

израђен је 

рекламни 

материјал 

(плакати, 

флајери, огласне 

табле...) чиме се 

повећава 

доступност и 

информисаност 

о пројекту. 

 

током школске 

године 

друштвене мреже, реклама, 

израда рекламног материјала 

Верица Арула 

Славица 

Драгославић 

Ученици 
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2. НАЗИВ ПРОЈЕКТА   НУШИЋЕВ ВАШАР – НУШИЋЕВИ КРЕАТИВЦИ 

 

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ  Бојана Миловановић 

 

УВОДНА РЕЧ 

     Због неизвесне епидемиолошке ситуације Нушићев вашар „Нушићеви креативци“ у 

протеклој школској години није одржан како би се сачувало здравље и безбедност свих 

учесника у пројекту. 

Манифестација Нушићев вашар опстаје већ дуги низ година са увек другачијом темом, 

негујући креативност и стваралачко изражавање свих њених учесника и развијајући сарадничке 

односе ученика, њихових родитеља и наставника. На основу дугогодишњег искуства, јавила се 

потреба за обједињавањем различитих области стваралаштва у једну заједничку и свеобухватну 

тему, која притом неће умањити и ограничити разноврсност и разноликост продуката дечијег 

стваралаштва, а која може бити применљива и убудуће. Отуда тема Нушићевог вашара носи 

назив „Нушићеви креативци“. 

Основни циљ је промовисање стваралаштва и креативности, рано неговање и развој 

предузетничких компетенција  ученика ОШ „Бранислав Нушић“ уз сарадњу школе, породице и 

локалне заједнице кроз игру, различите активности, радионице и посете. На овај начин желимо 

да подстичемо ученике да буду један од главних носилаца културног развоја своје школе, уз 

поштовање различитости, уважавање и размену искустава, и да их припремимо за промене које 

их очекују у друштву у будућности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА-ОБОГАЋЕНИ ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД 

 

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ- Бранка Стојић-Вуковић 

 

УВОДНА РЕЧ- Основна школа „Бранислав Нушић“ добила је одобрење од Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја да реализује пројекат „Обогаћени једносменски 

рад“ почев од школске 2020/21. године. Пројектом је предвиђена реализација наставе за 

ученике од 5.-8. разреда у једној смени – од 9,00 – 14,15. Пауза за ручак који је могуће 

организовати у школи је предвиђена до 15,00 часова. Од 15,00 -17,00 за ученике су 

предвиђене слободне активности за које се ученици опредељују према интересовањима. 
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Активности/теме Време 

реализације 

Начин реализације Носиоци 

реализације 

Ментор центар-вршњачко 

учење 

српски језик  

 

Октобар 2021-

јун 2022. 

Групни раду вршњачким 

паровима, уз коришћење 

дигиталних материјала и 

алата 

Креирање тестова и 

вежби заза вршњаке и 

помоћ у изради 

Учење о техникама 

учења, мапирање 

потреба и избор начина 

рада који највише 

одговара потреби 

Верица Арула 

18 ученика 

Ментор центар-вршњачко 

учење 

математика  

 

Октобар 2021-

јун 2022. 

-часови су реализовани 

непосредно 

-учешће ученика –

ментора 

-теме су биране на 

основу градива и  

постигнуће присутних 

ученика 

-скоро сви садржаји су 

дигитално испраћени  

-у раду су коришћени 

мобилни телефони и 

школски таблети 

-кроз разне игице и 

апликације деца су 

лексије брже усвајала 

Славица 

Драгославић 

Ментор центар-вршњачко 

учење 

физика 6-8 разред 

 

Октобар 2021-

јун 2022. 

-Задавање 

диференцираних 

задатака 

-Рад у паровима 

 -групни рад 

-рад уз помоћ ученика –

ментора 

Јасмина Кековић 

38 ученика од 6-8 

разреда 

5 ученика -

ментора 
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Добродошли на француски 

5 

 

Октобар 2021-

јун 2022. 

Часови рализовани са 

ученицима су 

конципирани тако да су 

се ученици брзо 

уклопили,учествовали у 

комуникацији.. 

Свака тема је праћена 

адекватним дигиталним 

садржајима. 

 

Теме су прилагођене 

потребама ученика 

Ученици су 

заинтересовани и радо 

долазе,јер им је то помоћ 

и подршка у 

савладавању 

артикулације 

француских гласовас 

обзиром да сад у петом 

разреду први пут срећу 

са њим. 

Светлана Тонић 

28 ученика 

5.разреда 

Добродошли на француски 

6 

Октобар 2021-

јун 2022. 

ученици су учествовали 

у одабиру тема и начину 

реализације планирани 

садржаји су одговарали 

потребама ученика 

у пријатној атмосфери, 

кроз различите врсте 

активности ученици су 

развијали језичке, 

дигиталне и социјалне 

компетенције одабрани 

начин рада је омогућавао 

да сваки ученик 

напредује својим темпом  

упознавање са 

отвореним дигиталним 

садржајима подстиче 

самостално учење 

Невенка Јоксовић 

24 ученика 6. 

разреда 
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фитнес 

 

6-7 разред 

Октобар 2021-

јун 2022. 

Радило се у одличној 

атмосфери. Код свих 

ученика се види 

напредак и побољшање 

кондиције и боље 

држање  кичменог стуба. 

Тренинзи су држани  у 

фискултурној сали и и на 

отвореним теренима 

школе 

Јелена Тонић и 25 

ученика 6. и 7. 

разреда 

Знамо бринеш 

 

Октобар 2021-

јун 2022. 

Радионице 

Индивидуални 

саветодавни рад 

Саветодавни рад у 

оквиру одељења 

Бранка Стојић 

Вуковић и 18 

ученика 5. и 

6. разреда 

Добродошли у Oбразовни 

круг 

 

Октобар 2021-

јун 2022. 

у оквиру задатих тема 

ученици су вршили 

одабир начина 

реализације , 

у директној 

комуникацији на 

француском језику , 

ученици су развијали 

језичке , дигиталне и 

социјалне компетенције 

истраживачки рад у пару 

и малим групама 

допринео је јачању 

самопоуздања ученика и 

развијању вршњачког 

учења 

Невенка Јоксовић 

20 ученика 6. и 8. 

разреда 

 

_______________________________________________________________________ 
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НАЗИВ ПРОЈЕКТА –ПРЕМОШЋАВАЊЕ ДИГИТАЛНОГ ЈАЗА ЗА 

НАЈУГРОЖЕНИЈУ ДЕЦУ У СРБИЈИ 
 

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ-Невенка Јоксовић 

 

УВОДНА РЕЧ- 

Реализоване активности Пројеката су конципиране кроз  компоненте: 

Клуб за учење, Дигитална библиотека, Психосоцијална подршка и 

Летња школа 

 

 

 

 

1.Клуб за учење-„Нушићева дигитална лабораторија“-пружање 

додатне подршке у учењу 

Активности/теме Време 

реализације 

Начин реализације Носиоци 

реализације 
Промовисање Током школске 

године 

Путем  

-школског сајта 

-одељењских вибер група, 

-паноа у холу школе,  

-огласне табле,  

-непосредно 

Јелена Цупарић 

ученици 8. разреда 

Израда 

акционог плана 

 -формиран тим КЗ,  

-утврђен мониторинг 

Координатор КЗУ 

Наставници који 

реализују наставу у 

КЗУ 



65 

 

часови подршке 

 

 Обухваћени су ученици7. И 8. 

разреда којима је по процени 

предметних наставника и 

одељењских старешина, 

узимајући у обзир потребе и 

интересовања ученика, 

препоручена додатна подршка 

у учењу. 

Укупан број 

обухваћених 

ученика је 42,  

7. разред-18 ( 

10 девојчица и 

8 дечака) , 8. 

Разред 24 

(11девојчица и 

13 дечака), 17 

ученика је 

ромске 

националности, 

15 ученика 

прати наставу 

по ИОП1 и 6 

ученика по 

ИОП2 

додатни часови Новембар 

2021-јун 2022. 

српски језик математика, 

физика, хемија, историја, 

географија и биологија 

Верица Арула, 

Славица 

Драгославић, 

Јасмина Кековић, 

Весела Рађеновић, 

Кристина Ђорђевић, 

Љиљана Дукић 

Рајковић Јелена 

Топаловић, Ана 

Гавриловић Љиљана 

Ђоровић 

2.Библиотека дигиталних технологија 

 
Активности/теме Време 

реализације 

Начин реализације Носиоци реализације 

Протокол о раду   Усвојен документ, усклађен 

са постојећим школским 

документима        ( чини део 

ГПР школе) 

 

Директор школе 

Секретар школе 

Дигитални 

библиотекари-

Верица Арула , 

Невенка Јоксовић 
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Коришћење уређаја  -Обезбеђени су  

технички услови за 

коришћење уређаја 

 ( доступност 

интернета )   

-спроводи се 

прописани протокол и 

процедуре о 

преузимању, чувању и 

враћању уређаја 

Дигитални 

библиотекари 

посета представника 

UNICEF-а 

https://www.unicef.org

/serbia/price/znanjenes

medaimagranice?fbcli

d=IwAR2V_xdTReFZ

OpH7fUhnlkcgKWX

NRoGwVEcazcIL90D

NPuQJPx6oMoXVI  

Октобар 2021. -Индивидуални разговори са 

члановима  школског тима и 

ученицима 

 -презентована 

имплементација Пројекта и 

активности Летње школе. 

Директорка школе  

Дигитални 

библиотекар 

Координатор КЗУ 

Наставник 

математике Јелена 

Белча 

Обука за стручне 

сараднике  

Октобар 2021. Обука за пружање 

психосоцијалне подршке 

ученицима и родитељима 

Бранка Стојић 

Вуковић 

Тони Блислини 

Обука наставника Током школске 

године 

Обука за пружање додатне 

подршке ученицима 

30 .наставника  

2 стручна срадника 

Изнајмљивање 

таблета 

Током школске 

године 
Ресурси дигиталне 

библиотеке се користи за 

реализацију 

-активности КЗУ, -часова 

припремне наставе за ученике 

8 разреда,  

- допунске наставе  

-за ваннаставне активности  

-  за часове припреме ученика 

за такмичења. 

-за угледне часове 

 

 

-за рад код куће је 

преузело 9 ученика   

( 5 девојчица и 4 

дечака -4 припадника 

ромске 

националности и 5 из 

осетљивих 

социјалних група), 

 -11 наставника 

предметне наставе,  

-педагог, 

-педагошки асистент  

-за потребе 

реализације часова 

српског језика у КЗУ 

8 таблета.  

 

https://www.unicef.org/serbia/price/znanjenesmedaimagranice?fbclid=IwAR2V_xdTReFZOpH7fUhnlkcgKWXNRoGwVEcazcIL90DNPuQJPx6oMoXVI
https://www.unicef.org/serbia/price/znanjenesmedaimagranice?fbclid=IwAR2V_xdTReFZOpH7fUhnlkcgKWXNRoGwVEcazcIL90DNPuQJPx6oMoXVI
https://www.unicef.org/serbia/price/znanjenesmedaimagranice?fbclid=IwAR2V_xdTReFZOpH7fUhnlkcgKWXNRoGwVEcazcIL90DNPuQJPx6oMoXVI
https://www.unicef.org/serbia/price/znanjenesmedaimagranice?fbclid=IwAR2V_xdTReFZOpH7fUhnlkcgKWXNRoGwVEcazcIL90DNPuQJPx6oMoXVI
https://www.unicef.org/serbia/price/znanjenesmedaimagranice?fbclid=IwAR2V_xdTReFZOpH7fUhnlkcgKWXNRoGwVEcazcIL90DNPuQJPx6oMoXVI
https://www.unicef.org/serbia/price/znanjenesmedaimagranice?fbclid=IwAR2V_xdTReFZOpH7fUhnlkcgKWXNRoGwVEcazcIL90DNPuQJPx6oMoXVI
https://www.unicef.org/serbia/price/znanjenesmedaimagranice?fbclid=IwAR2V_xdTReFZOpH7fUhnlkcgKWXNRoGwVEcazcIL90DNPuQJPx6oMoXVI
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3.Психосоцијална помоћ ученицима 

 

Активности/теме Време 

реализације 

Начин реализације Носиоци реализације 

Саветодавни 

рад са 

ученицима  

 

Током школск 

е године 

Радионице 

 -Стратегије 

управљања стресом у 

конфликтним 

ситуацијама 

•Представљам моју 

будућу школу-Сајам 

образовања 

Дискусије 

Индивидуални 

саветодавни рад 

Педагог 

Психолог 

Педагошки 

асистент 

Директорка 

школе 

Одељењске 

старешине 

Заинтересован

и ученици 

Саветодавни 

рад са 

родитељима  

 

Током школск 

е године 

Радионице 

Презентација акционог 

истраживања 

„Механизми 

управљања стресом“ 

на Савету родитеља 

•Стратегије управљања 

стресом у 

конфликтним 

ситуацијама-

индивидуални 

саветодавни рад 

 

Педагог 

Психолог 

Педагошки 

асистент 

Директорка 

школе 

Чланови 

Савета 

родитеља 

Заинтересован

и родитељи  
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Онјалн испитивање Децембар 2021. Центар за образовне 

политике реализовао 

он лајн истраживање у 

сврху испитивања 

задовољства ученика 

пројектним 

активностима и 

ефектима истих на 

наставу и међуљудске 

односе 

Заинтересован

и ученици 

чланови КЗУ 

уз потписану 

сагласност 

родитеља 

Професионалан 

оријентација- 

Изазов 

доношења 

важних одлука  

 

Током школск е 

године 
Радионице ПО за 

ученике  

Маријана 

Стефановић 

ученици 8. 

разреда 

Промоција 

школског 

спорта 

доступног 

свима  

 

Током школск е 

године 
Турнир у фудбалу за 

дечаке осмог разреда 

Турнир у одбојци –

школска секција 

девојчице 

Пливање – учешће на 

градском такмичењу 

Џудо – учешће на 

градском такмичењу 

Брзином до звезда – 

игре полигона 

Наставници 

физичког и 

здравственог 

васпитања 

Ученици 5-8. 

разреда 

креирање 

промотивног и 

едукативног 

материјала за 

сајт школе  

  

 

 Представљање 

успешних ученика  на 

школском сајту 

Сајам образовања – 

Представљам моју 

будућу школу 

Тим за 

маркетинг 

Школски  

пројектни тим 
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__________________________________________________________________________________ 

  

 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА –ОБРАЗОВНИ КРУГ 

 

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ-Невенка Јоксовић 

 

УВОДНА РЕЧ- Пројекат „Образовни круг“ подржава Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије, Канцеларија за дијаспору и Србе у региону Владе 

Републике Србије, Француски институт у Београду и Математички институт САНУ, а настао је 

на иницијативу Кроса РТС-а и Савеза атлетских талената Србије. Аутор пројекта је др Гордана 

Степић, коаутор и координатор програма пројекта Блаженка Тривунчић, професорка српског 

језика у Париском региону, Иницијатор покретања пројекта је Стеван Ковачевић, оснивач и 

директор Кроса РТС-а. 

Ове године је реализована 4. Година пројектних активности. Активности су реализоване у 2 

фазе кроз  по 3 директна сусрета ученика из српске допунске школе Париског региона 

(Обервилије) и ученика ОШ“Бранислав Нушић“. 

Ученици су у директним сусретима-двојезично, на српском и француском језику, кроз вођену 

комуникацију презентовали радове на задате теме.Остварени су задати циљеви пројекта:учење 

српског и француског језика и културе кроз вршњачку едукацију,усавршавање језичких и 

дигиталних компетенција, јачање социјалних  компетенција. 

 Активности  пројекта доприносе остваривању задатака савремене наставе и потреба модреног 

ученика, кроз иновативност у поступцима представљања садржаја из културе, науке и спорта.  
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Активности/теме Време 

реализације 

Начин 

реализације 

Носиоци реализације 

„Образовни круг"-сусретање с 

друге стране границе јавни час , 

покупиоучествовали су  је 

ученици и  и наставници  из 

матице, региона и дијаспоре, 

министар просвете Бранко 

Ружић, министар омладине и 

спорта Вања Удовичић и 

директор Управе за сарадњу с 

дијаспором и Србима у региону 

Арно Гујон. 

 

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

susretanja/ 

13. октобар 

2021. 

видео сусрет са 

познатим 

личностима 

Блаженка Тривунчић , 

Невенка Јоксовић 

Ученици 8. 

разреда:Марина Бајић , 

Немања Пурић, Јана 

Ћурчић, Анћела 

Ћурчић, Вук 

Поповић,Ангелина и 

Магдалена Марковић и 

6. разреда:Стефан 

Марковић, Андрија 

Глувић, Владимир 

Ћосић, Сара Радуловић, 

Лана Ђурић,  

Ликовнни и литерарни радови 

на тему Сусретање 

 

http://krosrts.rs/susretanja-nusic  

18.октобар 

2021. 

Литерарни састави 

и ликовни радови  

Магдалена Марковић 

Анћела Ћурчић 

Јана Ћурчић 

ПРВИ ЦИКЛУС Октобар-

децембар 

2021. 

  

Тема –То сам ја  

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

susretanja-s-obe-starne-granice-

prvi-susret-beograd-pariz/  

 

22.10.2021. Израда 

мултимедијалних 

материјала  

Видео сусрет 

уживо 

Извештавање 

Објављивање 

материајла на 

званишном сајту 

РТС 

 

Катарина Страиловић и 

ученисци допунке 

школе српског језика из 

Обервилијеа 

и Невенка Јоксовић и 

ученици 

ОШ“Бранислав 

Нушић“учесници у 

пројекту 

http://krosrts.rs/obrazovni-krug-susretanja/
http://krosrts.rs/obrazovni-krug-susretanja/
http://krosrts.rs/susretanja-nusic
http://krosrts.rs/obrazovni-krug-susretanja-s-obe-starne-granice-prvi-susret-beograd-pariz/
http://krosrts.rs/obrazovni-krug-susretanja-s-obe-starne-granice-prvi-susret-beograd-pariz/
http://krosrts.rs/obrazovni-krug-susretanja-s-obe-starne-granice-prvi-susret-beograd-pariz/
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2.Тема: Како се каже/пословице 

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

susretanja-s-obe-starne-granice-

prvi-susret-beograd-pariz/   

http://krosrts.rs/susretanja-nusic/ 

 

26.11.2021. Израда 

мултимедијалних 

материјала  

Видео сусрет 

уживо 

Извештавање 

Објављивање 

материајла на 

званишном сајту 

РТС 

Катарина Страиловић и 

ученисци допунке 

школе српског језика из 

Обервилијеа 

и Невенка Јоксовић и 

ученици 

ОШ“Бранислав 

Нушић“учесници у 

пројекту 

3. Тема:Моја школа/град 

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

treci-susret-ucenika-iz-beograda-i-

pariskog-regiona  

15.12.2021. Израда 

мултимедијалних 

материјала  

Видео сусрет 

уживо 

Извештавање 

Објављивање 

материајла на 

званишном сајту 

РТС 

 

Катарина Страиловић и 

ученисци допунке 

школе српског језика из 

Обервилијеа 

и Невенка Јоксовић и 

ученици 

ОШ“Бранислав 

Нушић“учесници у 

пројекту 

ДРУГИ ЦИКЛУС Март-јун 

2022. 

  

Тема: „Причам ти о себи“ 

http://krosrts.rs/poceo-novi-ciklus-

obrazovnog-kruga  

4.4.2022. Израда 

мултимедијалних 

материјала  

Видео сусрет 

уживо 

Извештавање 

Објављивање 

материајла на 

званишном сајту 

РТС 

Катарина Страиловић и 

ученисци допунке 

школе српског језика из 

Обервилијеа 

и Невенка Јоксовић и 

ученици 

ОШ“Бранислав 

Нушић“учесници у 

пројекту 

Тема:Традиција“ 

http://krosrts.rs/obervilije-

beograd-2-susret  

27.5.2022. Израда 

мултимедијалних 

материјала  

Видео сусрет 

уживо 

Извештавање 

Објављивање 

материајла на 

званишном сајту 

РТС 

Катарина Страиловић и 

ученисци допунке 

школе српског језика из 

Обервилијеа 

и Невенка Јоксовић и 

ученици 

ОШ“Бранислав 

Нушић“учесници у 

пројекту 

http://krosrts.rs/obrazovni-krug-susretanja-s-obe-starne-granice-prvi-susret-beograd-pariz/
http://krosrts.rs/obrazovni-krug-susretanja-s-obe-starne-granice-prvi-susret-beograd-pariz/
http://krosrts.rs/obrazovni-krug-susretanja-s-obe-starne-granice-prvi-susret-beograd-pariz/
http://krosrts.rs/susretanja-nusic/
http://krosrts.rs/obrazovni-krug-treci-susret-ucenika-iz-beograda-i-pariskog-regiona
http://krosrts.rs/obrazovni-krug-treci-susret-ucenika-iz-beograda-i-pariskog-regiona
http://krosrts.rs/obrazovni-krug-treci-susret-ucenika-iz-beograda-i-pariskog-regiona
http://krosrts.rs/poceo-novi-ciklus-obrazovnog-kruga
http://krosrts.rs/poceo-novi-ciklus-obrazovnog-kruga
http://krosrts.rs/obervilije-beograd-2-susret
http://krosrts.rs/obervilije-beograd-2-susret
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 Тема: „Брзалице“ 

http://krosrts.rs/beograd-

obervilije-3-susret  

3.6.2022. Израда 

мултимедијалних 

материјала  

Видео сусрет 

уживо 

Извештавање 

Објављивање 

материајла на 

званишном сајту 

РТС 

Катарина Страиловић и 

ученисци допунке 

школе српског језика из 

Обервилијеа 

и Невенка Јоксовић и 

ученици 

ОШ“Бранислав 

Нушић“учесници у 

пројекту 

Евалуација пројекта Јун 2022. Израда извештаја Невенка Јоксовић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА ДИГИТАЛНА ШКОЛА 

 

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ  Верица Арула 

 

УВОДНА РЕЧ 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Завод за вредновање квалитета 

образовања и васпитања и Центар за образовне технологије Западни Балкан реализују 

Дигитална школа – европски пилот програм који финансира Европска унија у оквиру 

ЕРАСМУС+ програма. Циљ програма је промовисање, препознавање и подстицање 

ефикасног коришћења технологија за разој дигиталног образовања. У овој фази 

реализације програма развијен је Оквир за добијање ознаке Дигитална школа који садржи 

опис области које су обухваћене развојним активностима, описе доказа о постигнућима 

које школе прилажу за сваку од области и линкове ка системским документима, 

иницијативама и пратећим референцама.  

У Школи  је пројекат настављена у смисли праћења дигиталне стратегије. 

 

Активности/теме Време 

реализације 

Начин 

реализације 

Носиоци реализације 

http://krosrts.rs/beograd-obervilije-3-susret
http://krosrts.rs/beograd-obervilije-3-susret
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Трело – радно место пројекта 

дигитална школа 

Током 

школске 

године 

Коришћен је 

радни простор 

пројекта за 

договоре и 

реализацију 

активности 

Дигитална 

школа - 

европски пилот 

програм 

Чланови Тима 

Анекс ШРП – Дигителна 

стратегија 

Друго 

полугодиште 

На основу 

резултата новог 

Селфи 

истраживања 

урађена је 

Дигитална 

стратегија 

школе која је 

посебан део 

ШРП 

Верица Арула 

Протокол о употреби мобилних 

уређаја у школи Друго 

полугодиште 

Израђен је 

Протокол и 

усвојен на 

седници 

Наставничког 

Већа, 

После 

разматранја у 

оквиру 

Стручних већа 

Верица Арула 

Стручна Већа 

Наставничко веће 

  

https://trello.com/b/9T3fiKSw/%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://trello.com/b/9T3fiKSw/%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://trello.com/b/9T3fiKSw/%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://trello.com/b/9T3fiKSw/%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC
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Додела ознака „Дигитална 

школа“ 28.03.2022.   
У оквиру 

Дигитална 

школа – 

европског 

пилот 

програма, у 

понедељак, 

28.03.2022. 

године, Завод 

за вредновање 

квалитета 

образовања и 

васпитања и 

Центар за 

образовне 

технологије на 

Западном 

Балкану 

обележили су 

успешан 

завршетак 

*пројекта, 

доделом ознака 

„Дигитална 

школа“. 

https://ceo.edu.r

s/dodela-

oznaka-

digitalna-skola/ 

  

Маријана Стефановић 

Верица Арула 

https://ceo.edu.rs/dodela-oznaka-digitalna-skola/
https://ceo.edu.rs/dodela-oznaka-digitalna-skola/
https://ceo.edu.rs/dodela-oznaka-digitalna-skola/
https://ceo.edu.rs/dodela-oznaka-digitalna-skola/
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Ментор школа у оквиру 

SELFIE Digital Schools  

Academy Workshop for MENTOR 

SCHOOLS 

март 
Школа је 

добила статус 

ментор школе 

у овиру 

SELFIE Digital 

Schools  

Academy 

Workshop for 

MENTOR 

SCHOOLS 

-          Вебинар 

за ментор 

школе; 

Очекивања и 

упутсва за рад 

  

Верица Арула 

Анализа рада и дефинисање 

наредних корака 

јун 
Поднет је 

кратак 

извештај на 

основу Трела и 

базе радова на 

сајту. 

  

Верица Арула 

Креирање нових докумената и 

политика у складу са Оквиром 

дигиталних компетенција 

Друго 

полугодиште 

Представљена 

је: 

-нова 

Дигитална 

стратегија и 

-Акциони план 

Школе 

-Смернице за 

програм 

„донеси свој 

уређај“ 

Верица Арула 

Примери праксе Током 

школске 

године 

Креирање, 

реализација и 

презентовање 

примера праксе 

Наставници 
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Извештај о пројекту 

Акциони план за 22/23 

  

30.6.2022. 
Поднет је и 

усвојен 

детаљан 

извештај о раду 

на пројекту и 

представљен 

Акциони план 

за 22/23. 

Оба документа 

су доступна на 

Трелу и сајту 

Дигитални 

Нушић, за 

раматрање 

  

Верица Арула 
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4.2 ГОДИШЊИ ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 

КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 
 

Током школске 2021-2022. године Тим је деловао у саставу: 

 Маријана Стефановић,  

  Бранка Стојић Вуковић,  

 Верица Арула, 

  Светлана Тонић,  

 Весна Ристић  

  Сунчица Бекман.  

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. 

Током протекле школске године овај Тим је имао изузетно важну улогу у 

координацији активности током планирања и реализације  наставног процеса у 

складу са епидемиолошком ситуацијом и упутствима Тима за школе. 

Tоком августа 2021. Године, Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

сачинио је оперативни план рада Школе за септембар месец школске 2021/22. Године, 

пратио актуелна догађања, упутства Министарства просвете и Завода за 

унапређивање образовања и васпитања. Све информације и смернице правовремено 

делио са осталим члановима Наставничког већа. 

Велики изазов је био организација рада Школе на почетку школске 2021/22. године , 

а у измењеним условима рада школе, према Посебном програму наставе за све 

разреде и моделу који је Тим осмислио и предао на сагласност Школској управи 

Београд. 
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Активности 
Време 

реализације 
Носиоци 

 Формирање Тима  

 Израда плана рада Тима 

 Израда плана рада Школе у измењеним 

условим, због пандемије 

Август,Септембар  

2021.године 

Директор,  

Чланови Тима 

 

 

 Представљање програма рада тима- 

Наставничко веће, Савет родитеља, 

Ученички парламент: 

Септембар, 

Октобар, 

2021.године 

Директор 

 Праћење и координисање рада школских 

тимова 

Прво 

полугодиште,  
Чланови тима 

 Дигитализација школе 

 Израда социјалне карте школе 

Друго 

полугодиште 

2022. године 

Чланови  

тима 

 Координација реализације оперативних 

планова рада који су се усклађивали са 

упутствима које је Школа добијала од Тима 

за школе 

Током школске 

године 

Чланови  

тима 

 Припрема Оперативног плана рада Школе за 

почетак школске 2021/22. Године по 

посебним условима рада – према Стручном 

упутству и предложеним моделима рада 

Август 2021. 
Чланови  

тима 

 Промовисање резултата ученика 

 Евалуација рада Тима 
Јун, 2022. год. Чланови тима 
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4.3 ГОДИШЊИ ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ 

ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

Стручни актив у саставу: 

 Маријана Стефановић, 

 Бранка Стојић-Вуковић, 

 Славица Драгославић 

 Весна Ристић,  

 Сунчица Бекман,  

 Верица Арула  

 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 Новог школског програма за период од 2022/23. – 2025/26. школске 

године.  

Нови школски програм ослања се на Правилнике о наставном плану и програму, и друга 

стратешки важна документа, а у изради су учествовали готово сви наставници, према јасно 

подељеним задужењима у оквиру Тима 

 

 

Активности 
Време 

реализације 
Носиоци 

 Израда плана рада Тима Август 

2021.године 

Чланови Тима 

 

 Анализа израде оперативних планова 

 Имплементација исхода учења у 

припреме наставника 

Октобар, 

2021.године 
Педагог, наставници 

 Координисање избора уџбеника за 

четврти и осми разред 
Фебруар 2022. ЧлановиТима,наставници  

 Смернице за израду новог 

ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

Април, 2022. 

год. 

Чланови Тима, 

наставници 

 Израда и усвајање  Школског 

програма ОШ“Бранислав Нушић“ за 

период од 2022/23.-2025/26. године 

Мај-Јун 2022. 

Год. 

Чланови Тима, 

Наставници 

Савет родитеља 

Школски одбор 
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4.3 ГОДИШЊИ ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО 

ПЛАНИРАЊЕ 
 

Чланови стручног актива реализовали су план у саставу: 

 Маријана Стефановић, 

  Бранка Стојић Вуковић,  

 Невенка Јоксовић,  

 Јелена Барага Вулићевић  

  Владислав Стефановић (предсеник ШО).  

Активности стручног актива базиране су на Школском развојном плану и резултатима 

самовредновања. Реализоване су током школске године .На сонову Извештаја о 

самовредновању свих области образовно-васпитног рада урађен је и усвојен Нови 

Школски развојни план за период од 2022/23.-2026/27. године. 

 

Активности 
Време 

реализације 
Носиоци 

 Усвајање акционог плана унапређивања 

образовно-васпитног рада на основу ШРП 

Септембар 

2021.године 

Чланови Тима 

 

 Интерно стручно усавршавање; е-дневник, 

вођење документације, планирање засновано 

на исходима 

 Препоруке руководиоцима стручних већа – 

методе и технике успешног учења 

Октобар, 

2021.године 

Педагог, 

наставници 

 Анализа посећених часова, оцењивање 

према унапред дефинисаним критеријумима, 

самооцењивање 

 Анализа партиципације родитеља у школи 

 Праћење динамике набавке наставних 

средстава 

Током школске 

године 

Чланови 

тима,наставници  

 

 

 

 

 

 Израда новог Школског развојног плана за 

период од 2022/23.-2026/27. године 
Март – април 

2022. 

Маријана 

Стефановић 

Бранка Стојић 

Вуковић 

Невенка 

Јоксовић 

 Евалуација рада тима 
Мај, 2021. год. 

Чланови тима 

наставници 
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4.4 ИЗВЕШТАЈ  ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, 

НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2021-2022. 

ГОДИНУ 
 

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

школској 2021-2022. години чинили су: 

 

1. Маријана Стефановић, директор школе 

2. Бранка Стојић Вуковић, педагог 

3. Никица Станојковић, психолог (друго полугодиште) 

4. Љубомир Стојановић, психолог (прво полугодиште) 

5. Сања Радовановић, наставница 

6. Јасмина Црнојевић, учитељица 

7. Наташа Петровић, секретар 

 

У овој школској години Тим се у комплетном саставу састао 4 пута (18.10.2021., 

23.11.2021., 15.03.2022. и 12.4.2022 – записници са сваког састанка се налазе у архиви ПП 

службе), а поред тога је (у складу са ситуацијом) 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 ( и могу да нагласим, ове школске 

године активније него претходних), јер су одређене ситуације тако налагале. На тај су 

начин састанци били прилика да се већи број чланова колектива упозна са проблемима на 

нивоу целе школе и да се заједнички праве стратегије даљег рада на њиховом решавању. 

 

Директор школе је у више наврата истакла да су деца ове године много више узнемирена, 

другачија у односу на период пре онлајн наставе. Породице се сусрећу са много више 

проблема у виду болести, губитка послова, поремећених породичних односа услед ковид-

кризе... Поред свега овога у школи није било друштвених догађаја као што су прославе, 

такмичења, вашари... 

 

У даљем тексту ће извештај задобити форму категоризације насиља и инцидената који су 

се дешавали у нашој школи, како би се тиме стекао формализован увид у фреквенцију ,као 

и типизацију истих. 

 

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. Током новембра 

десиле су се туче ван школе,  у којима су учествовале А. Р., Н. Т. и  Т. К (детаљи у ПП 

архиви). О инциденту су школу обавестили  родитељи наших ученика који су пријавили 
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тучу полицији станице Вождовац. Са ученицама је обавељен разговор, као и са њиховим 

родитељима. Изречене су васпитне мере. Понашање се поновило и предлог директора 

школе је био да се ученица А. Р. стави под надзор родитеља у школи. 

Овакве ситуације усложњавају и отежавају могућности школе да реагује на 

адекватан начин (у оваквим 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 (детаљни извештаји постоје у форми службених белешки и 

записника у архиви ПП службе). У већини случајева је констатовано да је породица 

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

социјалне и материјалне природе) и да је у неким случајевима долазило до занемаривања 

детета (опет, најчешће због материјалних разлога). Понекад је практиковано присуство 

родитеља одређене деце у школи по одређеној динамици.  

У одељењу 3-1 пратила се адаптација ученика Д. З. који је премештен из васпитних 

разлога из одељења 3-2. Педагог је, у сарадњи са учитељицом Маријом Костић, пратио 

његову адаптацију. Повремено је долазило до сукоба са М. З., дечаком досељеним ове 

школске године у школу и склоном ометању наставе и задиркивању другова из одељења. 

У 8. разреду ученик Д. В. не похађа наставу дужи временски период. Због 

психолошких проблема које Душан има, директор школе је предложила да се баки која 

тренутно брине о Душану предложи да он долази у школу према утврђеном плану, како би 

му се омогућило да заврши осми разред. Настава се у његовом случају одвијала у 

индивидуалној форми, са наставником. Часови за Душана су трајали по 20 минута и 

долазио је у школу према распореду сачињеном за њега. Наведено је реализовано у 

најбољем реду. 

 

Психичко насиље 

 

Реч је о (најчешће) вербалним облицима насиља међу којима се издвајају претње које 

ученици упућују једни другима, провоцирање и увреде. 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. 

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 

 

Мајка ученика А. П, поднела је представку Министарству просвете и Школској управи 

Београд, као и директору школе, на понашање запослених у односу на њено дете. Мајка је 

критиковала рад свих запослених, одељењског старешине, психолога, директора школе, 
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појединих наставника. Поводом свега наведеног директор школе је предложио да случај 

пријавимо Школској управи Београда, као и Министарству просвете и упознамо их са 

проблемом сарадње са родитељем у школи. Сачињен је ИПЗ (Индивидуални план заштите) 

детета и исти је спроведен (архива ПП службе). 

 

Одељењски старешина 6-4, Ана Петровић упознала је чланове Тима са предузетим мерама 

у вези са учеником Ф. Ђ. Од почетка школске године (доселио се из друге школе), он је све 

више ометао рад одељења, није преузимао одговорност за своје понашање, вређао је и 

ударао другу децу, вређао наставнике, није поштовао школска правила и мали Тим у 

саставу директор школе, одељењски старешина, ПП служба и отац дечака доносили су 

различите предлоге за подршку дечаку. Још у току првог полугодишта школа је упућивала 

оца да потражи стручну медицинску помоћ детету, али то је изостало до пред сам крај 

школске године.  

Директор школе је упознавала Филиповог оца са најновијим инцидентним 

ситуацијама у школи. Настава је била подређена понашању Ф. Ђ. у 6-4. Отац није 

достављао извештаје из Завода за ментално здравље зато што је Филип био у процедури 

лечења, тек су му били заказали прегледе, али је био свестан да је неопходно да настави са 

процедуром лечења, односно дијагностике, па лечења. Препорука лекара је била промена 

средине. 

С обзиром на небезбедно понашање детета, директор школе је предложила да 

Филип наставу прати онлајн док не пређе у другу школу. Отац се сагласио да је у том 

тренутку то било у најбољем интересу детета, касније је прихватио препоруку лекара и 

ученика пребацио у другу школу. 

 

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 за 

време наставе, претрчавање улице ван обезбеђене пасареле, 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. 

Такође, јако је важно истаћи да је, од ове школске године, школским Правилником 

спецификована забрана употребе мобилних телефона за време трајања наставе, што је 

Савет родитеља прихватио као превентивну и корисну меру у школским условима. 

Ученицима је дозвољено коришћење истих у сврху наставе или (претходно најављеног) 

контактирања родитеља. 

 

Од осталих случајева напомињем следеће: ученица Т. П., штићеница дома „Моша Пијаде“, 

напустила је Дом и налази се у бекству. Наставу не похађа. Одељењски старешина је у 

контакту са васпитачем и упозната је да је обавештен Центар за социјални рад и полиција. 

Директор је упутила одељењског старешину да од Дома затражи да достави школи допис о 

статусу детета. 
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Чланови Тима су упознати са пријавом из Дома здравља Вождовац о сумњи на насиље у 2-

2 одељењу између ученика М. М. и М. С.. Утврђено је да је догодило насиље првог степена 

и да школа предлаже следеће мере за ученике: 

 

 Појачан васпитни рад са ученицима на часовима одељењске заједнице, као и осталим 

часовима 

 Појачати сарадњу са родитељима у виду јачања поверења на релацији наставник- 

родитељ-дете 

 Едуковати родитеље на који начин се решавају ситуације насиља које се дешавају у 

школи 

 

Сачињен је одговор о предузетим мерама, са доказима и упућен Дому здравља Вождовац. 

 

Такође, напомињем да се у одељењу 8-2 реализује Оперативни план заштите за ученице 

Л.А. И Х.Ј, као и у одељењу 8-4 за ученика Д.В (разлог је, из различитих побуда, 

непохађање наставе).  

 

На нашу велику жалост, десила су се два смртна случаја родитеља, оба наравно трагична, 

јер је било у питању самоубиство и смрт тешко болесног родитеља- верујем да је наша ПП 

служба учинила све у њеној моћи да ту патњу макар мало ублажи онима који су били 

највише погођени- давањем савета стараоцима, разговорима са погођеном децом и 

њиховим другарима, као и са наставницима и учитељима који им предају. 

 

Појава сексуалног узнемиравања је пријављена у случају 2 ученице, које су биле у 

непримереном контакту са бившим наставником, што је од стране нашег правника, 

педагога и директора пријављено у надлежној полицијској станици и чије се даље 

процесуирање очекује.  

 

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

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

психолога). У сваком случају насиља, кршења правила понашања, дисциплинских и 

васпитних проблема, поштована 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 социјални рад Вождовац 

 остварена је сарадња са Прихватилиштем за ургентну заштиту злостављане и 

занемариване деце, као и са Домом за незбринуту децу „Јован Јовановић Змај“ 

 остварена је сарадња са полицијском станицом Вождовац 
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 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: 

 

 Упознавање са Правилником о протоколу поступања у установи у одговору 

на насиље, злостављање и занемаривање, Службени гласник РС, бр. 46/2019 и 

104/2020 од 31.07.2020. године и предлог Протокола о поступању у ОШ „Бранислав 

Нушић“ у одговору на насиље, злостављање и занемаривање 

 Истакнуто је да се документација о предузетим мерама обавезно евидентира 

у педагошкој документацији одељењског старешине и електронском 

дневнику. 

 Директор школе је предложила да се План психосоцијалне подршке који је 

израђен у оквиру пројекта Превазилажење дигиталног јаза за најугроженију 

децу у Србији буде саставни део превентивних и интервентних мера 

прописаних протоколом. 

 Педагог је подсетила колеге на Националну платформу „Чувам те“ и предложила 

присутним колегама, нарочито члановима Тима да обавезно прођу обуке које се 

односе на превенцију насиља и организују рад на часовима одељењских заједница 

са циљем унапређивања вештина решавања конфликата, али и комуникације међу 

децом. На сајту школе је постављен линк ка платформи и доступне су бесплатне 

обуке свим заинтересованима актерима образовног процеса. Педагог ће да 

реализује радионице са ученицима шестог разреда са темом подстицање 

самопоштовања, а ученицима петог разреда оснаживање у техникама учења.  

 Директор школе предлаже Тиму да се у току децембра одржи дан УЧЕНИК-

НАСТАВНИК, како би ученици један дан осмислили по својој мери. Тим подржава 

предлог да Ученички парламент организује реализацију Дана ученик – наставник у 

сарадњи са руководиоцем Сањом Радовановић.  

 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 
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. 
4.6 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ИНКЛУЗИВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ 

 

 

Тим за имплементацију инклузивног образовања одржао је четири састанка у пуном 

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

наставницима  ученика којима је потребна додатна подршка у школској 2021-22. год. 

ИТ су чинили :  

 директор Школе Маријана Стефановић, 

  педагог Бранка Стојић Вуковић, 

 психолог Никица Станојковић ,  

 наставница разредне наставе Сузана Полимац,  

 наставница предметне наставе Јелена Белча и  

 дефектолог Јелена Барага Вулићевић као руководилац Тима. 

 

 

Активности/теме Време 

реализације 

Начин реализације Носиоци 

реализације 

Одлука о кориговању наставног 

плана из предмета Француски  језик 

за ученика седмог разреда, 

наставног предмета Енглески језик 

за ученика осмог разреда,наставног 

и предмета Историја, Физика и 

Хемија за ученике шестог, седмог и 

осмог разреда који раде по ИОПу 2, 

у комбинованом одељењу .  

Септембар 

2021.год. 

Договор о корекцији 

наставног плана и 

програма у складу са 

особеностима ученика. 

Чланови ИТ 

тима у ужем 

саставу 
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Први састанак ИТ  

Евидентирање ученика нижих и 

виших разреда  којима је потребна 

додатна подршка у образовању  и 

врсте подршке која ће се 

примењивати 

 

 

 

 

01.10.2021. Одељењске старешине 

су именовале ученике 

којима је потребна 

додатна подршка у 

образовању. Уз 

индивидуалан приказ 

постигнућа и 

психолошки статус.  

Чланови ИТ 

школе 

Одељењске 

старешине 

Учешће у изради ИОПа и пружање 

подршке у реализацији 

 

На почетку 

класификаци

оног 

периода 

Током 

школске 

године 

Увид у евалуационе 

листе и дискусија у 

циљу креирања  

подршке  у наредном 

периоду 

Ажурирање школске 

инклузивне 

документације и 

саветодавни рад са 

наставницима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови ИТ 

школе 

Одељењске 

старешине 

Предметни 

наставници 

Дефектолог, 

педагошки 

асистент, ПП 

служба Други састанак ИТ 

1.Евидентирање степена 

напредовања ученика увидом у 

школски успех и оствареност ИОП-

а 

2.Дискусија у циљу креирања  

подршке  у наредном периоду 

 

24.12.2022. Одељењске старешине 

су упознале чланове 

Тима са ефектима 

реализације ИОПа . 

Истакнути су проблеми 

у реализацији, 

различити степени 

сарадње са одитељима. 

Директор школе, 

психолог и дефектолог 

изнели су сугестије у 

циљу унапређења 

наставног процеса и 

уважавања 

индивидуалних 

карактеристика ученика 

и позвали на сарадњу у 

корекцији ИОПа. 

Стручни сарадници 

обавестили су чланове 

Тима и одељењске 

старешине о сарадњи са 

Чланови ИТ 

школе 

Одељењске 

старешине 
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Центром за социјални 

рад и здравственим 

установама. 

Реализација 

интервенција је у току. 

Евидентирање евалуација ИОПа за 

прво полугодиште школске 2021-

22.год.                                       

Евидентирање ИОПа за друго 

полугодиште школске 2021-22.год.                     

На почетку 

и на крају 

класификаци

оног 

периода 

Ажурирање школске 

инклузивне 

документације 

Чланови ИТ 

школе 

у  ужем саставу 

Трећи састанак ИТ: 

Вредновање ИОПа реализованих 

током првог полугодишта школске 

2021-22.год. 

04.02. 2022. Упознавање Тима са 

особеностима ученика 

којима је потребна 

промена облика 

подршке. 

Чланови ИТ 

школе 

Одељењске 

старешине 

Четврти састанак ИТ 

Евидентирање ученика којима је 

потребно променити вид додатне 

подршке 

Усвајање Акционог плана подршке 

током полагања Завршног испита за 

ученике који похађају наставу по 

ИОПу 1 и ИОПу 2 и ученике са 

здравственим проблемима. 

 

18.05.2022. Упознавање Тима са 

потребом усвајања 

Акционог плана за 

спровођење Завршног 

испита за ученике који 

се образују уз примену 

ИОПа1 и ИОПа2. 

 

Чланови ИТ 

школе 

Сарадња са родитељима Током 

школске 

године 

Индивидуални 

састанци са 

родитељима и 

одељењским 

старешинама ученика. 

Педагог, 

Психолог, 

Директор, 

дефектолог  

Сарадња са Центром за социјални 

рад и здравственим установама, 

ИРК 

Током 

школске 

године 

Усмени састанци и 

писани дописи ПП 

службе и одељењских 

старешина са 

установама у локалној 

заједници 

Педагог, 

Психолог, 

Директор, 

Дефектолог 

Одељењске 

старешине 
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4.7 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ У ШКОЛСКОЈ 2021-

2022. ГОДИНИ 
 

Активности/теме Време 

реализације 

Начин реализације Носиоци 

реализације 

 

 Договор о предстојећим 

активностима 

 

 Анализа резултата ученика 

завршног разреда 

 

 Анализа резултата ученика 

на крају последње три 

школске године 

 

Октобар 

 

 

Неопсредно, у школи 

 

Остваривањем увида у 

резултате ЗВКОВа 

 

Анализом 

статистичких 

резултата из школске 

документације 

 

Чланови тима 

 

 

педагог,  

директор 

школе 

 

педагог 

•Стручно усавршавање у 

области самовредновања 

новембар На даљину 

 

ЗУОВ 

 

 Расподела задужења 

 

 Договор о методологији; 

избору инструмената и 

начину прикупљања 

података, избору узорка 

Децембар Непосредно у школи, 

договор о подели 

задужења 

Анализа 

документације, израда 

инструмената, 

примена гугл 

упитника 

Директор 

 

 

чланови 

 Анализа резултата- 

припрема извештаја 

 Договор о извештавању 

 Израда акционог плана 

 Презентовање резултата 

самовредновања 

Јануар Обрада и 

интерпретација 

података 

 

 

извештавање 

Директор, 

Чланови 

 

 

 

директор 

 

Чланови Тима за самовредновање су директор школе: 

 Маријана Стефановић,  

 педагог Бранка Стојић Вуковић  

 наставник француског језика Невенка Јоксовић.  

 Током другог полугодишта прошле школсе године  извршено је вредновање свих области 

квалитета рада школе, након чега је сачињен акциони план за наредну школску годину, а 

школске 2021/22. Године резултати су били ослонац за израду новог Школског развојног 

плана. Органи школе су упознати са резултатима самовредновања. 
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4.8 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 2021. 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.Предлог 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. Припрема за реализацију ЛЕТЊЕ 

ШКОЛЕ у оквиру 

Пројекта:“Премошћавање 

дигиталног јаза за све ученике у 

Србији“ 

Јуни  2021. Чланови одељењских 

већа 
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4.9  ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ за школску 2021/2022.  

годину 

 

 

Анализа личних и извештаја стручних већа показала је да су током школске 2021/2022. 

године остварене активности  кроз акредитоване програме стручног усавршавања, кроз 

усавршавање које је организовала школа у складу са својим потребама и учешћем у 

пројектима.    

Стручно усавршавање у установи 

И поред свих специфичности које су обележиле рад ове школске године, наши наставници 

су активно унапређивали своје компетенције, кроз стручно усавршањање ван установе 

тако и  кроз различите облике стручног усавршавања у установи; кроз заједнички рад на 

тематским данима-Васкрс, Дан школе, Нова година, Свети Сава, Одговоран однос према 

здрављу, тако и кроз угледне часове. Значајан сегемент стручног усавршавања реализује се 

кроз учешће у пројектима у којима учествују готово сви запослени у школи. Што се тиче 

резултати и самог остваривања пројеката образовно-васпитног карактера у установи 

запослени су учествовали, односно, учествују и у наредном периоду, у пројектима  

Премошћавање дигиталног јаза за најугроженију децу у Србији, Дигитална школа, 

Дигитална писменост, Пројекат Беотаблет, Обогаћени једносменски рад- Ментор центар 

вршњачко учење. У склопу пројекта Превазилажење дигиталног јаза организован је Клуб 

за учење, са циљем да подржи ученике у учењу, нарочито ученике из осетљивих група. 

Клуб за учење ради током целе школске године.  

 

 

Премошћавање дигиталног јаза  за најугроженију децу у Србији 

Обогаћени једносменски рад Ментор центар вршњачко учење/знамо бринеш 

Образовни круг 

Дигитална школа 

Дигитална писменост 

Мој Београд 

Завршна приредба на крају 4. Разреда 

Правимо музичке инструменте 

 

Активни смо били и у другим облицима рада: 

 -реализовали пројекат  Беотаблет, 

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

насиље, злостављање и занемаривање 

 Упознавање са изменама Правилника о стручном усавршавању 

 Упознавање са Протоколом о употреби мобилних уређаја у установи 

 Презентација слободних активности у 2.циклусу васпитања и образовања 

 Он лајн обуке за дигиталне уџбенике 
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 Програм обуке за дежурне наставнике на завршном испиту у основном образовању 

 Домаћини општинског такмичења из српског језика 

 Учествовали на такмичењима, па и међународним и били успешни 

 Дежурали и прегледали пријемне испите 

 Вредновање квалитета образовања и васпитања на крају 4. разреда 

Тест из српског језика, математике и природе и друштва. 

Прегледање тестова, анализе резултата и препоруке за рад 

 Презентација слободних активности у 2.циклусу васпитања и образовања 

 

 Прегледање тестова - Вредновање квалитета образовања и васпитања на крају 7. 

Разреда 

 

 Припрема презентације о Браниславу Нушићу поводом Дана школе:  

“Лик и дело Бранислава Нушића” 

 Сусрет са предшколцима...активности Тима за маркетинг школе, предавања за 

родитеље директор, педагог, радионице са предшколцима учитељи четвртог 

разреда 

 

Стручно усавршавање ван установе 

 

Сви  запослени су учествовали на семинару  Етика и интегритет, у реализацији Агенција за 

спречавање корупције као и Обуке за запослене у организацији Министарства просвете 

преко  портала Чувам те. Ове године највећи број наставника одлучио се за унапређивање 

компетенције К3  компетенције за подршку развоју личности детета и ученика . 

Што се тиче приоритетних области, један део наставника се определио за П1 тј. 
Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-

комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса . Већина наставника је  

изабрала  П4 Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма 

превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања. 

Наставници су учествовали на онлајн семинарима, подједнако као и у непосредно 

реализованим обукама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all&komp=3
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all&poblast=1
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all&poblast=1
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all&poblast=4
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all&poblast=4
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Облици 

стручног 

усавршавање 

Време 

реализације 

Активности/теме 

реализованих обука 

Носиоци реализације 

Акредитовани 

програми 

стручног 

усавршавања  

Током 

школске 

године 

Присуство: 

1.Програмски пакет LaTeХ 

за припрему наставних 

материјала из математике, 

(361); 

2.Развијање социјалних 

вештина у школи (К3, 76);  

3.Здрави стилови живота у 

функцији бољих резултата 

ученика (К2, 238);  

4. Примена ИКТ у настави 

физичког васпитања 

(К2,1013) 

5.10 дигиталних вештина за 

наставнике 21. века (405);  

6. Комуникацијом до 

успешне сарадње у школи 

(116);  

7.Од учионице до 

причаонице - контекстуално 

усвајање страног језика 

(868). 

8. Програм обуке за 

запослене у 

образовању/дигитална 

учионица/дигитално 

компетентан наставник- 

увођење електронских 

уџбеника и дигиталних 

образовних материјала 

9.Онлајн презентације 

уџбеника 

10. Регионални скуп 9th 

Meeting of the South Eastern 

European Teacher Education 

and Training Network (SEE 

TET) - 14th and 15th October 

2021, Budva, Montenegro 

11. Обука за запослене –

породично насиље 

12.Стратегије у раду са 

ученицима које показују 

Стручни сарадници, учитељи и наставници 

учествују у обукама које се реализују непосредно 

или уз коришћење платформи за учење на даљину, 

у зависности од епидемиолошке ситуације, током 

полугодишта. Извештаји о стручном усавршавању 

налазе се у записницима стручних већа, као и у 

евиденицији педагошко-психолошке службе за 

школску годину. Реализују су обуке од јавног 

интереса по решењу Министара просвете, обуке 

акредитоване од стране Завода за унапређивање 

образовања и васпитања, UNICEF, Центар за 

образовне политике, као и остали облици стручног 

усавршавања. 
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проблеме у понашаљу 

13.Авантуре ума на 

школском часу 

14.Дигитални образовни 

алати у СТЕМ настави 

15.Супер задаци 

16.Презентација уџбеника-

Вулкан знања 

17.Дигитални свет  

18. Обука за дигиталне 

уџбенике -Едука 

19.www.unicef.org/serbia/pric

e/znanje-ne-sme-da-ima-

granice 

20. Подршка ученицима из 

осетљивих група у 

дигиталном окружењу; 

УНИЦЕФ и Министарство 

просвете, науке и 

технолошког развоја 

 

Хоризонтално 

стручно 

усавршавање 

 

 

 

Током 

школске 

године 

Предавања, радионице, 

прикази: 

-методе и технике 

подучавања и учења 

- педагошко инструктивни 

рад са приправницима 

-представљање дигиталних 

алата и позитивних примера 

употребе у наставном 

процесу 

-представљање закона о 

ауторским правима 

-обуке о одговорном 

понашању (заштита 

података, ауторска права и 

лиценцирање, безбедност на 

интернету) 

 

Педагошко-психолошка служба, наставници и 

учитељи учествују у активностима на седницама 

стручних тела и органа школе и кроз непосредан 

рад са ученицима. 

Пројекти 

Током 

школске 

године 

Премошћавање Дигиталног 

јаза за најугроженију децу 

Србије; Клуб за учење и 

Летња школа 

Дигитална писменост 

Образовни круг 

Дигитална школа 

Школе за 21. век 

Запослени су ангажовани на учешћу у различитим 

школским пројектима. Сачињени су засебни 

извештаји за сваки пројекат. Активностима у 

пројектима школа доприноси развоју компетенција 

ученика, наставника као и маркетингу школе. 
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Пројекат обогаћени 

једносменски рад: Ментор 

центар за вршњачко учење и 

Знамо бринеш 

Мој Београд 

Пројекат Беотаблет 

 

Истраживања 

 

Током 

школске 

године 

Утицај вршњачког учења на 

школска постигнућа 

 

Педагог школе у оквиру пројеката Клуб за 

учење и Ментор центар 
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5. ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА РАДА СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА У  ОСНОВНОЈ ШКОЛИ  

„БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ 
 

. 

5.1 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА за школску 2021-2022 годину 

 

 

 

 

Као и крај претходне школске године, тако је и ова протекла у условима пандемије. 

Значајан део времена су ученици били принуђени да мењају уобичајени начин рада и да из 

школских клупа прелазе на онлајн наставу. Како је време пролазило, било је све јасније 

колико су ове измењене и нове околности имале штетан ефекат не само на учење, већ и на 

психу ученика и функционисање породица у којима живе. Било је јасно да код деце и 

њихових родитеља (или старатеља) расте осећај страха, збуњености, напетости и 

неизвесности. С друге стране, ни наставници нису били поштеђени оваквих осећаја, тако 

да је било неминовно да рад у оваквим условима буде знатно отежан у односу на ранији 

период без пандемије. Ни ја сам нисам био изузет од укупне ситуације. 

 

На почетку школске године је било очигледно да ће динамика рада, а пре свега разговора 

са ученицима и њиховим породицама бити другачија. Било је мање сукоба међу ученицима 

и дисциплинских проблема, ситуација у којима су у ранијем периоду психолог и педагог 

имали највише посла. Самим тим  било је и мање разговора са родитељима или 

старатељима. На тај начин, за многе ученике и њихове породице била је смањена, или је 

изостала, могућност да о својим проблемима или психичком стању разговарају, пре свега 

са психологом, и да се на тај начин допринесе њиховом менталном здрављу. Ове године је 

додатно постала евидентна још једна отежавајућа околност – ученици који су посећивали 

психологе или психијатре у различитим здравственим институцијама нису, по мом 

мишљењу, у довољној мери и на адекватан начин добијали потребну психолошку помоћ. 

Ове установе, али и остале институције су на крају упућивале децу и њихове породице да 

се за помоћ обрате школи, а у њој пре свега психологу и педагогу. На тај начин, проблеми 

су углавном пребацивани у "школско двориште". Због тога сам све време осећао велики 

притисак да не чиним довољно или да не могу да се изборим са нарастајућом потребом да 

се ученицима и њиховим породицама пружи адекватна психолошка помоћ. Околност, која 

је као и претходних година отежавала моја настојања да будем од помоћи, јесте да сам у 

школи током радне недеље боравио само два и по дана. Због свега тога осетио сам да 

морам да улажем додатну енергију како био очувао сопствено ментално здравље, што је 

био предуслов да могу бити од помоћи било коме другом. 

 

Школску годину и мој посао (као и активности Тима за заштиту ученика од насиља, али и 

свих запослених у школи) су обележиле активности и брига за два ученика са највећим 

психичким тешкоћама и проблематичном породичном ситуацијом. Рад на овим 

проблемима имао је повремено драматичан ток, с обзиром да су дечаци представљали 

безбедносну претњу како за друге тако и за себе. Са породицом једног дечака сарадња је 
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била добра, али не и са родитељем другог дечака, тако да је то додатно компликовало моју 

улогу као психолога. Ни један од ова два случаја није дефинитивно решен, па предстоји 

наставак борбе у следећој школској години.  

 

Сарадња са педагогом школе је била, као и до сада, изванредна, надопуњавали смо се и 

заједнички деловали, што је посебно било значајно приликом обављања тешких разговора 

са појединим родитељима или ученицима. Приликом сваког сусрета, када је време то 

дозвољавало, анализирали смо, коментарисали и размењивали мишљења о текућим 

проблемима и задацима, што је било од непроцењиве важности за напредовање у свом 

послу. За разлику од претходних година, нисмо имали прилику да се у довољној мери 

заједнички бавимо истраживачким радом. Ипак, наша сарадња приликом расподеле 

будућих првака по одељењима унапређена је тако што смо искористили резултате једног 

нашег истраживања и на основу њих уврстили још једну варијаблу за расподелу. (Реч је 

СЉБ упитнику који смо конструисали пре свега за примену на родитељима будућих 

првака). Сам процес расподеле будућих првака усавршили смо захваљујући примени пивот 

табела у оквиру програма Ексел. 

 

Сарадња са наставницима је била доста успешна, изузев у појединим случајевима, што се 

могло и очекивати. Трудио сам се да разредним старешинама изађем у сусрет и обавим 

разговор са њиховим ученицима када би старешине сматрале да је потребан разговор тих 

ученика са психологом. Такође, саветовао сам старешине и наставнике на који начин је 

најбоље да решавају одређене проблеме са ученицима.Највећи број наставника је уважавао 

ове савете и поступао у складу са њима. 

 

Оно што ми је веома отежавало разговоре са саговорницима јесте обавеза ношења маске. 

Разговори под маскама често су бивали неразумљиви и за мене и за саговорника, било је 

пуно довијања да се то надокнади. 

 

У области инклузивног образовања прилагодио сам постојеће обрасце како би били јаснији 

и лакши за електронско попуњавање. Било је јасно да наставници често користе старе 

обрасце и на тај начин и себи отежавају рад на ИОП документацији. На пример, у неким 

обрасцима (као што је  образац 4- Персонализовани програм наставе и учења, и образац 5 – 

Вредновање ИОП-а) више не постоји потреба да се прикупљају потписи родитеља и 

осталих чланова ИОП тима. Наставници који користе старе обрасце непотребно оптерећују 

себе и родитеље тражећи потписекоји више нису потребни. 

 

За неколико ученика било је неопходно сачинити документацију која се упућивала 

Интерресорној комисији ради одобравања ИОП-а 2. 

 

У оквиру професионалне оријентације ученика осмог разреда, ове године се нису изводиле 

радионице које су уз тестирање ученика чиниле уобичајени "пакет" активности. Поред два 

теста професионалних интересовања, задат је тест личности и један нови тест који није био 

присутан раније – тест емпатије (TEQ). За разлику од претходних година, далеко мањи 

број ученика се пријавио да учествује у професионалној оријентацији.  
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Од истраживачких активности могу да споменем конструкцију теста ПроСло (ревизија 2) и 

његову примену на узрасту ученика другог разреда. Идеја је да се установи да ли овај тест 

може да се искористи као тест читања код млађих ученика (а можда и код старијих) и у 

каквој је корелацији са проценом нивоа читања детета од стране наставника/учитеља, 

родитеља и психолога/педагога.  

 

Наставио сам са анализом резултата истраживања које је урађено претходне две године, а 

односи се на процену личности и способности будућих првака од стране њихових 

родитеља и учитеља (радни наслов је "Колико су учитељима напорни њихови ученици?"). 

Део те анализе односио се на одређивање норми упитника СЉБ, а те норме смо педагог и 

ја уврстили као једну од варијабли за уједначавање одељења будућих првака. 

 

Конструисао сам сликовни тест "Избаци различито" намењен деци млађих разреда, а који 

на сликовном материјалу испитује дететову способност уочавања сличности и разлика и 

вербализацију разлога.  

 

Бавио сам се превођењем неколико тестова са енглеског језика (један велики тест 

личности, тест емпатије, који је искоришћен у оквиру проф. оријентације, и неколико 

тестова везаних за аутизам, итд.).  

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

На 

почетку 

шк.године 

 

 

 

 

 

 

 

У току 

шк.године 
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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 

 

 

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 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школе, 

психолог, педагог, 

наставници 
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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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током  

школске 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школе, 

психолог, педагог, 

наставници 
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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 

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. 
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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, 

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 
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Директор школе, 

психолог, педагог, 

наставници, 

родитељи,старатељи 
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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   

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 
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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 

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 
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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  

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 
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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, 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 
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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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5.2 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ПЕДАГОГА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.  

ГОДИНУ  

 

 
 Активности/теме Време 

реализације 

Начин 

реализације 

Носиоци 

Планирање и 

програмирање 

образовно-васпитног 

рада 

 

 учешће у изради 

Годишњег програма 

рада школе, израдa 

Годишњег програма 

рада педагога  

 подршка 

наставницима у 

изради годишњих и 

оперативних планова,  

 организација Летње 

школе у оквиру 

пројекта 

Превазилажење 

дигиталног јаза за 

најугроженију децу у 

Србији 

 Пружање подршке 

колегама при изради 

индивидуалних 

образовних планова  

 

 

 

Мај/јун 

 

 

Август 

 

 

 

Август  

 

 

Септембар, 

Јануар 

 

 

 

Израда плана 

 

 

Стручна већа 

 

 

Подстицање 

сарадње међу 

наставницима и 

одељењским 

старешинама 

 

Помоћ при 

изради профила 

ученика или 

планова 

 

 

 

Директор 

 

 

наставници 

 

 

наставници 

 

 

 

наставници/одељењске 

старешине 

Праћење и 

вредновање 

образовно-васпитног 

рада 

 Посете часовима 

непосредне наставе и 

педагошко 

 

 

 

Током године 

 

класификациони 

периоди 

 

 

 

 

 Педагошко 

инструктивни 

рад 

Квалитативна и 

квантитативна 

 

 

 

Наставници, 

приправници 

 

Наставничко веће, 

одељењска већа 
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инструктивни рад са 

наставницима 

 Израда анализе успеха 

и дисциплине на  

класификационим 

периодима, предлагање  

мере и активности за 

побољшање.  

 Праћење реализације 

редовних и угледних 

часова, часове тематске 

наставе, поједине 

часове одељенског 

старешине и часове 

који су били планирани 

у оквиру плана 

активности појачаног 

васпитног рада, 

пројектних активности.  

 Праћење вредновања 

постигнућа ученика 

који прате наставу уз 

примену ИОПа  

  Учешће у 

организовању пробног 

тестирања ученика 4,7 и 

8. разреда. Истицање 

важности добре 

квалитативне анализа 

резултата, и указивање 

на добро планирање 

даљег рада 

 праћење  адаптације и 

напредовања првака и 

на основу опсервације и 

тестирања, предлози за 

предузимање мера 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

Класификациони 

периоди 

 

 

 

Април, мај 

 

 

 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

 

Крај 

полугодишта 

 

анализа успеха 

 

 

 

Праћење, 

евиденција и 

педагошко 

инструктивни 

рад 

 

 

Саветодавни 

рад, упознавање 

са 

Правилницима 

 

 

Учешће у 

организацији, 

анализа 

резултата 

 

 

Праћење, 

саветодавни рад 

 

 

присуство 

часовима 

 

вођење и 

анализа 

документације 

 

 

 

 

смернице и 

сугестије 

 

 

 

Одељењске 

старешине, 

наставници 

 

 

Чланови тима, 

наставници 

 

 

Одељењске 

старешине, 

наставници, директор 

 

 

Учитељице, родитељи, 

ИРК 

 

Наставници 

 

 

Чланови тимова 

 

 

Наставници,ОС, 

координатор за 

дневник 
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унапређивања рад 

 праћење примене 

Правилника о 

оцењивању у раду 

 Учешће у раду 

Педагошког 

колегијума,Тима за 

развоојно планирање, 

Тима за вредновање 

квалитета рада  

установе, осталих 

тимова и стручних 

органа школе 

 Праћење вођења 

евиденција у 

електронском дневнику 

и правовремено 

сугерисање измена 

Рад са ученицима 

 

 Тестирање будућих 

првака 

 Примена алго метода 

за рано читање у раду 

са ученицима првог 

разреда 

 Адаптација ученика 

петог разеда на 

предметну наставу 

 У оквиру пројекта 

једносменског рада – 

Знамо бринеш, 

одржане су 

активности у области 

техника учења 

 У оквиру пројекта 

 

Април, мај, јун 

 

 

март 

 

Прво 

полугодиште 

 

Током године 

 

 

 

Новембар -Јун 

 

 

 

 

 

 

 

Примена теста 

ТИП1 

 

 

Праћење 

овладаности 

техником 

читања 

 

Час ОЗ 

 

Радионице 

 

 

 

Радионице, 

саветодавни 

рад, рад у 

групама 

 

психолог 

 

 

Први разред 

 

 

Ученици 5.разреда 

 

Пети разред 

 

 

 

Педагошки асистент, 

деца 

 

 

 

 

Родитељи, деца 
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Превазилажење 

дигиталног јаза 

одржане радионице – 

мотивисање за учешће 

у Клубу за учење, 

саморегулисано 

учење, професионална 

оријентација, наставак 

образовања-упис у  

средње школе, 

изачунавање 

афирмативних мера и 

бодова за крај основне 

школе 

 Пружање подршке 

ученицима осмог 

разреда при 

попуњавању листе 

жеља 

 Пружање педагошко 

психолошке подршке  

Јун 

 

 

Током године 

Индивидуални 

рад са 

ученицима, 

родитељима 

 

 

 

Помоћ при 

попуњавању 

 

 

Саветодавни 

разговор 

 

Психолог, директор, 

одељењске старешине,  

 

Ученици, наставници 

Рад са родитељима, 

односно старатељима 

 

 Пружање подршке 

родитељима 

 Припрема и 

организација 

родитељских 

састанака  

 родитељски 

састанци ученика 

првог разреда  

 родитељски 

састанак са 

родитељима 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Прво 

полугодиште 

 

новембар 

 

 

 

Јун 

 

 

 

Саветодавни 

разговор 

 

Припрема 

материјала 

 

Предавање на 

тему: 

Адаптација у 

школи 

 

предавање 

 

 

 

 

 

Одељењске 

старешине, родитељи 

 

ОС, директор 

 

Одељењски 

старешина, родитељи 

 

Директор, учитељи 

боравак 

 

 

Директор, одељењске 

старешине 
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будућих првака, 

припрема за 

полазак у школу 

 родитељски 

састанак са 

родитељима 

ученика осмог 

разреда поводом 

уписа у средњ 

школу 

презентација 

Рад у стручним 

органима и 

тимовима 

 Учешће у раду 

стручних органа 

 (одељењска већа, 

стручна већа, 

Наставничко веће, 

Педагошки 

колегијум); 

 

 Савету родитеља 

 Педагошком 

колегијуму,  

 Тиму за 

инклузивно 

образовање, 

  Тиму за заштиту 

деце од насиља, 

злостављања, 

занемаривања и 

дискриминације, 

  Тиму за 

професионални 

развој и стручно 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

Учешћем у 

активностима- 

смернице за 

унапређивање 

квалитета 

онлајн наставе.. 

 

Извештавање и 

учешће у 

дискусијама, 

предлози и 

смернице за 

рад,  

вођењем 

записника и 

евиденција, 

израдом 

планова и 

праћењем 

реализације,  

 

координирањем 

активности 

 

 

 

учешће у 

активностима 

 

 

Наставници, учитељи 

Директор,  

 

 

Чланови Савета 

 

 

 

 

руководиоци стручних 

већа 

 

Чланови тимова, 

родитељи, старатељи 

 

 

 

 

Чланови тимова 
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усавршавање,  

 Тиму за 

вредновање 

квалитета и развој 

установе 

 Тиму за 

самовредновање 

 Селфи тиму. 

 Пројектним 

тимовима 

израдом 

инструмената за 

праћење, 

анализом 

документације 

 

праћењу и 

реализацији 

пројектних 

активности 

Сарадња са надлежним 

установама, 

организацијама, 

удружењима  

 

 Сарадња  са 

локалном 

заједницом; 

  са члановима 

интерресорне 

комисије општине 

Вождовац у вези 

са децом која раде 

по ИОП-у 2. 

  са Центром за 

социјални рад 

Вождовац, 

Звездара и Гроцка 

у вези са децом из 

осетљивих група, 

децом која много 

изостају, као и за 

размену других 

информација,  

 са 

Прихватилиштем 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

континуирано 

 

 

 

 

Телефонски 

разговори 

 

 

Упућивање 

дописа, 

електронска 

преписка, 

телефонски 

разговори 

Састанци у 

школи 

 

 

 

Састанци у 

школи, 

 

 

 

Упућивање 

дописа 

 

 

 

 

 

 

Координатор комисије 

 

 

Водитељ случаја 

 

 

 

 

 

Васпитач, психолог, 

одељењски старешина 

 

Просветни надзор 

 

Надлежни лекар 

 

Школски полицајац 

 

Колеге, сарадници 

 

 

 

Педагошко друштво 

 



114 

 

за ургентну 

заштиту деце од 

злостављања и 

занемаривања, при 

Дому Јован 

Јовановић Змај и 

Звечанском, чији 

штићеници су 

наши ђаци. 

 са Школском 

управом,  

 са Домом здравља 

Вождовац,  

 са МУП-ом 

Вождовац. 

 Учешће у 

активностима 

организованим од 

тране Педагошког 

друштва Србије, 

састанцима 

републичке 

секције педагога и 

психолога 

 Сарадња са 

носиоцима 

пројеката у којима 

школа учествује 

 

Учешће у 

дискусијама 

 

 

 

 

 

Учешће у фокус 

групама, 

дискусија, 

размена 

података, 

праћење 

реализације 

активности 

 

Уницеф, Центар за 

образовне политике 

Рад на педагошкој 

докуметнацији 

 вођење евиденције 

о раду;  сарадњи 

са ученицима, 

наставницима и 

родитељима,  

  вођење записнике 

 

 

Током године 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Белешке, 

дневник рада 

 

Записници  

 

 

Евиденције гугл 

 

 

Психолог 

 

Директор, 

руководиоци 

 

 

ОС 
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о раду Педагошког 

колегијума. 

 вођење евиденције 

о успеху и 

дисциплини 

ученика на крају 

класификационих 

периода,  

 припрема 

извештаја за 

Наставничко веће. 

  Вођење 

документције о 

ученицима који 

раде по ИОП-у. 

 

 

 

Септембар, 

Јануар 

диск, 

електронски 

дневник 

 

Подстицање 

сарадње међу 

колегама  

Помоћ при 

изради профила 

ученика или 

планова 

 

 

 

наставници 

 

Стручно усавршавање 

 Учешће у 

различитим 

видовима стручног 

усавршавања; 

 Педагошко 

инструктивни рад 

у установи 

 Унапређивање 

међупредметних 

компетенција 

ученика: 

„Одговоран однос 

према здрављу 

 Вођење 

евиденције о 

стручном 

усавршавању 

наставника 

 Пројектне 

активнсти- обуке у 

 

 

Током године 

 

 

Новембар, 2021 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

децембар 

  

 

мај 

 

 

јун 

 

 

током године 

 

 

Он лајн и 

непосредно 

 

Огледни часови, 

пројектне 

активности 

Непосредно у 

школи 

 

Онлајн 

 

 

Он лајн обуке 

 

 

Обука 

непосредо 

 

 

Он лајн обука 

 

 

 

 

ЗУОВ, МПНТ 

 

наставници 

Стручна већа 

 

ЗУОВ 

 

ЗУОВ 

 

Уницеф, ЦОП 

 

 

ЗУОВ 

 

Агенција за 

спречавање корупције 

 

 

Центар за учење, 

едукације и развој 

креативности Мина 

МПНТ 
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оквиру пројекта 

ЈАЗ 

 Програм обуке за 

менториски рад са 

приправницима у 

образовању 

 Етика и 

интегритет 

 Промене у 

образовању и 

васпитању и значај 

компетентности 

директора и 

стручних 

сарадника за 

квалитет 

образовања и 

васпитања 

 Чувам те 

 

Непосредна 

обука 

 

 

Он лајн 

 

Педагог: Бранка Стојић Вуковић 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОМ ПРОГРАМУ ПРОФЕСИОНАЛНЕ 

ОРИЈЕНТАЦИЈЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ ЗА 

2021/2022. ГОДИНУ 
 

Са активностима везаним за професионалну оријентацију ученика осмог разреда се у 

нашој школи започело у децембру 2021. године. 

 

Обзиром на епидемиолошку ситуацију, ове године су редуковане активности које би 

изискивале разговоре, а повећан је број тестова које су ученици радили у електронској 

форми. Обављен је по потреби и мањи број телефонских разговора са заинтересованим 

родитељима ученика. 

 

За учешће у професионалној оријентацији пријавило се 40 ученика, али је тестове стварно 

радило 27 ученика. Психолог је, по одређеној временској динамици, ученицима слао на 

мејл тестове и одговарајућа упутства како да их попуњавају. Ученици су углавном 

разумели како да сами попуне тестове, а за оне који се нису најбоље сналазили, психолог 

је сваком од њих појединачно појашњавао или понављао одређена упутства. Сви тестови 

су се радили у Еxcel-у. Ово је умногоме олакшавало обраду тестова и сумирање резултата. 

Тестирање ј е завршено до фебруара, када је психолог сваком детету обрадио тестове, 

написао извештај и послао на мејл. Писање извештаја је завршено почетком марта.  

 

Ученицима су дата 4 теста:  

 

 Тест професионалнихи нтересовања ВЗО-15 - Састоји се од 128 питања која дају увид у 16 

подручја интересовања, односно група занимања.У оквиру овог теста постојао ј е и посебан 

део у коме су ученици изражавали своје преференције у односу на могуће предмете у 

средњој школи. 

 Тест личности ИПИП-2 - који садржи 120 питања, базиран на модерном концепту БИГ 5 

теорија, односно квантификовани су следећифактори личности: екстровертност, 

неуротицизам, отвореност, сарадљивост и савесност.  

 Тест професионалних интересовања-фактора РИА-Б – Састоји се од 96 ставки које 

формирају 6 фактора: Градитељ (реалистички тип), Истраживач(истраживачки тип), 

Уметник (уметнички тип), Помагач (друштвени тип), Предузимач (предузетнички тип), 

Организатор (конвенционални тип). 

 ТестТЕQ (Коефицијент Емпатије) –садржи 60 питања од којих 40 мере степен изражености 

емпатије. 

 

Овогодишњи начин рада умногоме је олакшао уношење великог броја података с обзиром 

на број тестова и број питања у свакомт есту. У изнимним случајевима, ученици који нису 

имали приступ програму Еxcel (Microsoft Office пакет), могли су  да отворе тест помоћу 

GoogleSheets опције у оквиру свог Google налога. Тестови се нису могу попуњавати на 

телефону. 
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5.3 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У 2021/2022.  

 

Програмски садржаји Време 

реализације 

Реализатори 

 

1. Планирање и програмирање рада  

 

* Израђени годишњих, месечних и 

оперативних планова 

* Остварен планиран и програмом 

предвиђен рад са ученицима у библиотеци 

Извршен упис ученика првог и другог 

разреда у школску библиотеку 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Мај – јун 2022. 

године 

 

 

 

 

Библиотекар, 

Наставници 

 

 

 

Библиотекар 

2. Васпитно-образовна делатност 

 

* Ученици упознати са радом школске 

библиотеке 

* Упознати  ученици са врстама 

библиотечке грађе као и са начином  за 

самостално коришћење књига, часописа, 

енциклопедија... 

* Испитивање интересовања ученика за 

књиге и осталу библиотечку грађу 

* Развијање читалачких и других 

способности ученика 

* Формирање навика ученика да самостално 

траже и користе библиотечку грађу 

* Ученицима пружана при избору 

литературе, са уважавањем њихових жеље, 

интересовања и њихове приватност ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекар 
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3. Сарадња са наставницима, директором 

школе, стручним сарадницима и 

родитељима 

* У сарадњи са директором школе 

набављене су нове књиге како за 

библиотечки фонд, тако и за поклон 

награђеним ученицима 

* Припремање литературе за потребе 

редовне, додатне наставе и ваннаставних 

активности 

*Сарадња са наставницима у планирању 

тематске наставе 

*Рад у школским тимовима 

Оставрена је посебна сарадња и активно 

учешће у Тиму за маркетинг школе  

* Сарадња са родитељима  

- разговори о избору књига, односу према 

читању и књигама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

Април-јун 2022. 

године 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекар, 

Директор школе, 

Наставници 

 

 

 

Библиотекар, 

Родитељи 

4. Културна и јавна делатност 

 

* Учествовање у припремама за школске 

манифестације 

* Припреме, организација и реализација 

такмичења Читалачка значка и Песничка 

сусретања 

* Сарадња са издавачким кућама 

* Посета Сајму књига 

(није реализована због специфичне 

епидемиолошке ситуације) 

 

 

 

Током године 

 

 

Март – јун 2022. 

године 

 

Током године 

 

 

 

 

Библиотекар, 

Наставници 

 

Библиотекар, 

Наставници 

 

Библиотекар 
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5. Библиотечко-информациона делатност 

 

* Редовно рађена статистика фонда (дневна, 

месечна, годишња) 

Након попуштања епидемиолошких мера, 

приметна је већа посећеност библиотеци и 

већи интензитет коришћења библиотечког 

фонда 

* Систематско обавештавање ученика и 

запослених о новим књигама 

* Организовање и остваривање 

међубиблиотечке позајмице и сарадње 

* Сређивање  и естетско уређење 

библиотеке 

Библиотека је тако преуређена да је добила 

своју малу читаоницу, прилагођену за рад са 

ученицима у библиотеци. 

* Сређивање књига на полицама 

* Остваривање стручних послова 

(инвентарисање, сигнирање, ревизија 

библиотечког фонда) 

* Електронска обрада књига 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Стручно усавршавање 

 

* Праћење стручних семинара и стручне 

литературе 

Скупштина школски библиотекара Србије 

Трибина: „Школски библиотекари – 

развијање партнерства и сарадње“ 

* Учествовање у раду Стручног актива 

библиотекара Вождовац 
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* Учешће на седницама стручних и других 

органа 

(Присуство Скупштини школских 

библиотекара Србије) 

* Сарадња са другим библиотекама 

Посебно остварена сарадња са 

библиотеком ОШ „Карађорђе“ 

Током године Библиотекар 

 

 

Корисници (ученици, запослени) су радо посећивали библиотеку, тражили информације о 

књигама. Остварена је одлична сарадња и комуникација са наставницима  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. 

 

                                                                                                                    Вишња Радивојевић 
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5.4 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА ЗА ШКОЛСКУ 2021-2022. 

ГОДИНУ 

 

Активности продуженог боравка обухваћене чланом 4. Правилника о ближим условима 

организовања целодневне наставе и продуженог боравка, у ОШ „Бранислав Нушић“ 

реализоване су кроз следеће програмске активности: 

 
Активности/теме Време 

реализације 

Начин реализације Носиоци 

реализације 

 

 

*Самосталан  рад 

 

Подршка ученицима 

у развијању 

стратегија и 

вештина како се учи 

Примена техника и 

метода учења на 

самосталној изради  

домаћих задатака и 

учењу градива 

 

 

 

 

Током школске 

године 

 

-израда домаћих задатака из 

предмета: српски језик, 

математика, свет око нас, 

музичка култура, природа и 

друштво, завршавање 

ликовних радова из ликовне 

културе 

 

- рад на припремљеним 

задацима из математике, 

српског језика и, ређе, света 

око нас, природе и друштва у 

циљу вежбања, утврђивања, 

учења 

 

 

 

Веће наставника 

продуженог 

боравка 

 

* Слободне 

активности 

Активности у 

слободном времену 

ученика имају 

првенствено 

рекреативно-

забавни и 

стваралачки 

карактер и оне могу 

бити: 

 

-Културно-уметничке 

активности 

-Ликовно-техничке 

активности 

-Усмено и писмено 

изражавање 

-Екологија 

-Примењена наука и 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током школске 

године 

-Презентација креативних 

продуката на изложбама, 

такмичењима, школским 

свечаностима и конкурсима 

-Учешће на приредбама и 

школским манифестацијама 

-Активности из области 

ликовног стваралаштва 

-Уређење учионице 

-Уређење школских паноа 

-Читање/слушање дела 

књижевности  за децу 

-Писање литерарних радова 

-Рецитовање 

-Усмено и писмено 

препричавање 

-Драматизација текста 

(глума) 

-Радионице и тематски дани 

(Дан планете Земље, Дан 

вода, Дан шума...) о 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веће наставника 

продуженог 

боравка 
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истраживање 

-Спортско-

рекреативне 

активности 

-Телесно-здравствене 

активности 

-Музичке активности 

-Активности у циљу 

васпитног рада 

хуманитарне акције 

екологији 

-Мини научна истраживања 

и експерименти  (корелација 

свет око нас, природа и 

друштво, физика, хемија, 

биологија, техника и 

технологија уз подршку и 

сарадњу предметних 

наставника, а што је у складу 

и предвиђено са Развојним 

планом Школе за шк. 2017-

2021) 

-Организовање спортских 

такмичења 

-Здрави стилови живота, 

исхрана, спорт, рекреација, 

одмор 

-Слушање музике, певање 

песама, музичке игре... 

-Активности у циљу 

васпитног рада (правила 

понашања у школи, правила 

понашања у саобраћају, 

безбедност у школи и ван ње, 

бонтон...) 

 

* Слободно време 

Стицање навика за 

осмишљено, 

креативно и 

структуирано време 

 

-Активности за 

опуштање, одмор и 

разоноду 

-Уметничке и плесне 

активности 

-Спортско-

рекреативне 

активности 

 

 

 

 

Током школске 

године 

 

-Слушање музике (дечије 

песме, класична музичка 

дела) 

- Певање различитих песама 

- Играње уз музику(плес) 

- Музичке игре  

- Игре у учионици  

- Друштвене игре  

- Спортске и друштвене игре 

у школском дворишту  

- Гледање тв-а, филмова 

 

 

 

Веће наставника 

продуженог 

боравка 
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НАПОМЕНА: 

 

1. Чиме смо у реализацији  били посебно задовољни ? 

 

 

 Ликовна радионица „Цветови“-израда ЦВЕТОВА које су предшколци, будући ђаци 

прваци добили на поклон при тестирању за упис у први разред шк. 2021/2022  

 На пријему ђака првака ученици боравка на покон су добили Змајеве 

 Обележавање Дечје недеље под слоганом „Дете је дете да га волите и разумете“ 

 Тематски дан Дан школе –наставници боравка направили су презентацију „Лик и 

дело Бранислава Нушића“ 

 Радионица Новогодишње украшавање школе 

 Ликовна радионица новогодишње честитке - ученици првог разреда су са 

сликарком Иваном Давидовић Ивезић израдили честитке за предшколце из ПУ 

„Чика Андра“ 

 Тематски дани поводом Ускрса 

 Израда ЗВЕЗДА које су предшколци, будући ђаци прваци добили на поклон при 

тестирању за упис у први разред шк. 2022/2023 

 

 

2. Конкретни предлози за унапређивање рада у наредној школској години: 

 

 

 посебно анимирати предшколце како би посетили нашу школу и учествовали у 

предвиђеним активностима 

 

 анимирати родитеље, ученике старијих разреда, предшколце да учествују у 

Новогодишњем украшавању Мале школе- Нушићевој Дедамразијади 

 

 направити изложбу осликаних ускршњих јаја коју би могли да посете родитељи, 

ученици, предшколци... 

 

 реализовати активности везане за одређени предмет / тему  по избору ученика 

поводом Нушићевог вашара „Нушићеви креативци“ 

 

 организовати више различитих активности у којима ће бити заступљено вршњачко 

учење 
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5.5 ЗАПАЖАЊА ПЕДАГОГА И ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ О ПОСЕЋЕНИМ 

ЧАСОВИМА у току школске 2021-2022 године 

 

 
БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ:    19 

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ОГЛЕДНИХ ЧАСОВА:_ 5_________ 

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ:   4 

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ:  4 

 

 

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

 

 
РАЗЛОГ/ЦИЉ ПОСЕТЕ 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

 

1. РЕДОВАН, ПЛАНИРАН ОБИЛАЗАК 

 

19  

2. ПРИМЕДБЕ НА РАД НАСТАВНИКА 

 

1  

3. УВИД У РАД НОВОГ ЧЛАНА КОЛЕКТИВА 

 

3  

4. ПРАЋЕЊЕ РАДА ПРИПРАВНИКА 

 

5  

5. УГЛЕДНИ/ОГЛЕДНИ ЧАС 

 

5  

6. НАСТАВНИЦИ КОЈИ ПОСТИЖУ ИЗУЗЕТНЕ 

РЕЗУЛТАТЕ 

 

3  

7. ПРАЋЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ УЧЕНИКА  

 

6  

8. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ НАСТАВЕ 

 

5  

9. САМОСТАЛНО ОДРЖАНИ ЧАСОВИ   ( ЗАМЕНЕ) 

 

11  

10. ЧАСОВИ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ПРОФ. ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

И ПРОГРАМА ПО ЗА УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА 

4  
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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 1-1,2,3   4-3    8-1,4 

ПиД/ СОН    4-4     

Математика 1-2,3  3-1  5-2    

Физика         

Историја         

Биологија     5-2 6-4   

Хемија        8-2 

Географија      6-1,3   

Енглески језик 1-3  3-1,3     8-4 

Француски језик       6-3  

Физичко васпит.    4-1     

Информатика     5-2    

ТИТ       7-3  

ПО           1,2,3,4 

Комб. одељење         

ЧОС    4-1,2,4 1,2,3,4 1,2,3,4 7-3  

Домаћинство         

Боравак  2-1,2,3       

Веронаука         

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; током посећеним часовима мишљења смо да би се  

cистематичном и сврсисходном применом разноврсних наставних метода и техника  рада 

са ученицима могла постићи већа мотицнисаност ученика за стицање знања Постоји 

велика разлика у раду колега у приступу наставном процесу, те је неопходно подстицати 

примену пројектне наставе, веће сарадње међу наставницима и повезивање различитих 

предмета у смислене целине кроз развијање међупредметних и предметних компетенција. 

И у наредном периоду је потребно:   

 У већој мери подстицати интеракцију међу ученицима током учења у школи 

 Подстицати ученике да у већој мери износе своје идеје 

 Охрабривати ученике да постављају себи циљеве у учењу 

 Оснаживати наставнике за формативно оцењивање 

 Јачати компетенције ученика кроз разноврсне пројектне активности  

Током школске године педагошко психолошка служба функционисала је у ограниченим 

капацитетима, (1.5 стручног сарадника), што је значајно утицало на организацију рада 

службе. Процењивањем приоритета и пружањем предности саветодавном раду са 

ученицима и њиховим родитељима, реализовано је мање часова педагошко -инструктивног 

рада. 

 

ПП служба ОШ „Бранислав Нушић“ 
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стандарди евалуација време Начин 

реализације/ 

носиоци 

 

 

 

 

 

 

 

1. Наставник 

примењује 

одговарајућа 

дидактичко-

методичка 

решења на 

часу: 

 

У раду наставници ученицима углавном не дају 

готове инфомације, већ се упућују да користе 

претходно искуство и доступне изворе знања. Када се 

обрађују сложеније области наставници поствљају 

разноврсне захтеве пред ученике укљчујући и 

примену хибридне наставе. У раду се користе 

разноврсна дидактичко методичка решења. У настави 

је присутно коришћење дигиталних алата спорадично 

– током обраде нових наставних садржаја, уврђивања 

знања кроз примену различитих техника (квизови, 

пројекти). Избором метода рада ученици се подстичу 

на међусобну интеракцију и сарадњу. Потребно је 

подстицати већи број наставника на примену 

разноврсних метода и облика рада, невезано да ли се 

примењује непосредна настава са децом, настава на 

даљину или хибридна настава. Посећени часови су 

били веома квалитетно осмишљени, потребно је 

посетити већи број часова како би се извели 

разноврснији закључци. Неопходно је упућивати 

насставнике на већу сарадњу и планирање 

међупредметне повезаности у раду са децом. 

Током 

године 

Посета 

часова, 

дискусије, 

евалуационе 

листе 

 

 

 

2.Наставник 

учи ученике 

различитим 

техникама 

учења на 

часу:  

 

У настави доминира фронтални приступ у раду, 

индивидуалне разлике међу ученицима се уважавају 

зависно од избора метода и техника рада, али и 

приступа наставника. Поједини наставници 

примењују различите облике рада у већој мери: 

групни рад; рад у пару, радионице, комбинују онлајн 

и непосредну наставу и сл. Наставници упућују 

ученике како ефикасније да повежу градиво које се 

обрађује, на часу са претходним знањима и 

искуствима ученика; наставници настоје да јасно и 

прецизно систематизују градиво. У раду са 

ученицима разредне наставе учесталија је примена 

учења кроз игру. У првом разреду је било потребно у 

већој мери диференцирати рад због индивидуалних 

специфичности ученика.  

Током 

године 

Посета 

часова, 

дискусије, 

евалуационе 

листе 

 

 

 

3. Наставник 

прилагођава 

рад на часу 

Наставници заснивају захтеве на могућностима 

ученика, али не и довољној мери. У раду са 

ученицима (нарочито првог разреда), посебна пажња 

се посвећује ученицима са потешкоћама у 

напредовању. У раду са њима врши се прилагођавање 

захтева и облика рада, имајући у виду њихове 

Током 

године 

Посета 

часова, 

дискусије, 

евалуационе 

листе 
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образовно-

васпитним 

потребама 

ученика 

 

специфичне потребе. Наставници често поседују 

припремљене материјале за рад са ученицима који 

раде по посебним програмима.  Применом 

диференциране наставе, приметно се мења слика 

наставне праксе. Још увек се ради на унапређивању и 

широј примени диференциране наставе. С обзиром да 

велики број ученика има подршку у раду у виду 

индивидуализације и ИОПа, наставници прате и 

вреднују напредовање ових ученика. Није увек 

присутно прилагођавање за ученика на часу што 

препознајемо као потребу за додатним ангажманом 

наставника у припреми материјала и оснаживању за 

рад са овом групом ученика. Услови рада су изузетно 

захтевни у бројним одељењима са ученицима којима 

је потребна додатна подршка. 

 

 

 

4. Ученици 

стичу знања 

на часу:  

 

Наставници охрабрују ученике. Постоје разлике међу 

наставницима када се говори о томе да ли се ученици  

подстичу  да сами истражују и долазе до информација 

Око 30% наставника подстиче ученике да прикупљају 

информације, анализирају одговоре и решења. У тој 

области потребни су интензивнији подстицаји 

наставницима да традиционалне методе рада замене 

оним у којима ће учешће ученика у сопственом учењу 

бити значајније. Свакако треба репродуктивна знања 

заменити функционалним у оквиру којих ученик 

јасно види значај онога што учи, могућност примене 

у свакодневном животу и даљем учењу. 

Током 

године 

Посета 

часова, 

дискусије, 

евалуационе 

листе 

 

5. Наставник 

ефикасно 

управља 

процесом  

учења на 

часу: 

Активности на часу, логично следе једна другу. На 

часовима се углавном остваре планиране активности. 

Већина наставника је спремна да одступи од 

планиране динамике часа, уколико то дате околности 

захтевају. Динамика рада је прилагођена групи 

ученика на часу. Правила понашања за време часа су 

јасна и већина наставника најчешће ефикасно користи 

време на часу и повезује делове часа. Планиране 

активности су понекад преабициозно замишљене, 

што захтева прилагођавање темпу рада ученика на 

часу. Наставник повезује ученичка знања, као и 

вештине и користи их у овладавњу новим садржајима. 

Током 

године 

Посета 

часова, 

дискусије, 

евалуационе 

листе 

 

 

 

 

6. Наставник 

користи 

поступке 

Наставници уче ученике како да процењују лични 

напредак недовољно често; поједини наставници 

заједно са ученицима праве скале процене и 

критеријуме оцењивања који се примењују у 

вредновању рада ученика. Поједини наставици у 

већој мери подстичу саморегулисао учење код 

ученика. Оцене добијене за ангажовање и рад на часу, 

Током 

године 

Посета 

часова, 

дискусије, 

евалуационе 

листе 
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вредновања 

који су у 

функцији 

даљег учења 

углавном се образлажу  и дају упутства за даљи рад. 

Неретко су оне продукт самооцењивања ученика, у 

сарадњи са наставником. Потребно је и даље 

оснаживати наставнике, а нарочито ученике за процес 

оцењивања и самооцењивања.  

Наставници напредују и развијају наставу 

оријентисану ка исходима и већина наставника 

заједно са ученицима постављају јасне критеријуме 

вредновања процеса учења. Важно је да се 

наставници који не практикују самооцењивање 

засновано на критеријумима, охрабре да то чине. 

Већина ученика још увек није у стању да критички 

вреднује свој напредак, а посебно их треба 

подстицати да постављају јасне циљеве у учењу. Неке 

наставнике је потребно додатно подстицати да 

унапређују своје компетенције у овој области. 

 

 

 

 

7. Сваки 

ученик има 

прилику да 

буде 

успешан: 

Ученицима је омогућено да износе своје ставове у 

вези са предметом учења на часу. Наставници негују 

и подстичу сазнајну радозналост код ученика. 

Чињеница је да интересовање за учење уопште опада 

са узрастом, те методологију подстицаја и 

мотивисања ученика треба прилагођавати узрасту у 

већој мери. Поједини наставници дају ученицима 

већи избор начина обраде теме: пројекат, 

истраживачки рад, презентација, есеј, изложба. 

Наставници ученицима јасно показују да верују у 

њихов успех! У нашој Школи учење се најчешће 

одвија у атмосфери међусобног уважавања на 

релацији наставник-ученик уз јасно прописана 

правила понашања. Ученици млађих узраста су веома 

заинтересовани за свој успех, док са узрастом треба 

варирати мотивационе технике, код поједних ученика 

потребно је уложити више напора за мотивисање 

ученика за рад и учење. 

Током 

године 

Посета 

часова, 

дискусије, 

евалуационе 

листе 
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5.6 ИЗВЕШТАЈИ О ПОСТИГНУЋИМА УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2021/22. 

ГОДИНЕ 

 

 

 

 
ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ 

Београд 

Телефон/факс: 011/2460-763;3974-835 

Веб сајт: www.nusicbg.org 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВНОГ ПЛАНА И 

  ПОСТИГНУЋИМА УЧЕНИКА 8. РАЗРЕДА  

НА КРАЈУ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2021/2022.ГОДИНЕ 

Из осмог разреда испраћамо 93 ученика (51 дечак и 42 девојчице) из четири одељења 

редовне наставе и једног комбинованог одељења. 

 

Наставни план и програм реализован је са минималним одступањима.  

 

Са позитивним успехом осми разред су завршили сви ученици. Два ученика су завршила 

разред уз примену ИОПа2 (измењеног образовног плана) у комбинованом одељењу и 8оро 

ученика у редовним одељењима уз примену ИОПа1. Двоје ученика завршавају разред уз 

примену ИОПа 3. Двоје ученика похађало је наставу према утврђеном распореду у 

комбинацији он лајн и непосредне наставе и они су са успехом завршили разред.  

Ученици су постигли следеће резултате: са одличним успехом је 47 ученика (50,53%), 

врлодобар успех је остварило 26 ученика (27,95%),  добар успех 18 ученика (19.35%) и 

један ученик са довољним успехом (1,07%).  

У поређењу са претходним годинама,  средња оцена је иста (у другу децималу),иако је 

било нешто мање ученика у претходној завршној години. 

Средња оцена на нивоу разреда  је 4.25.  

У току је реализација часова припремне наставе. Ученици су имали могућност и током 

школске године да се припремају за завршни испит кроз активности у оквиру пројеката 

Ментор центар- вршњачко учење и Клуба за учење у оквиру пројекта Превазилажење 

дигиталног јаза.  

Изостанци:Укупан број изостанака на нивоу 8. разреда је 10883, од тога оправданих 10452 

и неоправданих 431. Ученици комбинованог одељења су остварили 597 изостанака. 

Владање ученика:Осми разред са примерним владањем завршава 87 ученика. 

Васпитне мере:1 ученик владање 4 врло добар, 5 ученика владање 3 укор одељењског 

већа.  



131 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВНОГ ПЛАНА И 

  ПОСТИГНУЋИМА УЧЕНИКА 1-7 РАЗРЕДА 

НА КРАЈУ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА 2021/2022.ГОДИНЕ 

 

 

 

У 2021-2022. години наставу је током другог полугодишта од првог до седмог 

разреда  похађало 559 ученика, распоређених у 26 одељења. Настава се одвијала углавном 

непосредно у школи, односно у складу са препорукама Министарства просвете. Током 

другог полугодишта три пута организована је онлајн настава за све ученике због дојава о 

подметнутим бомбама у школама Србије, па и нашој. 

Ученици првог разреда oцењени су описно. Већина ученка су овладали исходима за 

крај првог разреда. За 17 ученика можемо рећи да напредују спорије и да им је потребна 

додатна подршка. У раду са њима примењивана је диференцирана настава, 

индивидуализација и ИОП1, добијали су подршку педагошког асистента, педагогошко-

психолошке службе и дефектолога.  Деветоро ученика је радило уз примену 

индивидуализације, а осморо уз примену ИОПа1. И поред напора њихових учитељица и 

наставника да овладају исходима за крај првог разреда пет ученика није постигло 

предвиђене исходе, првенствено због слабих интелекталних способности, али и одсуства 

образовне подршке породице, као и нередновног похађања наставе. У циљу превенције 

раног напуштања образовања, као и омогућавања наставка праћења наставе у наредном 

разреду,ових пет ученика је упућено на разматрање Интерресорној комисији општине 

Вождовац, за примену ИОПа 2, као и премештања у комбиновано одељење где би ученици 

имали веће могућности за развој и напредовање у раду са дефектологом школе. Први 

разред завршава 80 ученика, једна ученица се током школске године одселила. Сарадња са 

родитељима је била конструктивна и континуирана. Постоји група родитеља са којима је 

потребна интензивнија сарадња због нередовног похађања наставе, али и са њима се 

примећује напредак у сарадњи. Три одељења првог разреда бележе 4391 у другом 

полугодишту, што говори о великом броју изостанака неколицине ученика са којима се 

врши појачан васпитни рад од стране Тима за заштиту ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемарванња, али и Инклузивног тима школе. Ученици првог 

разреда су учествовали у конкурсима и такмичењима и оставарили резултате; 

 Прваци су учествовали; 

ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ 

Београд 

Телефон/факс: 011/2460-763;3974-835 

Веб сајт: www.nusicbg.org 
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 на школском такмичењу рецитатора -Луција Мрашић 1/2 освојила је 2. 

место.  

 Конкурс „Мали Пјер“ и Васкршњи  ликовни  конкурс у организацији 

општинског удружења Пријатеља деце Вождовца и Пријатељи деце 

Београда. 

 математичком такмичењу „Мислиша“, одржаном 10. 3. 2022. и Михајло 

Денић и  Џениса  Бећироски 1-2 освојили су 3. место 

  „Читалачка значка“, одржаног 15.4.2022. године и освојене титуле: 

 

„Поштовани писар“ 

 

Страхиња Петровић 1-1 

Никола Станојковић 1-1 

Мила Миловановић 1-2 

Јован Мирић 1-2 

Петар Ђорђевић 1-2 

Хелена Филиповић 1-3 

 

„Поштовани говорник“ 

  

Борис Максимовић 1-1 

Никола Стаменковић 1-1 

Теодора Тодоровић 1-1 

Луција Мрашић 1- 2 

Џениса Бећироски 1-2 
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 Ученици од другог до четвртог разреда оцењују се бројчано и њих 230 остварило је 

следеће резултате.  

 

Одличан успех 172 75.11% 

Врло добар успех 40 17.46% 

Добар успех 17 7.42% 

Довољан успех 0 0 

Неоцењених  1 0.43% 

 

 

Средња оцена од 2-4 разреда је 4,63, што је у поређењу са претходном годином 

високо уједначено 4.62.  

 

 

Сви ученици су примерног владања и трудили су се да напредују свако у складу са 

својим могућностима. Ученици који спорије напредују добијају подршку школских 

тимова, педагошког асистента и својих наставника. 14 ученика ради по ИОПу 1 и један 

ученик са ИОПом 2. Jeдан ученик трећег разреда је неоцењен и он се преводи у наредни 

разред, под старатељтвом је Центра за социјални рад Гроцка и школа сарађује са Центром. 

Сарадња са родитељима се одвијала континуирано и у складу са потребама. Поред 

школсих успеха, ученици су остварили и успехе на такмичењима; 

 такмичење рецитатора 2 – 1      Андрија Игњатовић  – 1. место на шк. и пласман на општинско т. 

 Мислиша 2022. одељење 2 – 1  Стефан Батовања  - ПОХВАЛА 

 школско такмичење Читалачка значка 2 – 3   Сара Марковић – ,,Поштовани говорник“ и 2 

– 3 Марко Новаковић –,,Поштовани писар“ 

 литерарно стваралаштно;  2 – 3  Соња Пантић - освојено 2. место на два школска 

такмичења - ,,Нушић нас учи да кроз живот идемо са осмехом" са песмом ,,Моја школа“  

и манифестацији ,,Песничка сусретања деце и младих" са песмом ,,Пролеће“. 

 3/2 – Општинско такмичење из математике, похвала - Катарина Перић 

 3/3 - На Општинском такмичењу из математике две ученице су добиле похвалу,Анђелија 

Ђорђевић и Лена Војновић.  

 Одељење 3/3 је остварило међународну сарадњу са ученицима из Бугарске и Републике 

Српске и обележило Дан словенске писмености путем видео позива.  

 конкурс Мајска песничка сусретања 4/1 Софија Росић 1.место, 3. место Јована Пановски и  

Никола Младеновић 

 у организацији Спортског центра Шумице 28. Фебруара организовано је такмичење- 

атлетика, трчање "Брзином до звезда".Ученици: 3/2 - Марко Петровић и Давид Радојичић 

и 3/3 – Василије Јанковић су учествовали на такмичењу 

 

Ученици 4. разреда упознали су наставнике предметне наставе и током другог 

полугодишта смо остварили разредно предметну повезаност из већине наставних области. 
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Ученици су присуствовали предавањима Дрога и алкохол и Безбедност на путу од куће до 

школе, Здрави стилови живота, одржаних од стране сарадника из институција Мупа 

Србије, и Црвеног крста 

 

 Дана 15.јуна у 12 часова спроведено је тестирање у организацији Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја за ученике четвртог разреда  из обласи српског језика, 

математике и природе и друштва, анализом резултата констатујемо да су остварени 

предвиђени исходи за крај првог образовног циклуса у складу са постигнућима ученика на 

крају школске године. 

     

 

Од петог до седмог разреда школу је похађало 249 ученика у редовним одељењима 

и 5 ученика у комбинованом одељењу. Они су остварили  следеће резултате: 

 

 

Одличан  139/55 са 5:00 55.82% 

Врло добар  70 28.11% 

Добар  36 14.45% 

Довољан  2 0.80% 

Неоцењени  2 0.80% 

 

 

 

 

 

Ученици комбинованог одељења остварили су следеће резултате: 

 

Одличан  1 Седми разред 

Врло добар  1 Трећи разред 

Добар  1 Седми разред 

Довољан  0  

Неоцењени  2 Седми и шести разред 

 

Комбиновано одељење похађа пет ученика. Са позитивним успехом је оцењено 3 

ученика, док су два ученика неоцењена и упућују се на полагање разредног испита. Школа 

се овим поводом обратила надлежним институцијама. Укупан број изостанака ученика у 

комбинованом одељењу укупно на нивоу године 2651 оправданих изостанака и 9 

неоправданих  изостанака, о чему су обавештене надлежне установе (Центар за социјални 

рад). 
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Владање ученика и изречене васпитне мере за ученике 5-7 разреда: 

 

 Примерно владање у школи има 225 ученика, или 90,36%. 

 Опомена одељењског старешине 1 ученик 

 Врло добро владање 8 ученика 

 Добро владање 13 ученика 

 Задовољавајуће 1 ученик 

 Незадовољавајуће 2 ученика 

Четири ученика се упућују на разредни испит, два ученика из комбинованог 

одељења и две ученице из 5-2 и 6-2 одељења. За њих ће бити организовани разредни 

испити. 

 

Средња оцена на нивоу школе је 4.35, а од другог до седмог разреда 4.45. У 

пређењу са претходном годином уочавамо висок степен уједначености. 

 

 

 

Изостанци: На нивоу школе је евидентирано укупно 25185 изостанака, од чега није 

оправдано 628 изостанака. 24 ученика похађало је друго полугодиште без иједног 

изостанка.  

 

Сарадња са родитељима остваривана је током полугодишта у складу са 

препорукама надлежних. Одвијала се у континуитету, као и у различитом интензитету, у 

складу са потребама.  

 

 

Разред 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

ИОП1 8 2 4 8 7 6 9 8 

ИОП2  / 1 1 / 1 4 2 

ИОП3  / / / / 1 0 1 

 

Ученици су учествовали у активностима обогаћеног једносменског рада кроз пројекат 

Ментор центар вршњачке подршке, као и Клуба за учење. Добијали су  подршку из 

предмета српски језик, математика, историја, биологија, физика и хемија, али и француски 

језик и фитнес. Велики број ученика се укључио у активности пројеката. До краја школске 

године ће се организовати и активности Летње школе за коју се пријавио одређени број 

ученика. 

 

Београд, 25.јун 2022.године    Бранка Стојић Вуковић, педагог школе 

 

 

 

 

 

 


