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 I  УСЛOВИ РAДA ШКОЛE   
                                            

 

Образовно-васпитна делатност обављана је у школској згради површине 4470 м
2 

и у школском 

дворишту површине 17273м
2
. 

Како је од 1. јануара 2009. године новом применом закона о локалној самоуправи Градска општина 

Звездара преузела је обавезу одржавања школских објеката. Школа је у писаној форми доставила своје 

приоритете и након тога конкурисала за средства за неопходне набавке. 

  

У циљу ствaрaњa штo бoљих услoвa рaдa у шкoли, у тoку шкoлскe 2014/2015. гoдинe извршeнe су 

нeoпхoднe припрeмe:  

 

 усвojeн je рaспoрeд чaсoвa, oбeзбeђeн стручaн кaдaр, усвojeн Гoдишњи план рaдa шкoлe 

 

             Скупштина града  је у току школске 2014/15. финансирала личног пратиоца за ученика трећег  

разреда 

 

Од сопствених средстава урађени су следећи радови: 

 

 Кречење кабинета за eнглески језик и математику. 

 Кречење ходника у сутерену. 

 Видео надзор је појачан са још четири камере. 

 Набављени су ормари за кабинет енглеског језика и ТИО. 

 Уређен је атријум код зборнице: постављене су нове клупе и засађен садни материјал. 

 Стручно усавршавање запослених. 

 Књиге и захвалнице, као и поклони за ученике генерације и ученике који су освојили прва 

места на Републичком такмичењу. 

 Организација Дана школе и Светог Саве. 

 Интернет је спроведен до свих учионица које имају компјутере. 

 Од електронских уређаја набављени су: два лаптопа,пројектор за видео бим,телефакс,два 

ЦД плејера, монитор, три штампача. 

 Клавир је поправљен и реконструисан. 

 Снимљен је промотивни филм поводом школског јубилеја. 

 

Савет родитељ и школски одбор су доносили одлуке и давали сагласност везан за начин 

организовања безбедности у школи. 

Залагањем Савета родитеља и директора школе допринело је да се  побољша учешће родитеља у 

финансирању дневног обезбеђења ученика. 

Сарадња са МУП-ом је редовна и задовољавајућа. Школски поклицајац био је присутан и ангажован 

сваког дана. Полицајац и школски чувар су у сарадњи са управом школе пратили свакодневну ситуацију у 

просторијама школе и дворишту. 

             Здрaвствeнa зaштитa ученика континуирано сe oдвиjaлa прeкo Дома здравља Звездара, систeмaтским 

прeглeдимa ученика. Превенцију и лечење зуба пратили су стоматолози Дома здравља Звездара. У овој 

школској години праксу у школи изводили су студенти     Учитељског факултета. 

Школа је наставила сарадњу са Мобилним тимом ОШ „ Бошко Буха“  

Школа је сарађивала и са Дечијим савезом Звездара и другим основним школама 
 

  

 

 

 

 



 5 

II КАДРОВИ 
 
 

 

    Преглед квалификационе структуре   

 
 

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 66,04 радника, од тога  у настави 45,04 . Изван наставе запослено је  21  

радника. 

 

 

 

      Преглед квалификационе структуре и процента запослености радника  школе 

 

 

Послови и радни 

задаци 

Степен стручне спреме 

I II III IV V VI VII VII/1 

Директор       1  

Струч. Сарадник 

библиотекар 

   1   

1 

2  

Разредна наст.      4 11 1 

Предм. наст.      2 21,

04 

 

Продуж бор.       6  

Шк. кухиња  1       

Адм. oсобље    2   1  

Пом. тех. особ.  11  1     

Помоћник директора         

Свега:         
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 III  OРГAНИЗAЦИJA РAДA У ШKOЛИ 
 

 

1. БРOJНO СTAЊE УЧEНИKA 
 

На почетку школске године укупно је било 29 одељењa од првог-осмог разреда и укупно 699 

ученика. Промена броја ученика је била уобичајна и није изискивала промене у организацији рада.  

 

2. OРГAНИЗAЦИJA РAДA 
 

Број одељења и просторне могућности су усклађени с вишегодишњом праксом у раду школе и 

очекивањима родитеља. Распоред смена је остао непромењен. Први разред и старији разреди су остали у 

преподневној смени и то се показало као важна интервенција за безбедност ученика. 

 Преподневна смена почиње у 8 часова, поподневна у 12 и 40. Ови термини омогућују ученицима и 

наставницима и простор и време за допунску, додатну наставу и ваннаставне активности. 

 Родитељима старијих разреда омогућено је да, осим родитељских састанака и индивидуалних 

долазака, имају  „отворена врата“ и контакт са свим наставницима. 

 

Спoртскe aктивнoсти зa учeникe од петог до осмог рaзрeдa извoдe сe кao трeћи чaс физичкoг 

вaспитaњa и нaлaзe сe у рeдoвнoм рaспoрeду чaсoвa. Рaспoрeд чaсoвa je тaкo сaчињeн дa oмoгућaвa 

учeницимa стaриjих рaзрeдa дa свa три чaсa физичкoг вaспитaњa рeaлизуjу у фискултурнoj сaли. 
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 IV  РУKOВOДEЋИ И СТРУЧНИ OРГAНИ ШKOЛE 
  

 

А) ДИРEKTOР  

 
Извештај о раду директора школе усвојен је као посебан документ на седници Школског одбора. 

 

 

Б) ПСИХOЛOГ  И ПЕДАГОГ 

 
У складу са Правилником о програму рада  стручних сарадника, педагог и психолог су на основу  Годишњег 

плана рада школе и својих годишњих планова рада, у оквиру области  

Планирање и програмирање рада током 2014-2015.године радиле на: 

- изради Годишњег плана рада школе, Развојногплана  и  Извештаја о раду школе за прошлу школску 

годину. Планиран је и осмишљен Програм заштите ученика од насиља,  Програм Професионалне 

оријентације,Програм сарадње  са родитељима, Програм здравственог васпитања, Програм унапређења 

васпитног рада, Програм корективно васпитног рада и Програм додатне подршке ученицима у оквиру рада 

Тима за инклузију, План стручног усавршавања и План самовредновања 

 Прикупљени су и подаци потребни за израду Ценуса, а педагог и психолог попуњавале су делове Ценуса 

који се односе на све обавезне изборне предмете и изборне предмете друге групе.Претходно,припремљене 

су анкете за све изборне предмете и подељене одељенским старешинама.  

Прикупљана је документација од ученика који су остврили право на бесплатен уџбенике, проверавани и 

уношени су подаци у базу коју је поставило Министарство. 

Припремљен је извештај о стручном усавршавању запослених и планиран нови План стручног 

усавршавања. 

Педагог се активно бавила планирањем начина увођења различитих облика и метода рада у настави, а 

активности су планиране у сарадњи са стручним већима. Психолог је у области бриге и подршке ученицима 

планирала активности којима би се појачала партиципација ученика у наставном процесу кроз различите 

видове сарадње са наставницима. Стручни сарадници су у сарадњи са Тимом за развојно 

планирање,учествовале у планирању активности развоја сарадње са другим школама по питању инклузије и 

размене искустава, као и раду на новим пројектима  

Педагог и психолог детаљно су се бавиле анализом резултата у процесу самовредновања у кључној области 

- Етос 

Припремљени су лични годишњи планови рада, а током сваког месеца педагог и психолог израђивале су 

своје оперативне планове и усклађивале их међусобно, али и са актуелним дешавањима у школи. 

Педагог и психолог су стални чланови Тима за развојно планирање, Тима за самовредновање, Тима за 

инклузију , Тима за заштиту деце од насиља и Тима за професионалну оријентацију, Актива за развој 

школског програма, Тима за стручно усавршавање. 

Педагог је целе школске године водила записнике са седница Наставничког већа, а психолог са седница 

Савета родитеља . 

Психолог је водила Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања, а педагог Актив за развој 

школског програма. 

У оквиру рада Тима за инклузију продужен је уговор са Основном школом „Бошко Буха“, али ове школске 

године нашој школи додељен је соматопед, логопед и специјални педагог са којим је ПП служба остварила 

сарадњу у циљу корективно васпитног рада са одређеним ученицима и појачан васпитни рад. Као чланови 

Тима за инклузију педагог и психолог су учествовале у изради 13 ИОП-а 1 и једног ИОП-а 2.  Психолог је 

председник ИРК комисије ГО Звездаре. 

Педагог и психолог су учествовале у снимању школског промотивног филма. 

Пред почетак школске године формирана су  четири одељења првог разреда . 
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Област праћења и вредновања  васпитно образовног рада  

 
Педагог води евиденцију о плановима рада наставника, редовности предаје и оствареност оперативних 

планова. У оквиру Актива за развој школског програма, педагог прати измене и допуне прописаних 

наставних планова и програма , као и нових правилника. 

Психолог и педагог радиле су на изради инструмената за праћење наставних часова и користиле већ готове 

батерије инструмената за вредновање часова наставника. 

 Прегледани су сви прошлогодишњи дневници. Овогодишњи дневници рада прегледани су три пута. 

Посећено је 50 часова редовне, допунске , додатне наставе и секција, а након посете часовима, обављени су 

саветодавно-инструктивни разговори са наставницима. Присуствовали смо реализацији 15 угледних часова. 

Након завршеног педагошко инструктивног рада и обиласка часова, педагог и психолог су припремиле 

Анализу посећених часова са препорукама и мерама за унапређење квалитета наставе. Мере су донете у 

сарадњи са директором школе, а са Анализом и предложеним мерама упознат је Педагошки колегијум.  

 

Област сарадње са наставницима 

 
Токомсептембрамесецаодржанисусастанцисаодељенскимстарешинамапрвог и петогразреда, разговараноје о 

структуриодељења и индивидуалнимкарактеристикамаученика.  

У октобрумесецу, у сарадњисапредметнимнаставницима и 

Центромзаталентеидентификованисударовитиученици. 

Сарадња са наставницима , учитељима и педагошким асистентом огледала се у свакодневним 

консултацијама које су се односиле на успех  ученика, проблеме ученика, сарадњу са родитељима и вођење 

педагошке документације. Сарадња се огледала и у учествовању у раду стручних већа, унапређивању 

техника и метода рада. 

Информисање наставника о променама у образовању и пружање подршке њиховом активном укључивању у 

те процесе, кроз представљање нових Правилника , измена и допуна законских и подзаконских аката, 

спроведено је кроз излагања на Наставничким већима и стручним већима.  

 

Рад са ученицима 
 

Током школске године обављено је преко 200 индивидуалних разговора са ученицима. Подршка је пружена 

ученицима на личном плану, породичном плану, односу са вршњацима. Рад са ученицима којима је 

потребна помоћ у разрешавању конфликата у различитим интерперсоналним односима, на релацијама са 

вршњацима, наставницима, родитељима. Рађено је са ученицима којима је потребна додатна подршка у 

учењу, у сарадњи са Тимом за инклузију, наставницима и педагошким асистентом. Направљенo  јеjeдан 

ИОП2 и 12 ИОП1 уз сагласност и учешће родитеља. Постигнућа ученика и понашање ученика вредновани 

су на сваком тромесечју и полугодишту и на основу резултата, са одређеним ученицима рађен је појачан 

васпитни рад и праћење понашања. Тестирано је 109 ученика при упису у први разред и формирана су 4 

одељења.  

У пројекту професионалне оријентације, пружана је индивидуална и групна подршка ученицима осмог 

разреда, а наша школа је као менторска школа са базичним школама ГО Звездаре. 

Наш тим за професионалну оријентацију радио је целе школске године по утврђеном плану, а у цео процес 

били су укључени и наставници који су реализовали одређене  радионице на својим часовима редовне и 

изборне наставе. Комплетан извештај о раду је саставни део Извештаја о раду школе. Тим је редовно 

извештавао све стручне и руководеће органе о својим активностима, а нарочито је добра сарадња остварена 

са Саветом родитеља чији су чланови били део нашег тима, али и део тима Општинског Савета родитеља. 

Цео пројекат подразумевао је подршку ученицима на више нивоа  кроз следеће облике рада:  

а) све облике наставних активности (редовна, изборна настава, слободне активности )-радионице 

б) посебне облике рада  

-  испитивање способности ученика осмог разреда тестом  ТПИ или ТПО професионално информисање 

(предавања, видео презентације, изложбе, маркетиншки материјал,. гости предавачи) 

-  сарадња са Гимназијама, Средњим стручним школама и другим друштвеним чиниоцима. 

Психолог школе је у оквиру пројекта „Мрежа пријатеља инклузивног образовања“ у организацији 

„Пријатеља деце општине Звездара“ одржала десеточасовну радионицу Вршњачком тиму чији је циљ био 
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оснаживање ученичког парламета. Вршњачки тим је у оквиру акције „Покрени се“ осмислио Форум театар 

који је презетован ученицима млађих разреда. 

Психолог школе одржала је за наставнике наше школе и васпитаче вртића Колибри обуку за спровођење 

пилот пројекта „МindUP“ у организацији Фондације НовакаЂоковића и Министарства просвете. 

 

Сарадња са родитељима 

 
Сарадња са родитељима школе огледала се кроз индивидуалне разговоре са родитељима о успеху и владању 

ученика и односима у породици. Сарадња је остварена и кроз заједничко планирање активности које су 

обухваћене  Развојним планом школе као и кроз пројекат „Професионалне оријентације“.  

Подршкародитељимапружанаје и крозиндивидуалнисаветодавнирад, нарочито у 

сегментимаподршкеученицимасадодатномподршком, проблемима у учењу, проблемима у понашању, 

породичнимодносима. 

По потреби, психолог и педагог су одлазиле  на родитељске састанке по позиву родитеља или одељењских 

старешина. Одржан је велики родитељски састанак за родитеље ученика осмог разреда на тему на тему 

уписа у средње школе и завршног испита. 

Заједно са директорком школе педагог и психолог су одржале 5  родитељска састанка у предшколским 

установама и један велики родитељски састанак у нашој школи на тему уписа ученика у први разред . 

 

 

 

РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И 

ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА, ОДНОСНО УЧЕНИКА  
 

У сарадњи са директором, педагог и психолог су посетили 5 вртића у којима су заинтересованим 

родитељима  на родитељским састанцима представили снаге и капацитете наше школе као и квалитетне 

садржаје које школа пружа будућим ђацима првог разреда. 

У оквиру циља уписа што више ученика, поред посете вртићима, организован је и велики родитељски 

састанак у нашој школи за родитеље будућих првака у марту месецу, коме је присуствовало 70 родитеља.   

Такође, остварена је и сарадња посете више  група предшколаца различитих вртића, заједно са васпитачима,  

добро испланираним часовима учитеља и наставника физичког васпитања.  

У оквиру реализације развојног плана, настављена је међународна сарадња са школом из Словеније, 

педагог,  наставница физичког васпитања и наставник разредне наставе , као и два ученика осмог разреда су 

заједно са представницима школе ОШ “Драгојло Дудић“ били у посети школи „Сладки врх“ приликом које 

размењени примере добре праксе,нарочито на тему инклузије и додатне подршке ученицима. 

У сарадњи са директором, припремане су све седнице Наставничког већа и Савета родитеља. Посећени су 

часови редовне и изборне наставе, организована два велика родитељска састанка. 

Најужа сарадња огледала се у свакодневним актуелним ситуацијама, разговорима са родитељима, 

ученицима и сарадња са наставницима. 

Са педагошким асистентом сарадња је била свакодневна. Праћени су ученици са којима је асистент радио 

на часовима индивидуално, а највише на тему социјалног развоја ученика, редовности похађања наставе и 

ситуације у породице. 

Са личним пратиоцем једног ученика успостављена је сарадња у реализацији ИОП-а. 

 

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА ШКОЛЕ 

 
Педагог и психологучествовалесу у припреми и раду 17седницаНаставничкогвећа и 6 седница Савета 

родитеља, као и 5 седница Школског одбора. Активно су учествовале у радустручних и одељенскихвећа и 

Педагошког колегијума. Педагог је координирала Активом з аразвој школског програма, а психолог Тимом 

за заштиту ученика од насиља. 
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САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 
Психолог школе је организовала   Актиа педагога и психолога Општине Звездара на коме су се разматрале 

процедуре које се тичу насиља у школама. Као сертификовани саветници на СОС линији Министарста 

просвете, педагог и психолог су дежурали на линији  једном месечно.  Меторски састанци са Јединицом за 

превенцију одржани су 2 пута током школске године. 

Са одељењем за друштвене делатности Општине Звездара сарадња је била континуирана по питањима 

организације разних манифестација и конкурса, хуманитарних акција и пројеката.  

Психолог и Педагог су завршиле обуку за спровођење пројекта „Вештине адолесценције“ и присуствовале 

су на три састанка која су представљала евалуацију програма.Педагог је учествовала на округлом столу 

„Кризне ситуације  и интервенције“. 

Психолог је стални члан ИРК. 

 

 

 

ПРИПРЕМА ЗА РАД, ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

1. Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу 

2. Израда, припрема и чување посебних протокола, чек листа за праћење наставе и васпитних 

активности  на нивоу школе 

3. Израда, припрема и чување ИОП-а 

4. Припрема за послове предвиђене годишњим програмом и оперативним плановима рада педагога и 

психолога 

5. Прикупљање података о деци, односно ученицима и чување  материјала  који садржи личне податке 

о деци односно ученицима у складу са етичким кодексом педагога и психолога. 

 

 

ЕВАЛУАЦИЈА РАДА И ЗАДАЦИ ЗА НАРЕДНУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ 

 
 Као и претходне школске године у резултатима анализе након посећених часова, стручна служба је 

дала препоруке и мере за унапређење сарадње. У сарадњи са наставницима дошло је унапређења 

сарадње по питањима израде ИОП-а, стручног усавршавања унутар школе и активнијег учествовања 

наставника у праћењу измена закона.  Потребно је сагледати приорите у начинима унапређења 

наставе, тако да  у наредној школској години треба радити појачано на: 

- Оснаживању рада стручних већа и њиховој међусобној сарадњи 

- Хоризонталној корелацији наставних садржаја 

- Реализацији семинара који су од значаја за подизање квалитета наставе, нарочито у области 

планирања наставе 

- Континуираном праћењу насилног понашања, ојачавању поштовања процедура у случајевима 

насиља, одговорности сваког наставника по задужењима 

- Безбедности ученика у школи 

- Укључивању родитеља у праћење и евалуацију рада 

- Вођење педагошке документације и ажурности, као и вођењу записника и писања извештаја од 

значаја за рад школе 

- Оснаживању чланова колектива за тимски рад и учешће у раду тимова 

На основу ових приоритета, педагог и психолог ће сачинити свој план рада за наредну школску 

годину, као и у складу са законским и подзаконским актима, Годишњим планом рада школе и 

развојим планом школе. 

 

 

       Тереза Моличник,  психолог                                    Данијела Пејчиновић, педагог  
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В) БИБЛИОТЕКАРИ 

              ИЗВЕШТАЈ  ШКОЛСКЕ  БИБЛИОТЕКЕ  ЗА  ШКОЛСКУ  2014/2015. ГОДИНУ 
 

- У току месеца септембра сређени су сви уџбеници од 1. До 8. Разреда по предметима, а затим је сав 

вишак уџбеника пребачен у просторију поред биологије. Половином септембра започет је унос 

поклоњених књига у књигу инвентара. 19. септембра 2014. Организован је сусрет са дечијим 

песником Радиславом Јовићем. Направљен је списак књига које треба набавити за библиотеку и 

започет је унос књига у електронску базу података. Започет је упис ученика првих разреда у 

школску библиотеку. 29. септембра 2014. Одржан је час у библиотеци предшколцима наше школе. 

30. септембра 2014. одржан је састанак Тима за културне делатности и договорене су активности за 

Дечију недељу, као и да све дане дечије недеље доносе по књигу на поклон. 

-  6.10.2014. године у оквиру Дечије недеље, организована је акција прикупљања књига за школску 

библиотеку. У тој акцији су се нарочито истакли следећи ученици: Кристина Бањац, Ивана Глишић, 

Јован Црнобрња, Катарина Симић, Невена Бујошевић. 27.10.2014. године одржан је Актив 

библиотекара Општине Звездара. На активу су разматрана актуелна питања струке и подељене су 

улазнице за Сајам књига. 29. 10. су сви ученици обавештени о организовању Читалачке значке. 

- 19.11.2014. године у библиотеци је одржан час за ученике 1/1 и 1/3.          21.11.2014. године одржан 

је час у библиотеци за одељење 1/2, а 25.11. 2014. за одељење 1/4. Сви прваци су после тог датума 

могли узимати књиге да би усавршавали технику читања. 25.11.2014. одржан је час за предшколце 

наше школе. Тема је била'' Јесен и њене одлике''.  

- 12.12.2014. одржан је састанак у библиотеци '' Блажо Шћепановић'' у вези Читалачке значке. 

Договорено је које ће књиге бити кориштене, као и пропозиције такмичења за ову годину. У току 

месеца школа је купила 107 нових књига. У предстојећем периоду ће бити уредно инвентарисане 

књиге и унете у електронску базу података. Од издавачке куће '' Пчелица'' смо добили на поклон 70 

књига лектире, које су унете у базу података. У периоду од 22.12.-26.12. на пракси смо имали 

студенткињу Филолошког факултета- Марију Дробњак. 

- У јануару месецу је уредно послат анкетни лист за Градску библиотеку. 

- 4.2.2015. у просторијама библиотеке је одржана промоција '' Логосових'' уџбеника за млађе разреде. 

20.2.2015. одржана је трибина поводом '' Дана матерњег језика''. Било је присутно 22 ученика петог 

разреда и наставници: Тања Пузовић, Драгана Миленковић, Тања Бањеглав, Горица Мијаиловић, 

Јасмина Радиновић Лукић и Славица Сретић. Трибину је организовала и водила проф, српског 

језика Јована Кастратовић, а координатор је била Оливера Танкосић. 

- 30.4.2015. одржана је '' Читалачка значка'' у просторијама библиотеке. Учествовали су ученици од 

првог до шестог разреда.  

- Први разред: Филип Драгумировић, Кристина Бањац, Теодора Бабић, Марко Бајчета, Ивана Глишић, 

Тијана Зилџић, Анастасија Перовић, Вукашин Ивановић. 

- Други разред: Димитрије Стоилков, Невена Крстић, Дуња Мунишић, Невена Вранић, Јован 

Црнобрња. 

- Трећи разред: Ана Сабо, Никола Марјановић, Павле Јовановић, Александар Мирић. 

- Четврти разред: Андреа Лазић, Тања Средојевић и Срђан Средојевић. 

- Пети разред: Наталија Букумирић 

- Шести разред: Гала Милосављевић. 

Сви учесници Читалачке значке су добили на поклон књигу од школске библиотеке. Ученици су 

показали завидно знање у представљању прочитаних књига. 

15.5.2015. одржан је Актив библиотекара Звездаре , а поводом новог правилника који треба да ступи 

на снагу 1.9.2015. Договорено је да пошаљемо протестно писмо Друштву школских библиотекара. 
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19.5.2015. библиотекарка водила ученике на такмичење ''Мајска песничка штафета''. 20.5.2015. 

писаним путем су обавештене све разредне старешине осмих разреда о дуговању књига, те су 

замољени да до краја школске године сви измире своја задужења. 28. И 29.5. обавештене су разредне 

старешине од првог до седмог разреда и замољене да подсете децу да врате књиге. 

- 10.6.2015. одржана је завршна свечаност за Читалачку значку, где су подељене захвалнице и чланске   

карте за Градску библиотеку. 

 

                

                                                                                 Оливера Танкосић 
                 

 
Г) НAСTAВНИЧKO ВEЋE 

 
Сeдницe Нaстaвничкoг вeћa кao нajвaжниjeг стручнoг oргaнa школe  припрeмaла je и вoдила 

дирeктoрка школе у договору са психологом и педагогом школе. У тoку школскe гoдинe oдржaнo je укупнo 

17 сeдницa. Зaписникe je вoдилa Данијела Пејчиновић 

   

СEПTEMБAР 

  
У септембру је рaзмaтрaн je и усвојен Гoдишњи план рaдa.  

Разматрани су извештаји тимова за самовредовање и развојно планирање 

Предлози тима за инклузију на одлуку педагошког колегијума 

Извршена је анализа уписаних ученика у први разред 

Представљени су нови пројекти 

Разматрани су и усвојени Извешптаји о раду остварености годишњег плана рада и директора школа 

као и свих стручних већа и стручних сарадника 

Разматран је  извештај и план стручног усавршавања 

 

OKTOБAР 

 
              Одржана стручна тема 

Представљен календар и каталог стручног усавршавања 

Иницијално тестирање из математике 

Извештај о међународној сарадњи са школом из Словеније 

Разматрана су питања која се тичу вођења педагошке документације. 

 

 

НОВЕМБАР 

 
 У новембру је анализиран успех и владање ученика на крају првог класификационог периода. 

Анализиране су и активности предвиђене развојном планом школе и самовредновање.  Анализиран је број 

сати стручног усавршавања свих запоселних. Реализација нових иоп-а и праћење постојећих на тромесечју, 

ревидирање задужења у раду тимова. 

 

ДEЦEMБAР 

  
У децембру Наставничко веће је разматрало анализу успеха и владања на крају првог полугодишта, 

реализацију редовне, додатне, допунске наставе  и слободних активности. Разматран је план активности у 

процесу самовредновања. Одржано је стручно предавање. Евиденција стручног усавршавања у школи.  
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ЈАНУАР 

 
У јануару су  директор и педагошко психолошка служба  поднели свој полугодишњи извештај, а 

руководиоци стручних већа поднели су извештај о семинарима које су наставници похађали током зимског 

распуста. Усвојен је нови распоред часова, реализација плана сарадње са породицом и реализација часова 

предметних наставника у четвртом разреду. 

 

МАРТ 

 
На мартовској седници Наставничко веће је донело је одлука о избору уџбеника за наредну школску 

годину. Презентоване су активности поводом предстојећег уписа ученика у први разред. Презентоване су 

процедуре о стручном усавршавању унутар школе. Резултати такмичења 

 

АПРИЛ 

 
У априлу је анализиран успех ученика на крају трећег класификационог периода.. Презентоване су 

активности Тима за инклузију. Разматран је успех ученика на такмичењима. Дата упутства о бесплатним 

уџбеницима,прослава мале матуре,пробни завршни испит. Израда филма о школи и новог сајта. 

 

МАЈ 

 
Организација анкетирања ученика за изборне предмете. Презентација са стручног путовања у Словенију. 

Подељене су задужења за Дан школе и прославу матурске вечери, задаци за нови развојни план. 

 

ЈУН 

 
Разматране су активности у оквиру процеса самовредновања и развојног планирања.. Анализирани су успех 

и владање осмог разреда на крају другог полугодишта формирана је комисија за организацију и спровођење 

разредних и поправних испита. Изабран је ученик генерације. Организивана је припремна настава завршног 

испита и дискутовано је о реализованим активностима у  оквиру самовредновања школе. 

На овим седницама верификован је успех ученика осмог разреда након разредних испита и анализиран је 

успех ученика осталих разреда. Проглашени су носиоци Вукових и осталих диплома. Изабран је ђак 

генерације. Подељена су одељенска старешинства за пети разред, извршена је подела часова у предметној 

настави, усвојени су изборни предмети на основу резултата анкета за ученике старијих разреда. Разматрана 

је реализација активности у области развојног планирања, усвојени су предлози и дестинације за излете и 

екскурзије, поднет је извештај са завршног испита. Разматрани су извештаји стручних већа, реализација 

наставе и изветаји тимова 

 

АВГУСТ 

 
 У августу су одржане две седнице Наставничког већа. На првој је тема била организација припремне 

наставе и формирање комисија за  разредне испите. Разматран је нацрт Годишњег плана рада за наредну 

годину. На другој седници су разматрани извештаји са  разредних испита, анализиран је успех ученика на 

крају школске године, разматран је и усвојен годишњи извештај о реализацији планираних активности. 

Разматране су и усвојене радне обавезе и задужења наставника (40–часовна структура). Подељена су 

разредна старешинства у првом разреду и договорен је свечани пријем првака. Разматрана је организација 

рада у боравку као и организација наставе и дежурства. Усвојен је распоред часова и распоред дежурстава. 
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Д) СAВET РOДИTEЉA  

 

                                    
У току школске 2014/15. године одржано је 6 редовних   и две ванредне седнице Савета родитеља. Седнице 

је водила  председница Савета родитеља Малина Поповић. Родитељи су се седницама одазивали редовно, а 

на седницама су разматрана следећа питања: 

 

 

- Извештај о раду школе за школску 2013-14 

- Годишњи план рада школе за школску 2014-15. 

- Осигурање ученика 

- Обезбеђење ученика 

- Излети екскурзије и настава у природи 

- Извештај о самовредновању 

- Спровођење ИОП-а и предлагање облика сарадње у области инклузије 

- Активности представника Савета у Општинском сваету родитеља 

- Активности предвиђене Развојним планом школе 

- Резултати са такмичења 

- Сарадња са школом и локалном заједницом у организацији трибина :  Презентовање 

Приручника за родитеље и рад ИРК 

- Анализа успеха и владање ученика крajу сваког клaсификaциoнoг пeриoдa 

- Матурско вече ученика 8 разреда 

- Изборни предмети 

- Професионална оријентација 

- Завршни испит 

- Безбедност ученика у школи 

- Разматрање Школског програма 

 

  

 

Е) ШKOЛСKИ OДБOР   

 

    У  школској  2014/2015 . години  Школски одбор је  одржао 10 седница. 

  

    На овим седницама  разматрала су се врло важна питања и  доношене одлуке  везане за рад   школе  у 

претходном периоду , између којих су најбитније : 

.   

    1.Конституисан је нови школски одбор и изабран председник и заменик  

 2.Донет  финансијски  план  и план  јавних  набавки. за 2015 . 

 3.Донео план стручног усавршавања  запослених у  школској 2014/2015.  

 4.Донео  годишњи  план  рада за школску 2014/2015 . 

 5.Усвојио извештај о раду школе и извештај о раду директора у претходној школској години као и 

извештај о самовредновању  рада школе у  школској 2013/2014. 

 6.Донео следећа акта :  Правилник о раду  ОШ“Стеван Синђелић“ и Измене и допуне Статута школе                                                              

7.Разматрање финансијског пословања   у претходном периоду и усвајање годишњег обрачуна  

    8.Разматрање  и усвајање извештаја о успеху ученика на сваком тромесечју ,полугодишту и  на крају 

школске  године . 

 9.  Дао сагласност  на предлог     припрема  за Дан  школе. 

  10.Донео  одлуке о издавању школског простора  , праћење реализације   те  одлуке  и  финансијске  

користи за школу од тога . 

  11.Донео  одлуке о набавци опреме за  неке учионице . 

  12.Дао сагланост  на предлог за организацију матурске вечери у школи 

  13. Разматрао и усвојио извештаје о раду  тима за заштиту ученика од насиља , о реализацији пројекта 

професионалне оријентације , извештаја о раду ученичког парламента . 
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Ђ )ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. 

ГОДИНУ 

У школској 2014/2015. години одржано је пет састанака педагошког колегијума. 

Теме којима се колегијум бавио су следеће: 

1. Приступило се изради Развојног плана, у који су укључена сва стручна већа и тимови. 

2. Аннализирали су се извештаји о посећеним часовима и донете су препоруке за унапређење 

квалитета наставе у односу на анализу посећених часова. 

3. Колегијум је пратио остваривање Плана стручног усавршавања, који Тим за стручно усавршавање 

подноси квартално. 

4. Састанцима колегијума присуствују редовно и чланови Тима за ИОП, који детаљно извештавају о 

напредовању ученика који раде по овом плану. Колегијум се бавио и ревизијом планова, као и 

усвајањем нових. 

5. Тема колегијума је била и процена безбедности у школи и побољшање дежурства наставника. 

6. Урађен је и предлог за измену Правилника о избору ђака генерације, који је једногласно прихваћен 

на Школском одбору. 

7. Разматран је и план потреба наставних средстава за поједина стручна већа. Закључак је да се битно 

поправио статус школе по питању осавремењивања наставе. Циљ је да у наредној школској години 

свака учионица поседује компјутер, велики број пројектора и неколико интерактивних табли. 

Дневни ред и реализација сваког састанка Педагошког колегијума је заведен и чува се у документацији 

школе. 

 Директор школе 

 Биљана Нешковић 

Ж) РAЗРEДНA ВEЋA  

  

 

РАЗРЕД                        ______први______                         

НАСТАВНИ ПЕРИОД  ___1.09. 2014.- 31.08.2015. 

  

РУКОВОДИЛАЦ ___ Софија Милановић______                                            

  

 

БРОЈ САСТАНАКА 

СТРУЧНОГ ОРГАНА 

 

ПЛАНИРАНО 

8 

РЕАЛИЗОВАНО 

8 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

 

 

  

ПРЕДАВАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ и УЧЕНИКЕ 

 

ТЕМА РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Развијање радних навика код ђака 

првака 

 

Aктив 1. разреда Септембар 2014. 
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РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

 

 

  

РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

 

НАЗИВ ЧАСА РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

 

 Саобраћај и 

учесници у 

саобраћају  

                                                         

 

 

     1/1 Сања Лончар новембар 2014. 

 

 

 

Сабирање и 

одузимање до 5   

 

 

 

      1/2 Софија Милановић Децембар 2014. 

 

 

Богаћење речника  

       1/3 Татјана 

Лончаревић- 

Нитић 

 Јун 2015. 

 

Тематски дан- 

Пролеће 

       1/4 Александра 

Горановић 

Март 2015. 

 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Име и презиме 

наставника 

Назив семинара и број 

сати 
Организатор 

Време одржавања 

 

Сања Лончар 
„Тематски и 

интердисципланирани 

приступ планирању 

наставе“ 16 сати К2 

Друштво 

учитеља 

Београда 

13/14.12.2014. 

Софија Милановић 

 
„Поремаћаји понашања 

ученика 

основношколског 

узраста“ 1 дан/ 1 бод К1 

Друштво 

учитеља 

Београда 

20.09.1014. 

 

 
„Методички приступ при 

реализацији наставе м 

узичке културе у 

разредној настави“- 8 

сати К2 

Друштво 

учитеља 

Београда 

18.10.2014. 
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„Тематски и 

интердисциплинарни  

приступ планирању 

наставе“ 16 сати  К2 

Друштво 

учитеља 

Београда 

13/14.12.2014. 

 

 
„Да нам школа буде 

сигурна“- 8 сати 

РЦУ 21.02.2015. 

Татјана 

Лончаревић- Нитић 
„Тематски и 

интердисципланирани 

приступ планирању 

наставе“ 16 сати К2 

„Проблемска настава 

природе и друштва“, 8 

сати, К1 

Друштво 

учитеља 

Београда 

13/14.12.2014. 

 

 

 

21.02.2015. 

Александра 

Горановић 
„Да у школи другарство 

не боли“ 8 сати К3 

Друштво 

учитеља 

Београд 

21.02.2015. 

 

 
„Бесплатна виртуелна 

учионица“-24 сата, К2 

 On line 20.09-16.11.2014 

 

 
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (учешће, присуство или организација разних манифестација – културних, 

уметничких, музичких, спортских у школи, посете, излети, обиласци музеја и сл.) 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

1.Свечана приредба поводом пријема првака 

2.Струшно упутство о начину израде 

школске документације 

3.Презентација теме:“Развијање радних 

навика код ђака првака“ 

4.Добродошлица гостима из Словеније- 

изложба дечјих рукотворина 

5. Луткарска представа  гостујућих дечијих 

глумаца из Словеније 

6.Луткарска радионица под руководством 

школе Слатки врх из Словеније 

7. Ево добре књиге! –сусрет са писцем 

Весном Алексић 

8..Мој први цртеж- ликовна изложба 

1/3 

 

Актив 1.разреда 

 

 

Актив 1.разреда 

 

1/1 и 1/3 

 

Актив 1. разреда 

 

1/1, 1/3,1/4 

Актив 1.разреда 

1/2 

01.09.2014. 

 

10.09.2014. 

 

 

29.09.2014. 

 

24.09.2014. 

 

25.09.2014. 

 

25.09.2014. 

07.10.2014. 

6.10. 2014. 

9.Посета предшколаца „Јесењи карневал“ 

10..“Јутарња чајанка са бакама и декама“ 

11.Препоручио бих књигу свом другу 

12. Мали пекари 

Актив 1.разреда 

Актив 1.разреда 

1/2 

1/4 

8.10.2014. 

7.10.2014. 

8.10.2014. 

09.10.2014. 

13. Инклузија у настави- Ирена Грбић 

14. Моја маска вама каже ... 

15.“Ноћ у Мерлиновом зачараном замку“-

посета позоришту 

16. Дан здраве хране- „Једем здраво, растем 

право“ 

17.Фестивал Дан науке 

18.Дани музике 

Актив 1.разреда 

1/2 

Актив 1. разреда 

 

Актив 1. разреда 

 

Актив 1. Разреда 

Актив 1. разреда 

09.10.2014. 

09.10.2014. 

октобар 2014. 

23.10.2014. 

 

11.12.2014. 

26.11.2014. 
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19.Комуникација са децом са развојним 

сметњанма- презентација Јелка Вујић и 

педагог 

20. Лифт није играчка представа за ученике 

о правилима коришћења лифта у стамбеним 

зградама 

 

Актив 1. разреда 

 

 

Актив 1. разреда 

 

8.12.2014. 

 

 

Децембар 2014. 

21.Новогодишња декорација- уређење хола 

школе 

1/1 и 1/3 16.12.2014. 

22.Новогодишња чаролија- позоришна 

представа за ученике 

Актив 1.разреда 

 

26.12.2014. 

 

23.Новогодишњи вашар- изложбени и 

продајни штанд ученика 

24. Новогодишња приредба 

25.Мала изложба за предшколце- промењена 

секција 

Актив 1.разреда 

 

1/2 

1/1и 1/3 

29.12.2014. 

 

24.12.2014. 

21.02.2015. 

26.Квиз са мамама- колико познајем своје 

дете 

1/4 

 

 

09.03.2015. 

 

 

 

27.  Приредба за маме и баке- Ово је Ваш 

дан 

28. Изложба цвећа – примењена секција 

29. Општинско такмичење рецитатора 

1/2 

 

1/1 и 1/3 

1/2 

9.03.2015. 

 

Март 2015. 

11.03.2015. 

30. Васпитни стилови наставика- 

презентација Јована Јовановића 

31. Правила понашања у саобраћају –

предавање за ученике из МУП-а 

32.Ускршња радионица са родитељима и 

ученицима 

33.Презентација уџбеника Бигз, Логос, 

Клет,Нова школа 

34.Пролећни дани  

 

 

 

35. Музички тобоган 

36.Читалачки дневник 

37.Астрономска опсерваторија, Звездарка 

шума-амбијентална настава 

37.Ђачки песнички сусрети 

38.Општинско такмичење младих песника 

39.Учешће у приредби поводом Дана школе 

40.Учешће на турниру фудбала „Мале 

звезде Звездаре“ 

41.Учешће у промотивном филму 

42.Завршна приредба- Крај нашег 1. разреда 

Актив 1. разреда 

 

Актив 1. разреда 

 

1/4 

 

Актив 1. Разреда 

 

Ликовна 

радионица1/1 и 1/3 

Спортско надметање 

1/2 и 1/4 

Актив 1. Разреда 

1/2 

Актив 1. разреда 

 

1/2 

1/2 

1/2 и 1/4 

 

1/2 и 1/4 

 

Актив 1. Разреда 

 

1/1, 1/2 и 1/3 

Март2015. 

 

Март2015. 

 

Април 2015. 

 

Април 2015. 

 

 

 

Април 2014. 

 

24.04.2015. 

30.04.2015. 

14.05.2015. 

 

19.05.2015. 

22.05.2015. 

01.06.2015. 

 

06.06.2015. 

 

01.06.2015 

09/10/11.06.15 
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Реализација излета, екскурзија 
 

 

Настава у природи, излет и екскурзија школске 2014/2015. нису реализовани. 

 

 

 

РАЗРЕД                           други__                          

НАСТАВНИ ПЕРИОД   2014/2015._  

 

РУКОВОДИЛАЦ           Јасмина Радиновић-Лукић                           

  

 

БРОЈ САСТАНАКА 

СТРУЧНОГ ОРГАНА 

ПЛАНИРАНО 

6 

РЕАЛИЗОВАНО 

7 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

Развијање и неговање радних навика и 

самопоуздања код деце 

Јасмина 

Радиновић-Лукић 
Септембар 

Како да помогнемо свом детету да научи 

математију 
Горица Мијаиловић Новембар 

 

ПРЕДАВАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ и УЧЕНИКЕ 

 

ТЕМА РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

   

   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 



 20 

РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

 

НАЗИВ ЧАСА 
РАЗРЕД 

И ОДЕЉЕЊЕ 
РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

 

Електрицитет 

 

II3 Славица Сретић 13.02.2015. 

Биљкe су свудa oкo нaс II1 
Мирослава 

Ивановић 
10.03.2015. 

Пролећно јутро у шуми II4 Гoрицa Mиjaилoвић 22.05.2015. 

Скраћенице II2 
Jaсминa Рaдинoвић-

Лукић 
26.05.2015. 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Име и презиме 

наставника 
Назив семинара и број сати Организатор Време одржавања 

Јасмина  

Радиновић-Лукић 

Teмaтски и 

интeрдисциплинaрни 

приступ планирању 

наставе/16 сати 

Друштвo 

учитeља 

Бeoгрaдa 

13. и 14. 

децембар 2014. 

 

Славица Сретић 

Teмaтски и 

интeрдисциплинaрни 

приступ планирању 

наставе/16 сати 

Друштвo 

учитeља 

Бeoгрaдa 

13. и 14. 

децембар 2014. 

Горица Мијаиловић 

 

Teмaтски и 

интeрдисциплинaрни 

приступ планирању 

наставе/16 сати 

Друштвo 

учитeља 

Бeoгрaдa 

13. и 14. 

децембар 2014. 

Јасмина  

Радиновић-Лукић 

Замке нових зависности/ 

8 сати 

 

Центар за 

стручно 

усавршавање у 

образовању-

Лесковац 

21.02.2015. 

Горица Мијаиловић Замке нових зависности/ 

8 сати 

 

Центар за 

стручно 

усавршавање у 

образовању-

Лесковац 

21.02.2015. 

Мирослава Ивановић Замке нових зависности/ 

8 сати 

 

Центар за 

стручно 

усавршавање у 

образовању-

Лесковац 

21.02.2015. 
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ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (учешће, присуство или организација разних манифестација – културних, 

уметничких, музичких, спортских у школи, посете, излети, обиласци музеја и сл.) 
 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Организација приредбе поводом пријема 

првака 

 

Организација: 

Координатори: 

Јасмина  

Радиновић-Лукић, 

Славица Сретић 

Организатор: 

Горица Мијаиловић, 

01.09.2014. 

Јесењи карневал Учешће: 

Горица Мијаиловић, 

Јасмина  

Радиновић-Лукић, 

Славица Сретић 

08.10.2014. 

Посета позоришту "Душко Радовић" 

 

Присуство: 

Горица Мијаиловић, 

Јасмина  

Радиновић-Лукић, 

Славица Сретић, 

Мирослава Ивановић 

14.10.2014. 

Дан здраве хране 

 

Учешће: 

Горица Мијаиловић, 

Јасмина  

Радиновић-Лукић, 

Славица Сретић, 

Мирослава Ивановић 

23.10.2014. 

Посета Војном и Природњачком музеју и 

изложби "Дино парк" 

 

Учешће: 

Горица Мијаиловић, 

Јасмина  

Радиновић-Лукић, 

Славица Сретић, 

Мирослава Ивановић 

20.11.2014. 

Дан музике Присуство: 

Горица Мијаиловић, 

Јасмина  

Радиновић-Лукић, 

Славица Сретић, 

Мирослава Ивановић 

27.11.2014. 

Сајам науке Учешће: 

Горица Мијаиловић, 

Јасмина  

Радиновић-Лукић, 

11.12.2014. 

Новогодишња позоришна представа Присуство: 

Горица Мијаиловић, 

Јасмина  

Радиновић-Лукић, 

Славица Сретић, 

Мирослава Ивановић 

26.12.2014. 
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Новогодишњи вашар Учешће: 

Горица Мијаиловић, 

Јасмина  

Радиновић-Лукић, 

29.12.2014. 

Школска слава "Свети Сава" Присуство: 

Горица Мијаиловић, 

Јасмина  

Радиновић-Лукић, 

Славица Сретић, 

Мирослава Ивановић 

27.01.2015. 

Посета Дечијем културном центру 

"Музички тобоган" 

Присуство: 

Горица Мијаиловић, 

Јасмина  

Радиновић-Лукић, 

Славица Сретић, 

Мирослава Ивановић 

21.02.2015. 

Дани Бразила Учешће: 

Горица Мијаиловић, 

Јасмина  

Радиновић-Лукић, 

27.04.2015. 

Пролећни карневал Учешће: 

Горица Мијаиловић, 

Јасмина  

Радиновић-Лукић, 

Славица Сретић, 

Мирослава Ивановић 

12.05.2015. 

Посета астрономској опсерваторији и 

Звездарској шуми 

Учешће: 

Горица Мијаиловић, 

Јасмина  

Радиновић-Лукић, 

Славица Сретић, 

Мирослава Ивановић 

14.05.2015. 

Приредба за родитеље за крај школске 

године 

Организатори: 

Горица Мијаиловић, 

Јасмина  

Радиновић-Лукић, 

Оливера Лазаревић 

11.06.2015. 

 

 
 

РАЗРЕД                        ______Трећи______                         

НАСТАВНИ ПЕРИОД  ____2014/2015.________ 

 

РУКОВОДИЛАЦ _____Оливера Стаматовић______________________                          

  

 

БРОЈ САСТАНАКА 

СТРУЧНОГ ОРГАНА 

 

ПЛАНИРАНО 

11 

РЕАЛИЗОВАНО 

11 
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РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

 

 

  

 

ПРЕДАВАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ и УЧЕНИКЕ 

 

ТЕМА РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Саобраћај Општина  

   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

 

 

  

 

РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

 

НАЗИВ ЧАСА РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 

РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Сабирање и одузимање 

стотина, Новчанице од 200, 

500 и 1000 динара, обрада - 

Математика 

 

  

III1 

Весна Мирић 

 

13.10.2014. 

Једначине са непознатим 

чиниоцем, обрада - 

Математика 

 

 

         III2 Марина Максимовић 6.3.2015. 

Тражи се... 

(родна равноправност), 

радионица - Грађанско 

васпитање 

 

        III3 Оливера Стаматовић 13.11.2014. 

Кретање, обрада – Природа и 

друштво 

 

        III4 Јасмина Туловић 25.5.2015. 
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Име и презиме 

наставника 

Назив семинара и број сати 
Организатор 

Време одржавања 

 

Оливера Стаматовић 

„Интерактивним методама 

кроз наставу до оцене која 

мотивише” / 8 

 

Регионални 

центар за 

професионални 

развој 

запослених у 

образовању 

Смедерево 

29.3.2015. 

 

 

„Методички поступци при 

реализацији наставе 

музичке културе у 

разредној настави” / 8 

 

 

Друштво 

учитеља 

Београда/ДУБ 

21.2.2015. 

 

 

„Савремене образовне 

технологије – ИКТ у 

настави” / 1 

 

 

Савез учитеља 

Републике 

Србије 

26.11.2014. 

Весна Мирић 

 

„Да у школи другарство не 

боли” / 8 

 

ДУБ 21.2.2015 

Марина Максимовић „Тематски и 

интердисциплинарни 

приступ планирања 

наставе” / 16 

ДУБ 13. и 14. 12.2014. 

Јасмина Туловић 

 

„Како открити и покренути 

даровите” / 16 

 

ДУБ 18.и 19.10.2014. 

 „Тематски и 

интердисциплинарни 

приступ планирања 

наставе” / 16 

ДУБ 13. и 14. 12.2014. 

 

 

„Да нам школа буде 

сигурна” / 8 

ДУБ 21.2.2015 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (учешће, присуство или организација разних манифестација – културних, 

уметничких, музичких, спортских у школи, посете, излети, обиласци музеја и сл.) 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Јесењи карневал – Дечија недеља Сви чланови већа 

трећег разреда 

8.10.2014. 

Фестивал плеса 

 

Ученици трећег 

разреда, руководство 

В. Мирић 

9.10.2014. 

Дан здраве хране 

 

Сви чланови већа 

трећег разреда 

23.10.2014. 
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„Ноћ у Мерлиновом замку” – Позориште 

Душко Радовић 

 

Сви чланови већа 

трећег разреда 

14.10.2014. 

Дан музике 

 

Сви чланови већа 

трећег разреда 

26.11.2014. 

Фестивал науке Сви чланови већа 

трећег разреда 

10.11.2014. 

Војни музеј, Природљачки музеј, „Дино 

парк” 

Сви чланови већа 

трећег разреда 

20.11.2014. 

Новогодишњи вашар Сви чланови већа 

трећег разреда 

29.12.2014. 

Путујемо светом – Дани Бразила Сви чланови већа 

трећег разреда 

27.3.2015. 

Пролећно дружење – спортско-музички дан Сви чланови већа 

трећег разреда 

12.5.2015. 

Астрономска опсерватора Звездара, 

спортски дан у Звездарској шуми 

Сви чланови већа 

трећег разреда 

25.5.2015. 

Чеп за џеп – хуманитарна акција Сви чланови већа 

трећег разреда 

током школске године 

 

 

РАЗРЕД                        __Четврти_                      

НАСТАВНИ ПЕРИОД  Школска__2014/2015.год.  

РУКОВОДИЛАЦ _Татјана Трипковић                         

  

 

БРОЈ САСТАНАКА 

СТРУЧНОГ ОРГАНА 

 

ПЛАНИРАН О 

11  

РЕАЛИЗОВАНО 

11 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

Васпитни стилови наставника 

 

Јован Јовановић март 

Стручно упутство о начину израде 

школске документације 

 

Педагог 10.09.2014. 

Рад са децом, која имају специфичне 

проблеме у учењу 

 

Ирена Грбић 09.10.2014. 

Комуникација са децом са развојним 

сметњама 

Јелка Вујић и 

психолог 

 

Инклузивно образовање – размена 

примера добре праксе кроз 

међународну сарадњу са ОШ“Сладки 

врх“,Словениа 

Јован Јовановић 

Кристина Павловић-

Рајковић 

Данијела Пејчиновић 
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ПРЕДАВАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ и УЧЕНИКЕ 

 

ТЕМА РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Предавање о болестима 

зависности-наркоманија 

МУП Србије април 

   

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Име и презиме 

наставника 

Назив семинара и број сати 
Организатор 

Време одржавања 

Татјана Трипковић Комплексна метода у 

настави почетног читања и 

писања 

8 

 

Друштво 

учитеља 
ОШ,, Вељко 

Дугошевић“, септембар 

2014.год. 

 

Татјана Трипковић ,,Тематски и 

интердисциплинарни 

приступ планирању 

наставе“   16 

Друштво 

учитеља 
ОШ ,,  Стеван 

Синђелић“, 13. И 14. 

12.2014.год. 

Татјана Трипковић ,, Да нам школа буде 

сигурна“ 

 

8 

 

 

 

 

Регионални 

центар за 

професионални 

развој 

запослених у 

образовању, 

Ужице 

ОШ ,, Свети Сава“, 

21.2.2015.год. 

Татјана Трипковић  

 

..Mind up“  8 

Регионални 

центар за 

професионални 

развој 

запослених у 

образовању, 

Ужице 

ОШ ,, Стеван 

Синђелић“, 21.2.2015. 

год. 

Биљана Капелети Комплексна метода у 

настави почетног читања и 

писања 

8 

 

Друштво 

учитеља 
ОШ,, Вељко 

Дугошевић“, септембар 

2014.год. 

 

Биљана Капелети 
 

,,Тематски и 

интердисциплинарни 

приступ планирању 

наставе“   16 

Друштво 

учитеља 
ОШ ,,  Стеван 

Синђелић“, 13. И 14. 

12.2014.год. 

Биљана Капелети  

 

..Mind up“  8 

Регионални 

центар за 

професионални 

развој 

запослених у 

образовању, 

Ужице 

ОШ ,, Стеван 

Синђелић“, 21.2.2015. 

год. 
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Јадранка Данојлић 

 

,,Тематски и 

интердисциплинарни 

приступ планирању 

наставе“   16 

Друштво 

учитеља 
ОШ ,,  Стеван 

Синђелић“, 13. И 14. 

12.2014.год. 

Јадранка Данојлић 

 

 

 

..Mind up“  8 

Регионални 

центар за 

професионални 

развој 

запослених у 

образовању, 

Ужице 

ОШ ,, Стеван 

Синђелић“, 21.2.2015. 

год. 

Јован Јовановић  

 

..Mind up“  8 

Регионални 

центар за 

професионални 

развој 

запослених у 

образовању, 

Ужице 

ОШ ,, Стеван 

Синђелић“, 21.2.2015. 

год. 

Јован Јовановић  
»INKLUZIJA V VZGOJI IN 

IZOBRAŽEVANJU« 

Strokovni obisk 
mednarodnega 
sodelovanjа 

OŠ“Sladki vrh“,Sladki 

vrh;OŠ“Janka 

Glazerja“,Ruše - 

Slovenia 

 

 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (учешће, присуство или организација разних манифестација – културних, 

уметничких, музичких, спортских у школи, посете, излети, обиласци музеја и сл.) 

 

 

АКТИВНОСТИ 

 

 

УЧЕСНИЦИ 

 

ВРЕМЕ 

Јесењи карневал 

 

Ученици и учитељи 4. 

разреда 

септембар 

Посета позоришту ,, Душко Радовић“, 

представа ,, Ноћ у Мерлиновом замку“ 

 

Ученици и учитељи 4. 

разреда 

октобар 

,, Дан здраве хране“ 

 

Ученици и учитељи 4. 

разреда 

октобар 

Полудневни излет: посета Војном и 

Природњачком музеју, посета поставци 

изложбе ,, Дино парк“ 

 

Ученици и учитељи 4. 

разреда 

новембар 

Дан музике 

 

Ученици и учитељи 4. 

разреда 

новембар 

 

Новогодишња прослава 

 

Ученици и учитељи 4. 

разреда 

децембар 

 

 

Посета ДКЦ ,,Музички тобоган“ Ученици и учитељи 4. 

разреда 

децембар 
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Спортски дан Ученици и учитељи 4. 

разреда 

мај 

 

 

Амбијентална настава: обилазак 

Опсерваторије и библиотеке, Звездарска 

шума, игре спретности и издржљивости 

Ученици и учитељи 4. 

разреда 

мај 

 

 

Завршна приредба ученика 4. разреда 
Ученици и учитељи 4. 

разреда 

јун 

 

 

Реализација излета, екскурзија 
 

Једнодневни излет није реализован, због немогућности реализације по закосним основама. 

 

 

 

 

 

РАЗРЕД                             Пети                                        

НАСТАВНИ ПЕРИОД   2014/2015 

 

РУКОВОДИЛАЦ             Наталија Вакањац 
 

БРОЈ САСТАНАКА 

СТРУЧНОГ ОРГАНА 

 

ПЛАНИРАНО 

5 

РЕАЛИЗОВАНО 

9 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

Рад са ученицима који похађају ИОП 

 

Одељенско 

веће,учитељи,кординатор 

за ИОП 

Септембар 2014 

Привикавање ученика петог разреда  

на предметну наставу 

 

Разредне 

старешине,одељенско 

веће 

 

Новембар 2014 

Напредовање ученика који похађају 

 ИОП 

Разредне 

старешине,одељенско 

веће 

 

Јануар 2015 

 

ПРЕДАВАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ и УЧЕНИКЕ 

 

ТЕМА РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Привикавање ученика на 

предметну наставу 

Разредне старешине Септембар 2014 

Вршњачки односи у колективу Разредне старешине Децембар 2014 
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ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (учешће, присуство или организација разних манифестација – културних, 

уметничких, музичких, спортских у школи, посете, излети, обиласци музеја и сл.) 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Обилазак археолошког налазишта Винча 

 

Ученици петог 

разреда и одељенске 

старешине 

Октобар 2014 

Концерт групе  Мaster clas 

 

Ученици петог 

разреда и одељенске 

старешине 

Децембар 2014 

Прикупљање старе хартије 

 

Ученици петог 

разреда 

Током школске године 

Прослава Нове године 

 

Ученици петог 

разреда и одељенске 

старешине 

Децембар 2014 

 

 

  

 

 

Реализација излета, екскурзија 
 

1. Посета археолошком налазишту Винча     октобар 22014 

2. Посета Народне скупштине                         мај 2015 

3. Посета  Ботаничке баште                              мај 2015 

 

 

ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД: 
(важне тачке дневног реда које су реализоване, а које сматрате да треба истаћи)  

 

Одељенске старешине констатовале су да је ова генерација ученика петог разред постигла веома добар 

успех у школи ,добро се адаптирала на нове услове које доноси предметна настава. У наредној школској 

години требало би више пажње посветити побољшању међусобних односа ученика т.ј.подстцању 

толеранције и другарства . У овај процес интензивније би требало укључити и родитеље ученика 

 

 

 

 

 

 

РАЗРЕД                        6.                        

НАСТАВНИ ПЕРИОД  _2013/2014.школска година 

 

РУКОВОДИЛАЦ _Александар Илић                       

  

 

БРОЈ САСТАНАКА 

СТРУЧНОГ ОРГАНА 

6 

ПЛАНИРАНО 

6 

РЕАЛИЗОВАНО 

6 
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РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

- Договор о одржавању подитељских 

састанака и Дана отворених врата и 

остваривања програма сарадње са 

породицом 

- Усклађивање недељног распореда 

часова 

- Утврђивање распореда писмених 

задатака и других писмених провера 

знања из свих предмета 

- Одржавање Дана отворених врата 

-Упознавање са бројним стањем у 

одељењима (број одсељених, број 

досељених и премештених ученика) 

Евидентирање ученика за рад у 

допунској, додатној настави, слободним 

 активностима и секцијама 

- Идентификација ученика за додатном 

подршком у настави 

-Анализа успеха ученика на крају првог 

тромесечја 

Александар Илић, 

Сандра Кнежевић, 

Татјана Бањеглав 

септембар 

 

 

 

 

 

 

континуирано 

 

 

 

 

 

октобар 

 

новембар 

-Мере побољшања успеха ученика 

-Анализа успеха на крају трећег 

тромесечја 

 

Александар Илић, 

Сандра Кнежевић, 

Татјана Бањеглав 

фебруар 

април 

- Анализа резултата које су постигли 

ученици који похађају ИОП 

-Анализа успеха ученика на крају 

школске године 

- Сумирање резултата ученика на 

такмичењима и предлагање похвала и 

награда успешним ученицима 

- Подела задужења наставницима који ће 

предавати наредне школске године 

Александар Илић, 

Сандра Кнежевић, 

Татјана Бањеглав 

мај 

јун 

ПРЕДАВАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ и УЧЕНИКЕ 

 

ТЕМА РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

   

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (учешће, присуство или организација разних манифестација – културних, 

уметничких, музичких, спортских у школи, посете, излети, обиласци музеја и сл.) 
 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Дан школе Ученици шестог 

разреда 

Јун 

Фестивал науке 

 

Ученици шестог 

разреда 

Новембар 
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РАЗРЕД                       VII                         

НАСТАВНИ ПЕРИОД  31.08.2014 до 31.08.2015 

 

РУКОВОДИЛАЦ -  Станика Брашњевић                         

  

 

БРОЈ САСТАНАКА 

СТРУЧНОГ ОРГАНА 

 

ПЛАНИРАНО 

5 

РЕАЛИЗОВАНО 

6 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

ПРЕДАВАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ и УЧЕНИКЕ 

 

ТЕМА РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

   

   

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (учешће, присуство или организација разних манифестација – 

културних, уметничких, музичких, спортских у школи, посете, излети, обиласци музеја и сл.) 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Дочек нове године  

 

VII/1,VII/2,VII3 26,12.2014. 

Посета Конаку Кнегиње Љубице и Војном 

музеју 

 

VII1/1,VII2,VII3 13.05.2015. 

Дан школе 

 

Сви  ученици 31.05.2015. 

Дан науке 

 

Сви ученици 10.10.2014 

 

Школска слава 

Сви зченици 27.1.2015. 

 

 

Реализација излета, екскурзије 
  Није реализован излет који је планиран из оправданих разлога. 
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ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД: 
(важне тачке дневног реда које су реализоване, а које сматрате да треба истаћи)  

 

 

АВГУСТ-СЕПТЕМБАР 2014 
     1.  РПДИТЕЉСКИ САСТАНАК ЈЕ ПДРЖАН У ПРВПЈ НЕДЕЉИ СЕПТЕМБРА 
     2.  ДАН ПТВПРЕНИХ ВРАТА И ИНДИВИДУАЛНЕ КПНСУЛТАЦИЈЕ СУ УТВРЂЕНЕ 
РАСППРЕДПМ ЧАСПВА. 
     3.  РАСППРЕДПМ ЧАСПВА ЈЕ УТВРЂЕН РАСППРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАРАКА И ДРУГЕ 
ПРПВЕРЕ ЗНАОА ИЗ СВИХ ПРЕДМЕТА. 
     4.  ЕВИДЕНТИРАНИ СУ УЧЕНИЦИ ЗА ДППУНСКУ И ДПДАТНУ НАСТАВУ КАП И 
СЛПБПДНЕ АКТИВНПСТИ. 
     5.  УРАЂЕН ЈЕ ПЛАН ЗА ИПП У 7/1 
     6.  САЧИОЕН ЈЕ ПЛАН ПРПФЕСИПНАЛНЕ ПРЈЕНТАЦИЈЕ .       
 

ПКТПБАР- 
     1.  10.10.2014. ПРГАНИЗПВАН ЈЕ ДАН НАУКЕ 
     2.  ПДРЖАНА СУ ПТВПРЕНА ВРАТА ПП УТВРЂЕНПМ РАСППРЕДУ. 
     3.  ПРГАНИЗПВАНА ЈЕ ДЕЧЈА НЕДЕЉА 
     4.  ИЗВРШЕНА ЈЕ КПРЕКЦИЈА ПЛАНПВА ЗА ИПП  У  7/1 
     5.  ПБРАЂЕНА ЈЕ ПРВА ТЕМА ИЗ ПРПФЕСИПНАЛНЕ ПРЈЕНТАЦИЈЕ 

НПВЕМБАР- 
     1.  ИЗВРШЕНА ЈЕ АНАЛИЗА УСПЕХА И ДИСЦИПЛИНЕ НА КРАЈУ ПРВПГ 
КЛАСИФИКАЦИПНПГ ПЕРИПДА. 
     2.  ЧАСПВИ РЕДПВНЕ ДПДАТНЕ ,ДППУНСКЕ НАСТАВЕ И СЛПБПДНИХ АКТИВНПСТИ 
РЕАЛИЗПВАНИ ПП ПЛАНУ. 
     3.  ПДРЖАН ЈЕ РПДИТЕЉСКИ САСТАНАК 
     4.  ИДЕНТИФИКПВАНИ СУ УЧЕНИЦИ КПЈИ СЛАБИЈЕ НАПРЕДУЈУ У РАДУ И УТВРЂЕНЕ СУ 
МЕРЕ ЗА ППБПЉШАОЕ УСПЕХА. 
     5.  ИДЕНТИФИКПВАНИ СУ НАДАРЕНИ УЧЕНИЦИ И УТВРЂЕНЕ МЕРЕ ЗА ОИХПВП 
НАПРЕДПВАОЕ. 
     6.  ППСЕТА ППЗПРИШТУ НИЈЕ ИЗВЕДЕНА ЗБПГ МАТЕРИЈАЛНПГ ППЛПЖАЈA . 
     7.  OДРЖАН ЈЕ ЧАС ПРПФЕСИПНАЛНЕ ПРЈЕНТАЦИЈЕ . 

ДЕЦЕМБАР- 
1. ИЗВРШЕНА ЈЕ АНАЛИЗА УСПЕХА И ДИСЦИПЛИНЕ НА КРАЈУ ПРВПГ 

ППЛУГПДИШТА.ППСЕБНП СУ АНАЛИЗИРАНЕ НЕГАТИВНЕ ПЦЕНЕ ПП ПРЕДМЕТИМА  КАП И 
НЕППРАВДАНИ ИЗПСТАНЦИ КПЈИХ ЈЕ У ПВПМ ППЛУГПДИШТУ БИЛП ВИШЕ НЕГП 
УПБИЧАЈНП.ИЗРЕЧЕНА ЈЕ ЈЕДНА ВАСППТНА МЕРА  УКПР ДИРЕКТПРА ШКПЛЕ. 

2. ЧАСПВИ РЕДПВНЕ,ДПДАТНЕ ,ДППУНСКЕ НАСТАВЕ КАП И СЛПБПДНИХ АКТИВНПСТИ СУ 
РЕАЛИЗПВАНИ ПП УТВРЂЕНПМ РАСППРЕДУ. 

3. РПДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ ЋЕ СЕ ПДРЖАТИ 28.12.2014. ГПД. 
4. ПРГАНИЗПВАНА ЈЕ ПРПСЛАВА ЗА ДПЧЕК НПВЕ ГПДИНЕ У ДИСКПТЕЦИ ,,ТРЕЗПР,, 
5. ПРПФЕСИПНАЛНА ПРЈЕНТАЦИЈА ЈЕ ПДРЂЕНА И У ПВПМ МЕСЕЦУ. 

  

ЈАНУАР- 
1. ДПГПВПРИЛИ СМП СЕ П ЗСДУЖЕОИМА УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА ДА  БИ СЕ УСПЕШНП 

РЕАЛИЗПВАЛА ШКПЛСКА СЛАВА. УЧЕНИЦИ СУ ЗАДУЖЕНИ ЗА СРЂИВАОЕ ХПЛА. 
2. ИЗВРШЕНА ЈЕ КПРЕКЦИЈА ПЛАНПВА ЗА ИПП. 
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3. ИЗВРШЕНА ЈЕ АНАЛИЗА ЧАСПВА ПРПФЕСИПНАЛНЕ ПРЈЕНТАЦИЈЕ,И ИЗВРШЕН ДПГПВПР П 
ДАЉЕМ РАДУ . 

 

ФЕБРУАР- 
1. ПДРЖАНА СУ  ПТВПРЕНА ВРАТА ПП ПЛАНУ 
2. ДПГПВПРИЛИ СМП СЕ ДА НЕЋЕ БИТИ БИПСКППА КАКП ЈЕ ПРЕДВИЂЕНП ПЛАНПМ ЗБПГ 

МАТЕРИЈАЛНПГ ППЛПЖАЈА УЧЕНИКА. 
3. ИЗБРШЕН ЈЕ ДПГПВПР П КПРИШЋЕОУ  КОИГА ЗА НАРЕДНУ ШКПЛСКУ ГПДИНУ 
4. ЧАСПВИ ПРПФЕСИПНАЛНЕ ПРЈЕНТАЦИЈЕ НИСУ ПДРАЂЕНИ ЗБПГ ШТРАЈКА. 

      

МАРТ- 
      1  .ПДРЖАН ЈЕ ДАН ПТВПРЕНИХ ВРАТА 
      2  НИЈЕ ПДРАЂЕНА ТЕМА ИЗ ПРПФЕСИПНАЛНЕ ПРЈЕНТАЦИЈЕ ЗБПГ ШТРАЈКА 

4. КПРИГПВАНИ СУ ПЛАНПВИ ЗА ИПП 

АПРИЛ- 
1. ИЗВРШЕНА ЈЕ АНАЛИЗА УСПЕХА И ДИСЦИПЛИНЕ НА КРАЈУ ТРЕЋЕГ КЛАСИФИКАЦИПНПГ 

ПЕРИПДА.СЕДНИЦА ПДРЖАНА31.03.2015.ГПД. ПРЕДЛПЖЕНЕ СУ МЕРЕ ЗА ППБПЉШАОЕ  
. 

2. РПДИТРЉСКИ САСТАНЦИ СУ ДПГПВПРЕНИ И ЗАКАЗАНИ ЗА 31.03.2015.ГПД. 
3. АНАЛИЗИРАНИ СУ ЧАСПВИ РЕДПВНЕ,ДПДАТНЕ ,ДППУНСКЕ НАСТАВЕ КАП И СЛПБПДНИХ 

АКТИВНПСТИ И ПРЕДЛПЖЕНЕ МЕРЕ ЗА ППБПЉШАОЕ УСПЕХА. 
4. АНАЛИЗИРАНИ СУ РАЗЛПЗИ НЕПДРЖАВАОА ЕКСКУРЗИЈЕ. 
5. НИЈЕ РЕАЛИЗПВАНА ППСЕТА ПЕДАГПШКПМ МУЗЕЈУ ЗБПГ МАТЕРИЈАЛНПГ ППЛПЖАЈА 

УЧЕНИКА. 
6. ПДРЖАНИ СУ ЧАСПВИ ПРПФЕСИПНАЛНЕ ПРЈЕНТАЦИЈЕ,ИЗВРШЕНА АНАЛИЗА ИСТИХ. 

МАЈ- 
1. ДПГПВПРИЛИ СМП СЕ П ДАТУМУ ПДРЖАВАОА РПДИТЕЉСКПГ САСТАНКА ЗА 06.07.2015. 
2. ИЗВРШЕН ЈЕ ДПГПВПР П ДАНУ ПТВПРЕНИХ ВРАТА ЗА МАЈ И ТП 13.05.2015.ГПД. 
3. ППШТП НИЈЕ ПРГАНИЗПВАН ДВПДНЕВНИ ИЗЛЕТ ПРГАНИЗПВАЛИ СМП ППСЕТУ КПКАКУ 

КНЕГИОЕ ЉУБИЦЕ КАП И ВПЈНПМ МУЗЕЈУ. 
 

ЈУН- 
1. ИЗВРШЕНА ЈЕ АНАЛИЗА УСПЕХА И ДИСЦИПЛИНЕ  НА КРАЈУ ШКПЛСКЕ ГПДИНЕ 
2. СВИ ЧАСПВИ ДППУНСКЕ,ДПДАТНЕ НАСТАВЕ И СЛПБПДНИХ АКТИВНПСТИ СУ 

РЕАЛИЗПВАНИ 
3. СУМИРАНИ СУ РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕОА И  УЧЕНИЦИ СУ ППСТИГЛИ ЗАИСТА ДПБРЕ 

РЕЗУЛТАТЕ ПВЕ ГПДИНЕ. 
4. ДПГПВПРИЛИ СМП СЕ П ДЕСТИНАЦИЈИ ЗА ИТЛЕТ ЗА СЛЕДЕЋУ ШКПЛСКУ ГПДИНУ –

ВРОАЧКА БАОА 
 

5. 5.ППДНЕТ ЈЕ ИЗВЕШТАЈ П РЕАЛИЗПВАНИМ ППСЕТАМА У ПВПЈ ШКПЛСКПЈ ГПДИНИ. 
6. ИЗВРШЕНА ЈЕ ППДЕЛА ЧАСПВА У ПКВИРУ АКТИВА ЗА НАРЕДНУ ШКПЛСКУ ГПДИНУ 
7. 7.ПДРЕЂЕН ЈЕ ДАТУМ ППДЕЛЕ СВЕДПЧАНСТАВА 26.06.2015. ГПД. 
8. ИЗВРШЕНА ЈЕ АНАЛИЗА ИПП-А И ЧАСПВА ПРПФЕСИПНАЛНЕ ПРЈЕНТАЦИЈЕ 

 

ЈУЛ- ГПДИШОИ ПДМПР 

АВГУСТ- 
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     1.  УТВРЂЕН КПНАЧАН УСПЕХ УЧЕНИКА ППСЛЕ ППЛАГАОА ПППРАВНПГ ИСПИТА 
     2.  ПДРЕЂЕН НПВИ РУКПВПДИЛАЦ ПДЕЉЕНСКПГ ВЕЋА-БИЉАНА ПУППВИЋ  И 
ДПГПВПРЕНП ЈЕ ДА СВИ АКТИВНП УЧЕСТВУЈЕМП У СВИМ АКТИВНПСТИМА ВЕЋА. 

      
  30.06.2015.год .                                                                      РУКПВПДИЛАЦ ВЕЋА 
                                                                                                     СТАНИКА БРАШОЕВИЋ 

 
 

 

РАЗРЕД                        VIII                         

НАСТАВНИ ПЕРИОД  2014/2015 

 

РУКОВОДИЛАЦ:  Радмила Свитлица 
 

БРОЈ САСТАНАКА 

СТРУЧНОГ ОРГАНА 

 

ПЛАНИРАНО 

5 

РЕАЛИЗОВАНО 

5 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

 

Рад са ученицима који слабије напредују 

у раду 

Разредно веће 
Новембар 

 

План посете средњим школама 

 
Разредно веће 

Април 

 

Припремна настава за полагање 

завршног испита 

 

Разредно веће Мај 

 

ПРЕДАВАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ и УЧЕНИКЕ 

 

ТЕМА РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Репродуктивно здравље Институт ''Батут'' Октобар 

Упознавање са распоредом 

термина за пријемни испит 
Управа школе Мај 
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ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (учешће, присуство или организација разних манифестација – 

културних, уметничких, музичких, спортских у школи, посете, излети, обиласци музеја и сл.) 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

 

Позоришна представа ''Казнена субота'' 

Ученици 8. разреда 23.09.2014. 

Трибина о волонтерском раду 

међугенерацијске солидарности 

 

Наставници физичког 

васпитања 

17.09.2014. 

Посета музеју ''Вука Доситеја'' 

 

Миљковић Владан октобар 

Гледање филма ''Ћирило и Методије'' 

 

Пуповић Биљана октобар 

 

Посета ''Историјском музеју 914'' 

Миљковић Владан октобар 

Трибина ''Сајам образовања'' Николић Сања 03.04.2015. 

 

 

НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА –СРПСКИ ЈЕЗИК И СТРАНИ ЈЕЗИЦИ                       

НАСТАВНИ ПЕРИОД –ШКОЛСКА 2014/2015. 

 

РУКОВОДИЛАЦ –БИЉАНА ПУПОВИЋ                         

  

БРОЈ САСТАНАКА 

СТРУЧНОГ ОРГАНА 

                  5 

 

ПЛАНИРАНО 

5 

 

РЕАЛИЗОВАНО 

5 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

Специфичне сметње у учењу и 

прилагођавање наставе 

Ирена Грбић септембар 

Како мотивисати ученике за 

комуникацију на страном језику 

 

Д. Тијанић Борић новембар 

Поступност у припреми за писање  

састава на страном језику 

Д. Тијанић Борић март 

Правописне актуелности 

 

Биљана Пуповић март 

Школа у променама Радмила Свитлица 

Сандра Кнежевић 

април 
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РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

 

НАЗИВ ЧАСА РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 

РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Језик, граматика-

Гласови и гласовне 

промене-утврђивање 

8/2 Биљана Пуповић  новембар 

Књижевност-Прича о 

кмету Симану- Иво 

Андрић 

 

 

7/3 Татјана Бањеглав фебруар 

Језичка култура -Писмо 

 

 5/2 Јована Кастратовић април 

Tiere uber Tiere 

sprechen-обрада  

5/4 Радмила Свитлица  новембар 

 

Nach dem Weg fragen-

Proposicione mit Dativ 

6/3 Сандра Кнежевић април 

Story: Do you like 

cheese? Classroom 

theatre - увежбавање 

 

2/2 Ирена Грбић 

 

новембар 

 

The Iceman-обрада 7/1 Драгана Тијанић 

Борић 

 

септембар 

Whats the weather like? 

Comparison of 

adjectives-obrada 

 

 

5/3 Драгана Миленковић мај 

 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Име и 

презиме 

наставника 

Назив семинара и број сати 

Организатор 

Време одржавања 

Биљана 

Пуповић 

 Републички зимски семинар 

                                                                    

18 

 

Друштво за српски 

језик 

 јануар 

  

Тематски и интердисциплинарни 

приступ планирању наставе 

16 

   

 

                                                                   

 

школа 

децембар 
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Татјана 

Бањеглав 

665 Републички зимски семинар 

           18 

 

Друштво за српски 

језик 

јануар 

  Тематски и интердисциплинарни 

приступ планирању наставе 

16 

                                                                     

 

школа 

децембар 

Јована 

Кастратовић 

665 Републички зимски семинар 

                                                                        

18 

 

Друштво за српски 

језик 

 

  Тематски и интердисциплинарни 

приступ планирању наставе 

16 

 

 

 

                                                                     

 

школа 

децембар 

Драгана 

Тијанић 

Борић 

 Тематски и интердисциплинарни 

приступ планирању наставе 

16                                                              

 

школа 

децембар 

 Ка бољем разумевању 

8 сати 

Прва београдска 

гимназија 

фебруар 

 Project 4th edition - Inspiring the 

next generation,  неакредитовано 

Филолошки 

факултет 

децембар 

 The three PS: puppets, plays and 

paying attention, неакредитовано 

Филолошки 

факултет 

јануар 

 Practical activities, неакредитовано Фармацеутско-

физиотерапеутска 

школа 

јануар 

Ирена 

Грбић 

Трибина: Савремене образовне 

технологије – ИКТ у настави  

Организатор: СУРС 

                 1 

ГО Стари град  новембар 

 Акредитовани семинар: Тематски и 

интердисциплинарни приступ 

планирању наставе             К2 П1 

Организатор: Друштво учитеља 

Србије 

                   16 

школа децембар 

 Међународна конференција: 

«Нове технологије у образовању» 

Организатор: МП РС 

Реализатор: British Council 

                     4 

BELEXPOCENTAR, 

Београд 

фебруар 

 Трибина: 

«Коришћење нових технологија у 

образовању» 

Организатор: МП РС 

Реализатор: British Council 

                      2 

BELEXPOCENTAR, 

Београд 

фебруар 



 38 

Драгана 

Миленковић 

 

 

 

                      / 

  

 

         / 

 

 

     / 

Радмила 

Свитлица 

Акредитовани семинар: Тематски и 

интердисциплинарни приступ 

планирању наставе             К2 П1 

Организатор: Друштво учитеља 

Србије 

                   16 

       школа децембар 

 

 

Stationenlernen 

                   8 

 март 

Сандра 

Кнежевић 

Акредитовани семинар: Тематски и 

интердисциплинарни приступ 

планирању наставе             К2 П1 

Организатор: Друштво учитеља 

Србије 

                   16 

школа децембар 

 Васпитни проблеми и како их 

превазићи 

                    12 сати 

 Јануар 

 Изградња  тима и вештина 

комуникације 

                    12 сати 

  јануар 

      MIND   UP 

                    24  сата 

школа током године 

 

 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Посета библиотеци (5.разред) Т. Бањеглав 

Ј. Кастратовић 

септембар 

Припрема и реализација програма поводом 

прославе Светог Саве 

Б.Пуповић 

Т. Бањеглав 

Ј. Кастратовић 

јануар 

Припрема ученика и учешће у 

међународном такмичењу из енглеског 

језика HIPPO 

Д.Тијанић Борић, 

 И. Грбић, 

 Д. Миленковић 

децембар-фебруар 

Припрема и реализација програма поводом 

прославе Дана школе 

Ј. Кастратовић 

Т. Бањеглав 

Б. Пуповић 

април-мај 

Посета Музеју Вука и Доситеја (8.разред) Б. Пуповић 

 

април 

Приређивање школског часописа 

“Синђа” 

Ј. Кастратовић новембар – мај 

Ђачка песничка сусретања 

 

Б. Пуповић 

 

мај 

Jавни час секције Happy Classroom  

 

 И.Грбић јун 

Учешће у манифестацији „ Бразил“ Д.Тијанић, И . Грбић мај 

Teматски дан “ Вода“ И. Грбић мај 
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НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА      MATEMATИKA                        

НАСТАВНИ ПЕРИОД   ШКОЛСКА 20014/15 ГОДИНА 

 

РУКОВОДИЛАЦ    Сања Николић                         

  

БРОЈ САСТАНАКА 

СТРУЧНОГ ОРГАНА 

 

 

ПЛАНИРАНО 

 

                     11 

РЕАЛИЗОВАНО 

 

12 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

 

НАЗИВ ЧАСА РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 

РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Преламање светлости и 

толтална рефлексија 

 

 

 8  разред  Саша Шуњеварић Децембар 2014 

 

Комплементни и 

суплементни углови 

 

5  разред Милован 

Миливојевић 

Новембар 2014 

Архимедов закон и 

његова примена  

 

7 разред Саша Шуњеварић Фебруар 2015 

Решавање система 

једначина – метода 

замене  

 

8 разред Сања Николић Март  2015 

Хидростатички притисак 

и спојени судови 

 

 

6 разред  Саша Шуњеварић Мај 2015 
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Име и презиме 

наставника 

Назив семинара и број сати 
Организатор 

Време одржавања 

 

Сања Николић 

Тематски и 

интердисциплинарни 

приступ планирању 

наставе (16 сати) 

 

Друштво 

учитеља 

Београда  

13-14.12.2014. 

Сања Николић 

 

Књижевна олимпијада 

основних школа Београда 

(2 сата) 

Министарство 

просвете и 

науке РС и 

Београдска 

подружница 

друштва за 

српски језик и 

књижевност 

21.03.2015. 

Саша Шуњеварић 

 

Експеримент као 

централни део теме- 

сценарио за час физике (8 

сати) 

Клет, друштво 

за развој 

образовања 

27.12.2014. 

Саша Шуњеварић 

 

 

Републички семинар о 

настави физике (24 сата ) 

 

Друштво 

физичара 

Србије 

14-16.05.2015. 

Саша Шуњеварић 

 

Предавање са дискусијом 

(2 сата) 

Физички 

факултет у 

Београду 

24.01.2015 

Саша Шуњеварић 

 

 

Стручни приказ уџбеника 

Клетза 6,7,8 разред (2сата) 

Издавачка кућа 

Клет  

03.02.2015. 

 Интегративни приступ 

настави природних 

наукакао мотивациони 

фактор (1сат ) 

Иѕдавачка кућа 

Едука 

22.01.2015. 

 

 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (учешће, присуство или организација разних манифестација – културних, 

уметничких, музичких, спортских у школи и посете, излети, обиласци музеја и сл.) 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

У оквиру манифестације „Мај месец 

математике“ учествивање у радионици за 

математички програм CINDRELA 

Ученици 5, 6, 7 

разреда 

22.05.2015. 

 

 
 Као и претходних година ученици осмог разреда показали велико  интересовање како за припремну наставу 

за „завршни испит“ из математике и  комбиновани тест у оквиру ког се налазе и питања из физике, тако и за 

пробни тест (одржан на нивоу републике), али и тест који је саставио наставник математике. 
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НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА: Биологија и Хемија  

                РУКОВОДИЛАЦ : Вера Љубисављевић 

          НАСТАВНИ ПЕРИОД : 01.09. 2014.-30.06.2014. године 

БРОЈ САСТАНАКА 

СТРУЧНОГ ОРГАНА-   

10 

ПЛАНИРАНО-10 РЕАЛИЗОВАНО-10 

 

                      РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ УЧЕСНИК МЕСЕЦ 

„Стручно упутство о начину израде школске 

документације“ 

Вера Љубисављевић 

Јелка Вујић 

Септембар 

 

„Специфичне тешкоће у учењу“ 

 

Вера Љубисављевић 

Јелка Вујић 

Октобар 

 

„Комуникација са децом са развојним 

сметњама“ 

 

Јелка Вујић- предавач Децембар 

 

 

„Инклузионо образовање“- размена примера 

добре праксе кроз међународну сарадњу са 

ОШ“Слатки врх“ из Словеније 

Јелка Вујић 

Вера Љубисављевић 

Ведрана Дедајић 

Јун 

 

                                      РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

 

НАЗИВ ЧАСА РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 

РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

„Водоник-својства и примена“ 

обрада новог градива 

8-2 Вера 

Љубисављевић 

Септембар 

„Вештине за адолесценцију“- 

час одељенске заједнице 

8-1 Јелка Вујић Септембар 

 

„Чланковити црви. Начин живота и 

разноврсност“ -обрада новог градива 

6-3 Ведрана Дедајић Новембар 

„Вода из различитих углова“ –

интердисциплинарни час 

8-1 

8-2 

8-3 

Јелка Вујић 

Вера 

Љубисављевић 

Март 

„Систем органа за дисање“ 7-3 Јелка Вујић Март 
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 СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Име и презиме 

наставника 

Назив семинара и број сати 
Организатор 

Време 

одржавања 

Јелка Вујић 

 

„Тематско и интердисциплинарно 

планирање“- 16 сати 

Друштво учитеља 

Београда 

Децембар 

Ведрана Дедајић „Наставничке компетенције у 

функцији унапређења рада у 

учионици“- 8 сати 

Педагошко 

друштво Србије 

Јануар 

 

Вера 

Љубисављевић 

 

„Ефикасно дисциплиновање“- 8 сати „Креативни 

центар“ 

Децембар 

Вера 

Љубисављевић 

 

 

„Чаробна моћ воде“- 8 сати „Нови Логос“ Децембар 

 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (учешће, присуство или организација разних манифестација – 

културних, уметничких, музичких, спортских у школи и посете, излети, обиласци музеја и сл.) 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Изложба паса малих раса Јелка Вујић 

Ведрана Дедајић 

Вера Љубисављевић 

Октобар 

„Дан здраве хране“ Вера Љубисављевић 

Јелка Вујић 

Октобар 

Најраспеванија одељењска заједница Јелка Вујић Новембар 

 

„Дан науке“  

 

Вера Љубисављевић 

Јелка Вујић 

Ведрана Дедајић 

Децембар 

Посета Ботаничкој башти Јелка Вујић 

 

Мај 

Учешће на општинском, градском и 

републичком такмичењу 

Вера Љубисављевић 

Јелка Вујић 

 

Фебруар, 

Март, Април, 

Мај 

Учешће на општинском и градском 

такмичењу 

Ведрана Дедајић Март, Април 

Прегледач на завршном испиту Вера Љубисављевић Јун 

Прегледач на завршном испиту Ведрана Дедајић Јун 

 

                                                                       Руководилац Стручног Већа :      Вера Љубисављевић 
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НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА :Историја-Географија                      

НАСТАВНИ ПЕРИОД ____________ 

 

РУКОВОДИЛАЦ :Миљковић Владан                         

  

БРОЈ САСТАНАКА 

СТРУЧНОГ ОРГАНА 

 

 

ПЛАНИРАНО 

11 

РЕАЛИЗОВАНО 

11 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

Критеријум оцењивања 

 

Сви чланови већа Септембар 

Осавремењивање наставе – менторски 

рад са ученицима на припреми 

презентација 

 

Сви чланови већа Новембар 

Савремене методе у настави географије 

 

Јован Март 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

 

НАЗИВ ЧАСА РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 

РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

 

Сеобе Срба 

 

73 В.Миљковић Новембар 

 

Италија 

 

63 Љ.Павићевић Март 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Име и презиме 

наставника 

Назив семинара и број сати 
Организатор 

Време одржавања 

 

Љиљана павићевић 

Развионица 

 

МНПС  

 

Р.Јагличић 

Друго лице Византије 

 

ДИС 12.12.2014. 
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Р.Јагличић 

“ Велике годишњице у 

српској историји (1914/15. 

и 1815)- 

 

Центар за 

српске студије, 

Филозофски 

факултет, 

Београд. 

 

01.02.2015 

 

Р.Јагличић 

“Адолесцент и специфични 

стилови контакта у 

породици-обука за рад са 

ученицима и родитељима”    

 

 

ОШ “Павле 

Савић 

19.01.2015 

В.Миљковић Друго лице Византије 

 

ДИС 12.12.2014. 

 

 

“ Велике годишњице у 

српској историји (1914/15. 

и 1815)- 

 

Центар за 

српске студије, 

Филозофски 

факултет, 

Београд. 

 

01.02.2015 

 Велики рат   

 

 

Дигиталне технологије у 

образовању 

 

Британски 

савет 

 

 Посета народној 

скупштини 

  

 Посета ПТТ музеју   

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (учешће, присуство или организација разних манифестација – културних, 

уметничких, музичких, спортских у школи и посете, излети, обиласци музеја и сл.) 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Иѕрада паноа поводом годишњице Првог 

светског рата 

 

Ученици осмог 

разреда,В.Миљковић 

Март 2015. 

Посета Историјском музеју Србије – 

иѕложба »1914.« 

 

Ученици осмог 

разреда,В.Миљкови 

Септембар 2014. 

Посета праисторијском налазишту Винча 

 

Ученици петог 

разреда,В.Миљкови 

Октобар 2014. 

Посета Милошевом конаку и Калемегдану 

поводом обележавања почетка Другог 

устанка 

Ученици седмог 

разреда,В.Миљкови 

Април 2015. 

Посета железничком музеју Ученици осмог 

разреда,В.Миљковић 

Октобар 2014. 

 

Обилазак сеизмолошке станице 

Љ.Павићевић –шести 

разред 

Јун 2015. 

Посета народној скупштини Јун 2015. Миљковић  

Посета ПТТ музеју Јун 2015.Миљковић  
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НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА ____ТиИО____                         

НАСТАВНИ ПЕРИОД __2014/2015__________ 

 

РУКОВОДИЛАЦ ___Дејан Радоњић________________________                          

  

БРОЈ САСТАНАКА 

СТРУЧНОГ ОРГАНА 

 

ПЛАНИРАНО 

10 

РЕАЛИЗОВАНО 

10 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

Анализа рада појединих наставних 

јединица помоћу радних свески . 

Сви чланови Октобар 

Договор о начину реализације 

наставних области – модули и 

информатичке технологије . 

Сви чланови Јануар 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

 

НАЗИВ ЧАСА РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 

РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Цртање употребом 

рачунара( Google 

Sketch up ) 

7- 3 Тања Пузовић Април 

 

 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Име и презиме 

наставника 

Назив семинара и број сати 
Организатор 

Време одржавања 

Дејан Радоњић Стручно упутство о начину 

израде школске 

документације - 1 

Школа 10.09.014 

Дејан Радоњић Рад са децом која имају 

специфичне проблеме у 

учењу - 1 

Школа 

  

09.10.014 

Дејан Радоњић Комуникација са децом са 

развојним сметњама - 1 

Школа 08.12.014 

Дејан Радоњић Презентација уџбеника  

ИК Нови Логос - 2 

Школа 26.02.2015 

Дејан Радоњић Организација школског 

такмичења из Т.иИ.О. - 5 

Школа 26.02.2015 

Станика 

Брашњевић 

Стручно упутство о начину 

израде школске 

документације - 1 

Школа 10.09.014 
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Станика 

Брашњевић 

Рад са децом која имају 

специфичне проблеме у 

учењу - 1 

Школа 09.10.014 

Станика 

Брашњевић 

Комуникација са децом са 

развојним сметњама - 1 

Школа 08.12.014 

Тања Пузовић Стручно упутство о начину 

израде школске 

документације - 1 

Школа 10.09.014 

Тања Пузовић Рад са децом која имају 

специфичне проблеме у 

учењу - 1 

Школа 

  

09.10.014 

Тања Пузовић Угледни час / Гласовне 

промене и творба речи - 1+1 

Школа 24.11.014 

Тања Пузовић Комуникација са децом са 

развојним сметњама - 1 

 

Школа 08.12.014 

Тања Пузовић Угледни час/Програм за 

једноставно цртање - 1+1 

Школа 02.02.2015 

Тања Пузовић Угледни час / Прича о 

кмету Симану-Иво Андрић 

- 1+1 

Школа 20.2.2015. 

Тања Пузовић Трибина за дан матерњег 

језика - 1 

Школа 20.02.2015 

 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (учешће, присуство или организација разних манифестација – културних, 

уметничких, музичких, спортских у школи и посете, излети, обиласци музеја и сл.) 
 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Организација школског такмичења из 

Т.иИ.О.( Саобраћај ) 
Сви чланови 17.04.2015 

Дочек нове године  

 
VII/1,VII/2,VII3 26,12.2014. 

Посета Конаку Кнегиње Љубице и Војном 

музеју 

 

VII1/1,VII2,VII3 13.05.2015. 

Дан школе 

 
Сви  ученици 31.05.2015. 

Дан науке 

 
Сви ученици 10.10.2014 

                          Школска слава Сви ученици 27.1.2015. 

 

 

НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА -Физичко васпитање                       

НАСТАВНИ ПЕРИОД- 2014/2015. школска година 

 

РУКОВОДИЛАЦ-Александар Илић                         

  

БРОЈ САСТАНАКА 

СТРУЧНОГ ОРГАНА 

11 

 

ПЛАНИРАНО 

11 

РЕАЛИЗОВАНО 

11 
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РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

-Израда планова за наставу, 

изборне спортове, 

за слободне активности,анализе 

опремљености   

 

-Кристина Павловић-

Рајковић 

-Александар Илић 

Август 

-Разматрање календара такмичења 

 

-Кристина Павловић-

Рајковић 

-Александар Илић 

Август 

-Организација рада секција,расподела 

коришћења сале 

-Анализа образовних стандарда 

-Спортска такмичења 

-Организовање такмичења у кошарци 

-Анализа рада секција,реализација плана 

рада и такмичења 

-Припреме за пролецни крос 

-Учешће ученика на „Београдском 

маратону“ 

-Учешће у купу „Стевана Синђелића“ и 

вођење ђака у Ниш 

-Резимирање рада већа,подела обавеза за 

завршетак школске године 

-Кристина Павловић-

Рајковић 

-Александар Илић 

-Септембар 

 

-Новембар 

-Децембар 

-Јануар 

-Фебруар 

 

-Март 

-Април 

 

-Мај 

 

-Јун 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

 

НАЗИВ ЧАСА РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 

РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Пливање – обука непливача 

 

 

4 /1 и 3 Кристина Павловић-

Рајковић 

октобар 

 

Савладавање основних 

техника спортске игре-

кошарка 

 

5 Александар Илић фебруар 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Име и презиме 

наставника 

Назив семинара и број 

сати 
Организатор 

Време одржавања 

Кристина Павловић-

Рајковић 

 

  „Студијско путовање“ 

 

Школа Мај 2015 
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ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (учешће, присуство или организација разних манифестација – културних, 

уметничких, музичких, спортских у школи и посете, излети, обиласци музеја и сл.) 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

-Пролећни крос 

 

Ученици од 1.-8. 

Разреда-432 ученика 

28.05.2014.год 

Организација такмичења - фудбал  5. и 6. разред фебруар 

Организација такмичења - кошарка 5. и 6. разред октобар 

Организација такмичења  - рукомет 5. и 6. разред март 

Вођење ученика на општинско такмичење - 

кошарка 

7.и 8. разред октобар 

Вођење ученика на општинско такмичење - 

одбојка 

7.и 8. разред новембар 

Вођење ученика на градско такмичење - 

кошарка 

5. и 6. разред октобар 

Вођење ученика на градско такмичење - 

пливање 

8. разред новембар 

Вођење ученика на републичко такмичење - 

пливање 

8. разред децембар 

 

 

НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА Актив уметничких предмета                        

НАСТАВНИ ПЕРИОД 2014/2015 

 

РУКОВОДИЛАЦ Милојевић Емина                      

  

БРОЈ САСТАНАКА 

СТРУЧНОГ ОРГАНА 

 

 

ПЛАНИРАНО 

8 

РЕАЛИЗОВАНО 

8 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

Тематски и интердисциплинарни 

приступ планирању наставе 

 

Милојевић Емина и 

Наталија Вакањац 

Децембар 2014 

Праћење напредовања надарених 

ученика 

 

Милојевић Емина и 

Наталија Вакањац 

Март 2015 

 

Унапређење рада секције 

Милојевић Емина и 

Наталија Вакањац 

Мај 2015 
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РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

 

НАЗИВ ЧАСА РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 

РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Слободно компонованње 

(цртање,сликање,вајање) 

 

 

VI1  Наталија Вакањац Октобар 2014 

 

6/8 такт у народној музици 

 

V2 Милојевић Еминa Април 2015 

 

 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Име и презиме 

наставника 

Назив семинара и број сати 
Организатор 

Време одржавања 

Наталија Вакањац 

 

Тематски и 

интердисципланарни 

приступ планирању 

наставе 

 

ДУБ Децембар 2014 

 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (учешће, присуство или организација разних манифестација – културних, 

уметничких, музичких, спортских у школи и посете, излети, обиласци музеја и сл.) 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Наступ бенда MASTER CLASS  

 

Ученици школе рок 

музике 

Октобар 2014 

   

 

 

 

ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД:  

 
(важне тачке дневног реда Годишњег програма рада стручног већа које су реализоване, а које сматрате да 

треба истаћи; образложити )  

 

 
1. Учешће на ликовним конкурсима ''Моја генерација о старости'', ''Моја породица'', ''Astva 

talent'',''Железница у очима деце'' где су ученици постигли значајне резултате. 

2.У оквиру ДЕМУС-а у организацији Пријатеља деце Звездара, на општинском и градском такмичењу 

''Златна сирена'', ученици наше школе наступали су у области свих пет жанрова и постигли значајне 

резултате. 
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НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА – Стручно веће наставника разредне наставе                        

НАСТАВНИ ПЕРИОД – школска 2014/2015 

 

РУКОВОДИЛАЦ – Јован Јовановић                    

  

БРОЈ САСТАНАКА 

СТРУЧНОГ ОРГАНА 

 

                       

ПЛАНИРАНО 

8 

РЕАЛИЗОВАНО 

 8 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

 

„Васпитни стилови наставника“ 

Јовановић Јован Март 2015. 

   

 

 

  

 

РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

 

НАЗИВ ЧАСА РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 

РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

 

„Симболи Републике Србије“ 

  IV/4 Јован Јовановић 10.2014. 

„Пешаци у саобраћају“ 

 

 

   I/1 Сања Лончар     28.10.2014 

 

„Сабирање и одузимање 

бројева од 1-5“ 

 

   I/2 Софија Милановић    1.12.2014. 

 

„Електрицитет“ 

  III/1 Весна Мирић      

„Вршњачко насиље“ 

 

  IV/3 Тања Трипковић 4.3.2015 

 

„Пролеће“-тематски дан 

 

    I/4 Ана Горановић 16.3.2015. 

„Богатимо речник“ 

 

   I/3 Тања Лончаревић 

Нитић 

9.6.2015. 

 

„Завршна приредба“ 

  IV/1 Биљана Капелети 6.2015. 
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ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (учешће, присуство или организација разних манифестација – 

културних, уметничких, музичких, спортских у школи и посете, излети, обиласци музеја и сл.) 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 
 

Луткарска радионица ОШ“Сладки врх“ 

Словениа 

 

 

учитељи IX 

„Јесењи карневал“ за предшколце учитељи X 
,, Чеп за џеп“ Учитељи и 

наставници 

2014-2015 

,,Дан здраве хране“         

 
Учитељи и 

наставници 

X 

,, Дан науке“ 

 
Учитељи и 

наставници 

XI 

Позоришна представа ,,  

Ноћ у Мерлиновом замку“ 
Учитељи  X 

 

Амбијентална настава-Калемегдан 
Учитељи XI 

Дан музике Учитељи  XI 

Позоришна представа „Новогодишња 

чаролија“ 

Учитељи  XII 

,, Новогодишњи вашар“  

 

 

Учитељи  XII 

Школско такмичење из математике 

 

 

Учитељи и 

наставници 

I 2015 

Промоција уџбеника издавачке куће ,, Клет“ Учитељи  II 

Промоција уџбеника „Нова школа“ Учитељи  II 

„Музички тобоган“ Учитељи  II 
Промоција уџбеника итдавачке куће ,, Бигз“ Учитељи  II 
Промоција издавачке куће ,, Јоксимовић“ Учитељи  II 
Угледни час ,,Вршњачко насиље“ Учитељи  III 
,, Васпитни стилови наставника“,угледно 

предавање 
Учитељи  III 

„У сусрет пролећу“, карневал за предшколце Учитељи  V 

Посета Астрономској опсерваторији 

Звездара и спортски дан 

Учитељи  V 

 

 

ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД:  

 
(важне тачке дневног реда Годишњег програма рада стручног већа које су реализоване, а које сматрате да 

треба истаћи; образложити )  

 

 

Посебно треба истаћи посету наставника и стручних сарадника ОШ“Сладки врх“ у оквиру 

међународне сарадње, као и узвратну посету и резултате те сарадње. 
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НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА  Продужени боравак 

НАСТАВНИ ПЕРИОД  2014-15. 

 

РУКОВОДИЛАЦОливера Лазаревић-Јовановић 

 

БРОЈ САСТАНАКА 

СТРУЧНОГ ОРГАНА 

 

 

ПЛАНИРАНО 

 

4 

РЕАЛИЗОВАНО 

 

4 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

 

 

  

 

РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

 

НАЗИВ ЧАСА РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 

РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

 

 

 

   

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Име и презиме 

наставника 

Назив семинара и број сати 
Организатор 

Време одржавања 

Оливера Лазаревић 

               Јовановић 

Тематски и 

интердисциплинарни 

приступ планирању 

наставе 

 

ДУ Београд 13.-14. 12.2014. 

 

 

Да у школи другарство не 

боли 

 

ДУ Београд 21.02.2015. 

Ивана Солдо 

 

Методички приступ при 

реализацији наставе 

музичке културе у 

разредној настави 

 

ДУ Београд 18.10.2014. 

 

 

Од текста до представе 

 

Пријатељи 

деце,     

Општина 

Звездара 

04.12.2014 
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 Тематски и 

интердисциплинарни 

приступ планирању 

наставе 

 

ДУ Београд 13.-14. 12.2014. 

Драгана 

Максимовивић 

Савремене образовне 

технологије-ИКТ у настави 

 

СУРС Београд 26.11.2014. 

Јована 

Миљковић 

 

Савремене образовне 

технологије-ИКТ у настави 

 

СУРС Београд 26.11.2014. 

Драгана 

Јовановић 

Савремене образовне 

технологије-ИКТ у настави 

 

СУРС Београд 26.11.2014. 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (учешће, присуство или организацијаразних манифестација – културних, 

уметничких, музичких, спортских у школи ипосете, излети, обиласци музеја и сл.) 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

 

Свечани пријем првака 

Наставници у  

боравку 

01.09.2014. 

 

Луктарска радионица-гости из Словеније 

# 25.09.2014. 

 

Плес са предшколцима 

  # 08.10.2014. 

 

Изложба здраве хране 

  # 23.10.2014. 

 

Уређење школског хола- ,,Златна јесен'' 

  # 24.10.2014. 

 

Јесњи карневал 

  # 08.10.2014. 

 

Фестивал науке 

  # 11.12.2014. 

 

Новогодишњи вашар 

  # 29.12.2014. 

 

Посета предшколаца-вртић ,,Чигра'' 

  # 18.03.2015. 

 

Посета предшколаца-,,Колибри'' и,, Кошута'' 

  # 26.03.2015. 

 

 Уређење школског хола - ,,Ускршње  

Чаролије'' 

 

  # 01.04..2015. 

 

Учешће у снимању преѕентације школе 

60 година ОШ,, С.Синђелић'' 

  #      05.2015. 
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V ИЗВEШTAJ O ПEДAГOШKO – ИНСTРУKTИВНOM 

РAДУ 
 

Педагошко инструктивни рад у току школске 2014/2015. године одвијао се кроз следеће активности :   

 обиласци наставе и ваннаставних активности 

 праћење припреме и реализације угледних часова 

 рад са новодошлим наставницима и рад са наставницима и професорима почетницима 

 помоћ учитељима првог разреда у упознавању индивидуалних карактеристика ученика и помоћ у 

описном оцењивању ученика  

 преглед педагошке документације  

 
Први сегмент педагошко инструктивног рада је праћење саме наставе. Директор, психолог и педагог су 

посетили око 50 часова. Циљ праћења је анализа квалитета наставног процеса, кроз припремљеност 

наставника за тему коју обрађује, активност ученика и њихову мотивисаност за рад, кроз анализу 

коришћења различитих облика рада у настави, коришћења компјутерске технологије и других иновација у 

настави. Крајњи циљ је побољшање квалитета наставе који, наравно, носи и повећање мотивисаности и 

ученика и самог наставника за рад. Праћена је и реализација ваннаставних активности у циљу повећања 

мотивације ученика за учешће у раду секција. Посећени су и часови одељењског старешине у циљу праћења 

рада са ученичким колективом. 

Упознавање новодошлих колега и помоћ у адаптацији на нови колектив и помоћ при упознавању 

индивидуалних карактеристика ученика школе континуирано је вршен у току школске године. И ове године 

сви наставници који нису полагали за добијење лиценце су упознати са законском процедуром полагања 

овог испита. Упознати су са литературом и процедуром стицања лиценце . Пружана је подршка 

наставницима у одабиру стручних семинара и праћено је стручно усавршавање у школи и ван ње. 

Пружана је и помоћ учитељима првог разреда, не само у упознавању индивидуалних карактеристика 

ученика, већ и у начину описног оцењивања. 

Угледни часови су реализовани и у вишим и у нижим разредима. Након посете часовима,са 

наставницима је обављан саветодавни разговор у циљу истицања онога што је у протоколу за вредновање 

вредновано као добро остварен стандард,као и указивање на индикаторе  стандарда које треба унапредити. 

На педагошком колегијуму,урађена је Анализа посећених часова и дат је предлог мера за побољшање 

квалитета наставе, а предлог мера је такође дат у извештају  о раду педагошко-психолошке службе. 

Прегледање документације, разредних књига у току школске године обавили су више пута  педагог  и 

психолог. Директор и секретар прегледали су матичне књиге. 
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  VI OСTВAРИВAЊE НAСTAВНOГ ПЛAНA И 

ПРOГРAMA 
                                                              

 

 

A) РЕАЛИЗАЦИЈА ЈЕДНОДНЕВНИХ ИЗЛЕТА, НАСТАВЕ У ПРИРОДИ И ЕКСКУРЗИЈА 

 

Ове школске године  реализована је само дводневна екскурзија за ученике 8 разреда. Извештај је 

поднет Наставничком већу и Школском одбору. 

 
 

 

 

 

 

разред и 

одељењ

е 
  

редовна настава допунска настава додатна настава 
 остали облици образовно 

васпитног рада 

планирано одржано планирано одржано планирано одржано планирано одржано 

1-1 792 791 36 36 0 0 72 72 
1-2 792 792 36 36 0 0 72 72 
1-3 792 784 36 36 0 0 72 72 
1-4 792 792 36 36 0 0 72 72 
2-1 828 828 36 36 0 0 72 72 
2-2 828 828 36 34 0 0 54 54 
2-3 828 828 36 36 0 0 72 72 
2-4 828 828 36 36 0 0 54 54 
3-1 828 828 36 36 0 0 54 54 
3-2 828 828 36 36 0 0 54 55 
3-3 828 828 36 36 0 0 54 55 
3-4 828 828 36 36 0 0 54 56 
4-1 828 828 36 36 36 36 36 36 
4-2 828 830 36 36 36 36 72 72 
4-3 828 828 36 34 36 34 36 36 
4-4 828 828 36 35 36 35 36 36 
5-1 1044 1040 206 119 72 168 144 149 
5-2 1044 1040 206 119 72 167 144 149 
5-3 1044 1044 206 140 72 150 144 138 
5-4 1044 1047 206 128 72 111 90 149 

6-1 1080 1077 206 150 116 165 90 148 
6-2 1080 1075 206 150 100 165 90 112 
6-3 1080 1073 206 159 64 165 90 148 
7-1 1152 1144 242 186 120 167 144 111 
7-2 1152 1147 242 186 191 185 144 111 
7-3 1152 1151 242 186 156 185 144 117 
8-1 1152 1141 242 155 194 240 132 199 
8-2 1152 1141 242 129 120 222 144 91 
8-3 1152 1146 242 147 162 240 132 141 
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VII  АНАЛИЗА УСПЕХА И ПОНАШАЊА УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2014/2015. ГОДИНЕ 
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AНAЛИЗA УСПEХA И ПOНAШAЊA УЧEНИKA НA 
KРAJУ  ШKОЛСКЕ 2014/2015.  ГОДИНE 
 
 На крају ове школске године у школи има  687 ученика, распоређених у 29 

одељењa. Од укупног броја ученика позитиван успех је постигло њих 676, 6 

ученика млађих разреда се преводе у следећи разред након разредног испита. Тих шест 

ученика се нису појавила на разредном испиту , али је по упутству секретара 

школе,одлучено да се ти ученици преведу у следећи разред.  Два ученика млађих 

разреда нису изашла на разредни испит ни у јуну ни у августу и понаваљају четврти 

разред. Једна ученица шестог разреда није изашла на разредни испит и понавља разред. 

Један ученик шестог разреда изашао је на разредни испит али није положио тако да 

понавља разред.  

Свих 5 ученика који су били упућени на поправни испит у августу,положили су све 

предмете,тако да на нивоу целе школе, понавља разред 4 ученика, два у млађим и два у 

старијим разредима. 

Ученици осмог разреда,њих 75 имало је примерно владање и општи успех на високом 

нвоу. Од 75 ученика, 52 је постигло одличан успех, 18 врло добар, 3 добар и 1 довољан 

успех. Један ученик је због изостајања,остао неоцењен и упућен је на разредни испит 

на коме се није појавио ни у јуну ни у августу,тако да није ни изашао на завршни 

испит. 

У старијим разредима, од петог до седмог разреда, од  248 ученика, 146 је одличних, 62 

врло добра, 29 добрих , 5 довољних и 2 која понављају разред. Изречено је 6 укора 

одељењских старешина и 1 укор директора школе.Врло добро владање има 6 ученика и 

један задовољавајуће, док остали ученици имају примерно владање. 

У млађим разредима, oд 364 ученика од првог до четвртог разреда, 201 је одличних, 56 

врлодобрих, 13 добрих, успех довољан има 1 ученик, 6 се преводи у следећи разред. 

Два ученика четвртог разреда понављају разред. 

Просечна оцена на нивоу свих разреда је 4,34 чиме можемо бити задовољни. Укупан 

број изостанака на нивоу школе 32615 оправданих,5027 неоправданих и укупно 37642, 

указује да је просечно сваки ученик изостао са  47 часова током године, што је 

показатељ све већег изостајања са наставе. Неоправдани изостанци, великим делом 

престављају изостанке ученика који су отпутовали у иностранство ( 4 породице) и ти 

изостанци нису правдани од стране родитеља нити лекара. Више пута је овим 

породицама упућиван телеграм, педагошки асистент је одлазио на адресе које школа 

има у евиденцији, обавештено је и Одељење за образовање при Општини Звездара, али 

нико није ступио у контакт са овим породицама. Понашање ученика праћено је 

током целе школске године. Узимајући у обзир да је наша школа у пројекту Школа без 

насиља, одељенске старешине, педагог,психолог, чланови Тима за заштиту ученика 

трудили су се да учествују у разрешењу свих конфликата међу ученицима. Мере које 

треба предузети на основу ових података односе се највише на изостајање ученика . 

Педагог и психолог предлажу да се у наредној школској години: 

- Појача сарадња са родитељима у обавештавању о изостајању 

ученика са наставе 

- Појача индивидуална сарадња са родитељима у праћењу похађања 

наставе ученика  

- Појача рад одељењске заједнице, нарочито у вези одговорности 

ученика у обавези редовног похађања наставе, кашњења на часове 
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- Укључи ученички парламент у ова питања на седницама стручних 

органа школе 

- Активира Савет родитеља кроз појачану сарадњу са предметним 

наставницима 

- Кроз програм сарадње школе са породицом дефинишу заједничке 

активности 

 
                              АНАЛИЗА ЗАВРШНОГ ИСПИТА 
 
 
  У јуну месецу од  укупно 75 ученика осмог разреда, на завршни ипит изашло 74  

ученика. 

Просек бодова је следећи: 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК – 14,66 

МАТЕМАТИКА – 12,11 

КОМБИНОВНИ ТЕСТ – 12,76 

 

За ученицу генерације изабрана је Катарина Поповић ,ученица 8-2 

Ове школске године има 18 носиоца Вукове дипломе, а 21 ученик добио је посебне 

дипломе из једног или више предмета. 

. 

 

VIII Остваривање ваннаставних активности, 

анализа рада ученичких организација, клубова 

и секција 

 
А) КУЛТУРНЕ, СПОРТСКЕ И ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Свечана приредба поводом пријема 

првака 

Струшно упутство о начину израде 

школске документације 

Презентација теме:“Развијање радних 

навика код ђака првака“ 

Добродошлица гостима из Словеније- 

изложба дечјих рукотворина 

 Луткарска представа  гостујућих 

дечијих глумаца из Словеније 

Луткарска радионица под 

руководством школе Слатки врх из 

Словеније 

 Ево добре књиге! –сусрет са писцем 

Весном Алексић 

.Мој први цртеж- ликовна изложба 

1/3 

 

Актив 1.разреда 

 

 

Актив 1.разреда 

 

1/1 и 1/3 

 

Актив 1. разреда 

 

1/1, 1/3,1/4 

Актив 1.разреда 

1/2 

01.09.2014. 

 

10.09.2014. 

 

 

29.09.2014. 

 

24.09.2014. 

 

25.09.2014. 

 

25.09.2014. 

07.10.2014. 

6.10. 2014. 
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Посета предшколаца „Јесењи 

карневал“ 

“Јутарња чајанка са бакама и декама“ 

Препоручио бих књигу свом другу 

 Мали пекари 

Актив 1.разреда 

Актив 1.разреда 

1/2 

1/4 

8.10.2014. 

7.10.2014. 

8.10.2014. 

09.10.2014. 

 Инклузија у настави- Ирена Грбић 

 Моја маска вама каже ... 

“Ноћ у Мерлиновом зачараном 

замку“-посета позоришту 

Дан здраве хране- „Једем здраво, 

растем право“ 

Фестивал Дан науке 

Дани музике 

Наставничко веће 

1/2 

Актив 1. разреда 

 

Ученици од 1-8 

разреда 

 

Актив 1. Разреда 

Актив 1. разреда 

09.10.2014. 

09.10.2014. 

октобар 2014. 

23.10.2014. 

 

11.12.2014. 

26.11.2014. 

Комуникација са децом са развојним 

сметњанма- презентација Јелка Вујић 

и Тереза Моличник 

 Лифт није играчка представа за 

ученике о правилима коришћења 

лифта у стамбеним зградама 

 

Наставничко веће 

 

 

Актив 1. разреда 

 

8.12.2014. 

 

 

Децембар 2014. 

Новогодишња декорација- уређење 

хола школе 

1/1 и 1/3 16.12.2014. 

Новогодишња чаролија- позоришна 

представа за ученике 

Актив 1.разреда 

 

26.12.2014. 

 

Новогодишњи вашар- изложбени и 

продајни штанд ученика 

 Новогодишња приредба 

Мала изложба за предшколце- 

промењена секција 

Ученици о д 1-4 

разреда 

 

1/2 

1/1и 1/3 

29.12.2014. 

 

24.12.2014. 

21.02.2015. 

Квиз са мамама- колико познајем 

своје дете 

1/4 

 

 

09.03.2015. 

 

 

 

Приредба за маме и баке- Ово је Ваш 

дан 

Изложба цвећа – примењена секција 

Општинско такмичење рецитатора 

1/2 

 

1/1 и 1/3 

1/2 

9.03.2015. 

 

Март 2015. 

11.03.2015. 

Васпитни стилови наставика- 

презентација Јована Јовановића 

Правила понашања у саобраћају –

предавање за ученике из МУП-а 

Ускршња радионица са родитељима и 

ученицима 

Презентација уџбеника Бигз, Логос, 

Клет,Нова школа 

Пролећни дани  

Актив 1. разреда 

 

Актив 1. разреда 

 

1/4 

 

Актив 1. Разреда 

 

Ликовна 

Март2015. 

 

Март2015. 

 

Април 2015. 

 

Април 2015. 
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Музички тобоган 

Читалачки дневник 

Астрономска опсерваторија, 

Звездарка шума-амбијентална настава 

Ђачки песнички сусрети 

Општинско такмичење младих 

песника 

Учешће у приредби поводом Дана 

школе 

Учешће на турниру фудбала „Мале 

звезде Звездаре“ 

Учешће у промотивном филму 

Завршна приредба- Крај нашег 1. 

разреда 

радионица1/1 и 1/3 

Спортско надметање 

1/2 и 1/4 

Актив 1. Разреда 

1/2 

Актив 1. разреда 

 

1/2 

1/2 

1/2 и 1/4 

 

1/2 и 1/4 

 

Актив 1. Разреда 

 

1/1, 1/2 и 1/3 

 

Април 2014. 

 

24.04.2015. 

30.04.2015. 

14.05.2015. 

 

19.05.2015. 

22.05.2015. 

01.06.2015. 

 

06.06.2015. 

 

01.06.2015 

09/10/11.06.15 

Организација приредбе поводом 

пријема првака 

 

Организација: 

Координатори: 

Јасмина  

Радиновић-Лукић, 

Славица Сретић 

Организатор: 

Горица Мијаиловић, 

01.09.2014. 

Јесењи карневал Учешће: 

Горица Мијаиловић, 

Јасмина  

Радиновић-Лукић, 

Славица Сретић 

08.10.2014. 

Посета позоришту "Душко Радовић" 

 

Присуство: 

Горица Мијаиловић, 

Јасмина  

Радиновић-Лукић, 

Славица Сретић, 

Мирослава Ивановић 

14.10.2014. 

Посета Војном и Природњачком 

музеју и изложби "Дино парк" 

 

Учешће: 

Горица Мијаиловић, 

Јасмина  

Радиновић-Лукић, 

Славица Сретић, 

Мирослава Ивановић 

 

20.11.2014. 
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Дан музике Присуство: 

Горица Мијаиловић, 

Јасмина  

Радиновић-Лукић, 

Славица Сретић, 

Мирослава Ивановић 

27.11.2014. 

Сајам науке Ученици од 1-8 

разреда 

11.12.2014. 

Новогодишња позоришна представа Присуство: 

Горица Мијаиловић, 

Јасмина  

Радиновић-Лукић, 

Славица Сретић, 

Мирослава Ивановић 

26.12.2014. 

Новогодишњи вашар Ученици од 1-4 

разреда 

29.12.2014. 

Школска слава "Свети Сава" Цео колектив 27.01.2015. 

Посета Дечијем културном центру 

"Музички тобоган" 

Присуство: 

Горица Мијаиловић, 

Јасмина  

Радиновић-Лукић, 

Славица Сретић, 

Мирослава Ивановић 

21.02.2015. 

Дани Бразила Учешће: 

Горица Мијаиловић, 

Јасмина  

Радиновић-Лукић, 

27.04.2015. 

Пролећни карневал Ученици од 1-4. 

разреда 

12.05.2015. 

Посета астрономској опсерваторији и 

Звездарској шуми 

Учешће: 

Горица Мијаиловић, 

Јасмина  

Радиновић-Лукић, 

Славица Сретић, 

Мирослава Ивановић 

14.05.2015. 

Приредба за родитеље за крај 

школске године 

Организатори: 

Горица Мијаиловић, 

Јасмина  

Радиновић-Лукић, 

Оливера Лазаревић 

11.06.2015. 

Јесењи карневал – Дечија недеља Сви чланови већа 

трећег разреда 

8.10.2014. 

Фестивал плеса 

 

Ученици трећег 

разреда, руководство 

В. Мирић 

9.10.2014. 
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Дан здраве хране 

 

Сви чланови већа 

трећег разреда 

23.10.2014. 

„Ноћ у Мерлиновом замку” – 

Позориште Душко Радовић 

 

Сви чланови већа 

трећег разреда 

14.10.2014. 

Дан музике 

 

Сви чланови већа 

трећег разреда 

26.11.2014. 

Војни музеј, Природљачки музеј, 

„Дино парк” 

Сви чланови већа 

трећег разреда 

20.11.2014. 

Новогодишњи вашар Сви чланови већа 

трећег разреда 

29.12.2014. 

Путујемо светом – Дани Бразила Сви чланови већа 

трећег разреда 

27.3.2015. 

Пролећно дружење – спортско-

музички дан 

Сви чланови већа 

трећег разреда 

12.5.2015. 

Астрономска опсерватора Звездара, 

спортски дан у Звездарској шуми 

Сви чланови већа 

трећег разреда 

25.5.2015. 

Чеп за џеп – хуманитарна акција Сви чланови већа 

трећег разреда 

током школске 

године 

Јесењи карневал 

 

Ученици и учитељи 

4. разреда 

септембар 

Посета позоришту ,, Душко Радовић“, 

представа ,, Ноћ у Мерлиновом 

замку“ 

 

Ученици и учитељи 

4. разреда 

октобар 

Полудневни излет: посета Војном и 

Природњачком музеју, посета 

поставци изложбе ,, Дино парк“ 

 

Ученици и учитељи 

4. разреда 

новембар 

Дан музике 

 

Ученици и учитељи 

4. разреда 

новембар 

 

Новогодишња прослава 

 

Ученици и учитељи 

4. разреда 

децембар 

 

 

Посета ДКЦ ,,Музички тобоган“ Ученици и учитељи 

4. разреда 

децембар 

Спортски дан Ученици и учитељи 

4. разреда 

мај 

 

 

Амбијентална настава: обилазак 

Опсерваторије и библиотеке, 

Звездарска шума, игре спретности и 

издржљивости 

Ученици и учитељи 

4. разреда 

мај 

 

 

Завршна приредба ученика 4. разреда 
Ученици и учитељи 

4. разреда 

јун 
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Обилазак археолошког налазишта 

Винча 

Ученици петог 

разреда и одељенске 

старешине 

Октобар 2014 

Концерт групе  Мaster clas 

 

Ученици петог 

разреда и одељенске 

старешине 

Децембар 2014 

Прикупљање старе хартије 

 

Ученици петог 

разреда 

Током школске 

године 

Прослава Нове године 

 

Ученици петог 

разреда и одељенске 

старешине 

Децембар 2014 

Дан школе 
Сви чланови 

колектива 

Јун 

Дочек нове године  

 

VII/1,VII/2,VII3 26,12.2014. 

Посета Конаку Кнегиње Љубице и 

Војном музеју 

 

VII1/1,VII2,VII3 13.05.2015. 

 

Школска слава 

Сви чланови 

колектива 

27.1.2015. 

 

Позоришна представа ''Казнена 

субота'' 

Ученици 8. разреда 23.09.2014. 

Трибина о волонтерском раду 

међугенерацијске солидарности 

 

Наставници физичког 

васпитања 

17.09.2014. 

Посета музеју ''Вука Доситеја'' 

 

Миљковић Владан октобар 

Гледање филма ''Ћирило и Методије'' 
Пуповић Биљана октобар 
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Посета ''Историјском музеју 914'' 

Миљковић Владан октобар 

Трибина ''Сајам образовања'' 
Николић Сања 03.04.2015. 

Посета библиотеци (5.разред) 
Т. Бањеглав 

Ј. Кастратовић 

септембар 

Припрема и реализација програма 

поводом прославе Светог Саве 

Б.Пуповић 

Т. Бањеглав 

Ј. Кастратовић 

јануар 

Припрема ученика и учешће у 

међународном такмичењу из 

енглеског језика HIPPO 

Д.Тијанић Борић, 

 И. Грбић, 

 Д. Миленковић 

децембар-

фебруар 

Припрема и реализација програма 

поводом прославе Дана школе 

Ј. Кастратовић 

Т. Бањеглав 

Б. Пуповић 

април-мај 

Посета Музеју Вука и Доситеја 

(8.разред) 

Б. Пуповић 

 

април 

Приређивање школског часописа 

“Синђа” 

Ј. Кастратовић новембар – мај 

Ђачка песничка сусретања 
Б. Пуповић 

 

мај 

Jавни час секције Happy Classroom  
 И.Грбић јун 

Учешће у манифестацији „ Бразил“ 
Д.Тијанић, И . Грбић мај 

Teматски дан “ Вода“ 
И. Грбић мај 

У оквиру манифестације „Мај месец 

математике“ учествивање у 

радионици за математички програм 

CINDRELA 

Ученици 5, 6, 7 

разреда 

22.05.2015. 

Изложба паса малих раса Јелка Вујић 

Ведрана Дедајић 

Вера Љубисављевић 

Октобар 

Најраспеванија одељењска заједница Јелка Вујић Новембар 

Посета Ботаничкој башти Јелка Вујић 

 

Мај 
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Учешће на општинском, градском и 

републичком такмичењу 

Вера Љубисављевић 

Јелка Вујић 

 

Фебруар, Март, 

Април, Мај 

Учешће на општинском и градском 

такмичењу 

Ведрана Дедајић Март, Април 

Прегледач на завршном испиту Вера Љубисављевић Јун 

Прегледач на завршном испиту Ведрана Дедајић Јун 

Иѕрада паноа поводом годишњице 

Првог светског рата 

 

Ученици осмог 

разреда,В.Миљковић 

Март 2015. 

Посета Историјском музеју Србије – 

иѕложба »1914.« 

 

Ученици осмог 

разреда,В.Миљкови 

Септембар 

2014. 

Посета праисторијском налазишту 

Винча 

 

Ученици петог 

разреда,В.Миљкови 

Октобар 2014. 

Посета Милошевом конаку и 

Калемегдану 

поводом обележавања почетка Другог 

устанка 

Ученици седмог 

разреда,В.Миљкови 

Април 2015. 

Посета железничком музеју Ученици осмог 

разреда,В.Миљковић 

Октобар 2014. 

 

Обилазак сеизмолошке станице 

Љ.Павићевић –шести 

разред 

Јун 2015. 

Посета народној скупштини Јун 2015. Миљковић  

Посета ПТТ музеју Јун 2015.Миљковић  

Организација школског такмичења из 

Т.иИ.О.( Саобраћај ) 

Сви чланови 17.04.2015 

Дочек нове године  

 

VII/1,VII/2,VII3 26,12.2014. 

Посета Конаку Кнегиње Љубице и 

Војном музеју 

 

VII1/1,VII2,VII3 13.05.2015. 

-Пролећни крос 

 

Ученици од 1.-8. 

Разреда-432 ученика 

28.05.2014.год 

Организација такмичења - фудбал  5. и 6. разред фебруар 

Организација такмичења - кошарка 5. и 6. разред октобар 

Организација такмичења  - рукомет 5. и 6. разред март 

Вођење ученика на општинско 

такмичење - кошарка 

7.и 8. разред октобар 

Вођење ученика на општинско 

такмичење - одбојка 

7.и 8. разред новембар 

Вођење ученика на градско 

такмичење - кошарка 

5. и 6. разред октобар 

Вођење ученика на градско 

такмичење - пливање 

8. разред новембар 
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Вођење ученика на републичко 

такмичење - пливање 

8. разред децембар 

Наступ бенда MASTER CLASS  

 

Ученици школе рок 

музике 

Октобар 2014 

 

 Б) УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 2014/2015 

 

 
           Ученички парламент 2014/15 године је имао 12 чланова,и то ученике седмог и 

осмог разреда.Из сваког одељења по дба члана,које су изабрали ученици и одељењски 

старешина.Списак се налази у фасцикли код ПП службе. 

            Као и сваке године прва седница је контитутивна где су изабрани председник 

Катарина Поповић 8/2,као и зписничар Теодора Вранић 8/2,која је записнике заводила 

код секретара и одлагала у фасциклу.Гласање је јавно и највише гласова ЈЕ ИМАЛА 

Катарина. 

           У првом полугдишту је одржано шест седница,као и у другом.Поред званичних 

седница парламентарци су имали низ хуманих акција као и трибина,одржаних на нивоу 

целе школе или рареда.У септембру смо имали и седницу израде плана Ученичког 

парламента,где су се оквирно договорили о принципу рада,као и плану.Посета 

Фестивалу науке је одржана у пратњи наставника физике.Трибину о ХИВ-у је одржала 

наставница Јелка Вујић на нивоу целе школе.Велики одазив је био у хуманитарниј 

акцији Један пакетић пун љубави,која је одржана традиционално у 

децембру.Парламентарци су учествовали у организацији,и одазвали су се сви ученици 

школе.Пакетићи су однети у Звечанску,за децу без родитеља,и то је по избору 

парламентараца. 

 Наравно,у јануару су учествовали у припрами дана Светог Саве.На седници у 

децемру је започет појекат Матура 3То је пројекат који су осмислили парламентарци 

осмог разреда.Уз добру организацију пројеказ је представљен свим одељењима осмог 

разреда,и наишао је на одушевљење осмака.Пројекат је представљао завршетак осмог 

разреда(матурско вече,додела диплома,и прослава на дан завршетка школе) 

 У априлу и мају су парламентарци давали мишљење о представнико ђака 

генерације,као и о уџбеницима за наредну школску годину. 

 Ово је укратко извештај,а оно что могу да примети као координатор јесте да су 

парламентарци радо учествовали у свакој акцији,да је владала савршена атмосфера 

међу ученицима,да су радо помагали једни другима.Што се тиче организације и 

интензитету ангажовања истакла бих ученика Александра Симић 8/3. 

 

 

    координатор Сандра Кнежевић,наставник грађанског 
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В)     ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈА У ТОКУ ШКОЛСКЕ 

2014/2015.ГОДИНЕ  

 

ШКОЛСКА ГОДИНА: 2014/15. 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ  Секција енглеског језика Happy Classroom 

РАЗРЕД: 2. и 3. 

РУКОВОДИЛАЦ Ирена Грбић 

 
Број ученика: 48  (2. разред - 18 ученика, 3. разред  - 30 ученика) 

Број одржаних часова: 37 (18 у 2. разреду и 19 у 3. разреду) 

 

Састанци секције су одржавани у две групе, наизменично, 5. час петком. 

Све активности планиране на годишњем и месечном нивоу су реализоване. Активности 

које су ученици имали у оквиру секције су биле разноврсне, укључивале су и 

подстицале различите способности и интересовања ученика и пратиле и обогаћивале 

садржајима часове редовне наставе. 

Ученици су проширивали речник кроз певање, рецитовање, слушање и драматизовање 

прича, гледање видео материјала, квизове, такмичења, играње едукативних игара на 

рачунару, практичан рад. 

Током читаве године ученици су били врло мотивисани за рад, посећивали су састанке 

секције редовно, доносили потребан материјал и активно учествовали у раду. 

У раду су коришћени аудио и видео материјал, постери, интернет (сајтови са 

едукативним играма и презентације), игре, часописи, сликовнице са причама, драмски 

текстови, песме за децу из различитих извора, рециклирани материјал за практичан 

рад. 

Активности у оквиру школе: 10.06.2015. одржан је јавни час секције, тј. годишња 

представа и изложба радова за родитеље ученика у холу школе на којој смо 

представили резултате свог рада. 

Потешкоће су постојале једино у техничком смислу (лоша интернет веза, спорост и 

недовођна меморија рачунара). 

Због великог броја деце из различитих одељења и разноликости смена, броја редовних 

часова, времена почетка редовне наставе у поподневној смени, тешко је било окупити 

сву децу у одређено време, а неке активности је веома тешко извести у тако великим 

групама. 

За следећу годину планирамо проширење садржаја и активности секције и веће 

укључивање у културне манифестације које организује школа и друге установе. 

 

Ирена Грбић 
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НАЗИВ СЕКЦИЈЕ    Литерарно-рецитаторска секција 

 РУКОВОДИЛАЦ      Биљана Пуповић 

 
Литерарно-рецитаторска секција негује ученичку креативност.Развија критичко 

мишљење и моралне вредности код ученика.Подстиче индивидуално стваралаштво,али 

и тимски рад. 

Секција има осам чланова којима се повремено придружују и други заинтересовани 

ученици.Одржала сам тридесет шест планираних састанака на којима сам 

оспособљавала ученике за различите врсте комуникације(путем говора,слушања, 

писања, читања). Сарађивали смо са школском библиотеком и другим секцијама, 

нарочито са новинарском секцијом. 

Своје радове на задату или слободну тему ученици су читали  на планираним 

састанцима. Најбоље смо презентовали на школским паноима,поготову оним везаним 

за школску славу и Дан школе, као и у школском часопису ,,Синђа“.  

Душанка Бркић , ученица  8/1, у априлу је  учествовала  на Општинском такмичењу у 

рецитовању. 

Били смо учесници конкурса  ,,  Мајска песничка сусретања“ на коме је нашу школу 

представљала Даница Ташић, ученица 7/1 . Даница је учествовала и на литерарном 

конкурсу „ Ђурине липарске вечери“. 

Радови свих ученика су објављени су у школском часопису. 

У оквиру планираних активности није остварен сусрет са писцем као ни посета 

Етнографском музеју из техничких разлога. , па ће се реализација покушати наредне 

школске године. 

 

                                                                Биљана Пуповић 

 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ Новинарска секција 

РУКОВОДИЛАЦ   Јована Кастратовић 

 
Евалуација рада секције:  

( колико ученика, колико часова током године, активности ученика, мотивисаност, 

реализоване активности у школи и ван ње, шта није реализовано и зашто, које су 

потешкоће постојале у раду,коришћена наставна средства, шта треба унапредити и 

уврстити у план за наредну годину) 

 

  Новинарска секција је ове године радила са 21 учеником петог и шестог разреда. Овде 

нису урачунати ученици седмог разреда са којима смо сарађивали. Одржано је планом 

предвиђених тридесет и шест часова. 

  Целокупан рад новинарске секције имао је за циљ да буде приказан у школском 

часопису ''Синђа''. Ученици су оспособљавани за писање различитих новинарских 

жанрова (вест, извештај, репортажа, анкета, интервју).  
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  Новинарска секција је највише сарађивала са ученицима петог разреда који су се у 

великом броју пријавили, док су ученици шестог разреда, којима је ово била друга 

година у раду, били нека врста ментора. Шестаци су помагали у формулацији 

реченица, у одабиру тема, у обликовању текста, мање вештим петацима. Петаци су 

били веома мотивисани за рад, што се може видети по броју чланака и броју страна 

(часопис је премашио предвиђен број страна). Ученици су имали иницијативу и у 

погледу тема, као и у погеду начина обраде. Моја улога је била више координаторска и 

да на крају уобличим текст и слике. Велико изненађење су биле ученице седмог 

разреда које су изразиле жељу да напишу један чланак о својој омиљеној певачици. 

И ове године, као и прошле када смо имали странца као госта на Новинарској секцији, 

дошла нам је у посету гошћа из Швајцарске и опет су сусрету, осим чланова секције, 

учествовали и заинтересовани ученици. Чланак о њој и утисак који је оставила на ђаке 

нисмо приказали у часопису, изгубио се у гомили нових идеја и планова. 

Ученици су сликали важне школске догађаје, писали чланке о њима, бавили се 

истраживачким новинарством, састављали квизове и користили књиге и енциклопедије 

школске библиотеке. 

Сарађивали смо са Литерарно-рецитаторском секцијом, за странице Старији ствараоци 

су њихови радови били од књучне важности. Сарађивали смо са наставницом ликовне 

културе, наставницама биологије, наставником историје, наставницом енглеског, 

наставницом техничког. Наставници су слали материјал или уређивали сами стране 

које су обогатиле часопис. Сарадња са учитељима је ове године била слабија него 

прошле године, али се она ипак огледа у радовима деце млађих разреда који су нашли 

своје место у часопису. 

Током рада секције коришћена су сва расположива наставна средства (компјутер, 

интернет, постери, фото-апарат, диктафон). 

Као и прошле године, акценат је био на истраживачком новинарству. Информисаност 

малих новинара о догађајима у школи би могла бити боља и требало би следеће године 

обучити новинаре да прате и купе вести школске помније. Могуће је да то иде и са 

узрастом и да би овакав вид новинарства више одговарао старијим ученицима, 

седмацима и осмацима. Већа самосталност новинара од задатих тема (чак и ако их они 

бирају) је задатак за следећу годину. 

 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ:  ЛИКОВНА СЕКЦИЈА 

 РУКОВОДИЛАЦ : НАТАЛИЈА ВАКАЊАЦ 

 
Евалуација рада секције:  

( колико ученика, колико часова током године, активности ученика, мотивисаност, 

реализоване активности у школи и ван ње, шта није реализовано и зашто, које су 

потешкоће постојале у раду,коришћена наставна средства, шта треба унапредити и 

уврстити у план за наредну годину) 

 

Ликовна секција 

 Број ученика: 12 

 Број реализованих часова: 36 

ИЗВЕШТАЈ: 

Рад ликовне секције реализован је углавном према плану али са повременим 

одступањима . 
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До одступања и измена најчешће је долазило због немогућности ученика да обезбеде 

прибор потребан за реализацију појединих задатака као и због реализације 

непланираних ликовних конкурса који су пристигли у току школске године. 

Конкурси : 

-  „Моја генерација о старости“ ,организатор:Градска општина Звездара 

-„Свако дете срећног лица чува једна породица“,организатор: Пријатељи деце 

-„Мали Пјер „– организатор: Пријатељи деце                     

-АSTRA talent -организатор:ASTRA talent EU 

-„Железница у очима деце“-организатор Музеј железнице 

-„Млади таленти модног дизајна“ –организатор :Средња школа за дизајн текстила 

На часовима секције ове године реализован је и пројекат : „Волим и цртам 

животиње“,током којега су ученици проучавали  и у различитим техникама цртали 

различите облике из животињског царства. 

 

Чланови ликовне секције били су посебно ангажовани и у току припрема свих изложби 

ученичких ликовних радова како тематских тако и пригодних за обележавање Школске 

славе , Дана школе , Нове године.  

Акценат рада секције био је на пружању прилике ученицима да раде у техникама и 

материјалима који иначе нису заступљени на редовним часовима као и да се више 

информишу о појединим уметницима и уметничким правцима из историје ликовне 

уметности. 

У наредној школској години требало би обезбедити више новчаних средстава од стране 

школе или спонзора за набавку разноврсних материјала и прибора како би ученици 

имали прилику да раде у неким интересантним ликовним техникама којима се иначе не 

ради на часовима редовне наставе. 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ Природњачка секција 

 РУКОВОДИЛАЦ  Оливера Стаматовић 

 
Евалуација рада секције:  

( колико ученика, колико часова током године, активности ученика, мотивисаност, 

реализоване активности у школи и ван ње, шта није реализовано и зашто, које су 

потешкоће постојале у раду, коришћена наставна средства, шта треба унапредити и 

уврстити у план за наредну годину) 

 

Број ученика који су током године присуствовали Природњачкој секцији варирао је 

између 10 и 7. Имали смо 35 часова током године, али тако да су се одвијали као 

двочас када смо ишли пре подне у школу. Пронаћи слободну учионицу за претчас 

готово да није могуће. 

Мотивисаност ученика била је велика поготово у оном периоду када смо се бавили 

планетама, радом људског мозга, када смо се бавили биљкама и када смо причали о 

неким другим земљама, људима који у њима живе и њиховим обичајима. Сами су се и 

иначе путем интернета, припремали за секцију, али у периоду када смо обрађивали 

планете и када смо се бавили биљкама, били су најактивнији. 

Што се наставних средстава тиче, за њих сам била задужена ја тако што сам штампала 

наставни материјал који смо лепили, бојили, на коме смо учили. Да би теме којима смо 

се бавили остале што дуже у нашем памћењу, материјал је морао да буде штампан у 

боји. Сами смо доносили семе биљака које смо садили, као и саксије и земљу. Како је 

сав тај материјал још увек приступачан, могли смо све то да урадимо уз помоћ 

родитеља.  
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Мислим да је ово прва година у којој је вођена Природњачка секција и ако би било 

заинтересованих колега да се иначе њоме баве у трећем разреду (не пре), била би 

потребна можда мало већа помоћ око набавке наставног материјала. 

Реализовано је 35 часова, од 36, јер сам у првом полугодишту секцију држала 

четвртком, а у другом уторком. У том прелазу, ''изгубио'' се један четвртак. 

 

професор разредне наставе  Оливера Стаматовић 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ :    ПРИМЕЊЕНА   УМЕТНОСТ 

 

         (извештај о раду у  школској    2014 / 2015.  години) 

 

НАСТАВНИЦИ : Татјана Лончаревић Нитић , Славица  Сретић  и Сања Лончар 

 

 
Одржано је 36 часова, у које су укључене и активности сређивања хола, постављање 

изложби, као и распремање експоната након завршене манифестације. 

Ученици су веома заинтересовани да науче нове технике и прихвате занимљиве идеје о 

рециклирању и преобликовању материјала.  

Полазници секције су осмислили и направили висећи пано за изложбу „Мој први 

цртеж“, приказ радова наших првака у оквиру Дечје недеље.  

Припремили смо изложбу наших ранијих радова у холу школе на тему „Наше лутке“ 

као добродошлицу школи из Словеније „Слатки врх“ да им се реванширамо за 

луткарску представу и радионицу, као вид будуће сарадње.  

Украсили смо хол за Новогодишњи вашар, удахнувши нови живот старим 

новогодишњим украсима.  

Оспособили смо још једну стаклену витрину у ходнику на спрату млађих, тако да сад 

имамо више трајног простора за изложбу наших радова.  

Ученици петог разреда који су годинама радили у овој секцији изразили су жељу да 

помогну млађим другарима и долазиће на секцију после редовне наставе, за време 6. 

часа. 

Учесници секције су организовали мини изложбу – Ускршње- пролећну декорацију као 

добродошлицу предшколцима који се уписују у први разред (испред ПП службе). 

Припремили смо ликовну радионицу за предшколце , манифестација „У сусрет 

пролећу“.  

Улепшали смо Дан школе изложбом под називом „Мај- месец цвећа“ где смо 

приказали како од најразличитијих материјала, као што су остаци вунице, крпице, 

непотребна дугмад, мало папира, салвета и боје, са нешто стрпљења и пуно маште 

настају прелепе креације које украшавају наш животни простор. При томе смо увели 

нов начин рада. Организовали смо различите радне задатке за часове ликовне културе у 

неколико заинтересованих одељења, припремили упутства и обезбедили материјал, 

тако да је у припреми ове изложбе за велики школски дан учествовало много више 

ученика који иначе нису стални чланови секције. 

Тако смо промовисали наш рад и очекујемо више полазника следеће школске године.  

Секција се укључила у хуманитарне активности,  тако што је ове године у мају 

донирала своје радове (лутке од чарапа) прихватилишту за псе. Организоваће се 

интернет аукција, а сва прикупљена средства биће наша донација „Удружењу за 

заштиту животиња Лина“, Чока. 

Припремили смо и декорацију за улепшавање хола 1. септембра, кад се буде одржавала 

свечана приредба пријема првака.  
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Следеће школске године планирамо да у рад укључимо нове, млађе чланове. 

Организоваћемо рад на трајном сређивању анекса млађих ученика и учествоваћемо 

опет на интернет аукцији у хуменитарне сврхе. 

 

 

 

 

 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ: Литерарно-рецитаторска секција 

РУКОВОДИОЦИ: Јасмина Туловић и Софија Милановић 

 

 

ЕВАЛУАЦИЈА РАДА СЕКЦИЈЕ: 

 
У току 2014/15.године секцију је похађало 30 ученика.Реализовано је 36 часова на 

којима су ученици испољавали свој таленат,креативност и мотивисаност за рад и 

стварање поезије. 

 

ИСХОДИ КОЈИ СУ ОСТВАРЕНИ: 

 
Сви планирани садржаји у потпуности су реализовани.Деца су узела учешћа у многим 

активностима,како у школи тако и ван ње.Мотивисана за рад освојила су бројне 

награде и похвале. 

 
Учешћа у акцијама,такмичењима и конкурсима: 

-11.3.2015. на Општинском такмичењу рецитатора нашу школу су представљали Мила 

Кокановић 4/3 и Теодора Милетић ½. 

Ученица Теодора Милетић је Похваљена. 

-19.5.2015. на Школском такмичењу младих песника учествовали су Марко 

Бајчета,Дуња Младеновић,Лана Јовановић,Ивана Глишић и Теодора Милетић. 

-Општинско такмичење младих песника одржано је 22.5.2015. 

Награђен је Марко Бајчета. 

-Учитељица Софија Милановић је похваљена за припрему ученика у рециталу и 

учешће. 

-На Републичиком литерарном конкурсу у Нишу Антонина Обрадовић је освојила 

1.награду. 

-Учитељица Јасмина Туловић је добила захвалницу за посебно ангажовање и труд 

уложен у стваралачки рад деце. 

     Потешкоћа у раду није било,тако да планирамо да наредне школске године радимо 

истим интензитетом и постижемо резултате. 

 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ: НАРОДНА ТРАДИЦИЈА 

          ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈЕ НАРОДНА ТРАДИЦИЈА 
  
Секција се током школске  2014-2015. године одржавала  сваког другог петка због 

природе посла. Број ученика је варирао током  школске године. Највише је било 

ученика првог и трећег разреда. Оно  што је интересантно је да су се укључили и 

ученици петог разреда који су помагали млађим другарима. Све предвиђено планом и 

програмом секције је и реализовано. Ученици су развијали своју креативност и стицали 
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нова знања о животу нашег народа у прошлости, обичајима и култури. Кроз групни и 

индивидуални рад померали су своје границе и видике везане за народну традицију 

нашег народа. Тешкоће у раду су углавном биле због недостатка простора за рад ( није 

било учионице па смо се сналазиле). Изложбу радова нисмо поставиле због радова у  

холу, али  смо средиле атријум код боравка тако што смо са децом осликале пањиће, 

посадиле цвеће, набавиле старе предмете и преуредиле простор за амбијенталну 

наставу. 

                                                                                     Руководиоци секције: 

                                                       Весна Мирић и Александра Горановић 

       НАЗИВ СЕКЦИЈЕ: ВЕРСКA НАСТАВA 

 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈЕ ВЕРСКЕ НАСТАВЕ 

 
Секција верске наставе почела је са реализацијом у октобру месецу 2014. године у 

одељењима  шестих  разреда, а трајала је до јуна месеца 2015. Група је била мешовита,  

похађали су ученици који иду на верску наставу као и они који похађају грађанско васпитање, 

што је рад чинио занимљивим. 

Ученици су редовно долазили на часове секције који су се одвијали у кабинету српског 

језика, четвртком, у трајању два школака часа. 

Moгу са задовољством истаћи да су школски часови оваквог типа, ученицима и мени 

причињавали велико задовољсто и радост. Успешност оваквог часа за верку наставу је од 

великог значаја јер се заснива на пост-литургијском моделу заједничког делања у коме се 

остварује међусобна блискост и поверење, где је ради постигнуте добре атмосвере часа, 

слободнија комуникација, покрећу се неке егзистенцијалне теме о којима је корисно причати 

па чак и дискутовати. Час је жив, непосредан, срдачан, почевши од разговора о свакидашњим 

темама где су се решавале потешкоће, проблеми у покушају да их превазиђемо, до усвајања 

библијских и отачких решења које смо повезивали и чинили актуелним за људе данас.  

Рад је углавном имао радионичарско делање, базирао се на изради икона за велике 

празнике, писању Символа вере калиграфским словима, уз наведени разговор и певање песама, 

који ученици воле, до оних духовних, тако да су од наставних метода углавном коришћене 

комбиноване практичан рад, уз решавање проблема, цртање и певање.   

Жеља ми је да заједно израђујемо едукативне игре које се тичу наше културе, вере и 

свега доброг. 

 

                                                                                         Вероучитељица Ивана Франовић 

 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ: Хор 

 РУКОВОДИЛАЦ Милојевић Емина 

 
Евалуација рада секције:  

( колико ученика, колико часова током године, активности ученика, мотивисаност, 

реализоване активности у школи и ван ње, шта није реализовано и зашто, које су 

потешкоће постојале у раду,коришћена наставна средства, шта треба унапредити и 

уврстити у план за наредну годину) 

 

Школски хор има 42 члана. Чланови хора су ученици од V дo VIII разреда. Планирано 

је и одржано 36 часова. На часовима су рађене вежбе вокалне технике, рађене су вежбе 

за дисање са вокализама, вежбе дикције и артикулације. Извршен је одабир песама које 

су увежбаване по гласовима и вишегласно. Рађено је на интонативној стабилности и 
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правилној интерпретацији песама. Припреман је програм за Дан светог Саве и Дан 

школе. Извођене су и пробе са свим учесницима у програму прослава. Вршена је 

провера самосталности и сигурности у заједничком певању. Ученици су показали 

изузетну мотивисаност за обраду забавних песама уз инструменталну пратњу као и за а 

капела певање композиција старих мајстора. 

 

 

 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ  :   ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА ( ЕКО-СЕКЦИЈА) 

 РУКОВОДИЛАЦ   :   ЈЕЛКА  ВУЈИЋ 

 

                       ЕКОЛОШКА    СЕКЦИЈА 

 
Од ове школске године 2014.-2015. наши ученици осмог разреда су дошли на идеју да 

еколошку секцију назову ЕКО-АКЦИЈА. 

ПЛАНИРАНО ЈЕ 36 ЧАСОВА ТОЛИКО ЈЕ И ОДРЖАНО. У ОВОЈ СЕКЦИЈИ СУ УЧЕНИЦИ СЕДМОГ 

И ОСМОГ РАЗРЕДА. 

БИЛО ЈЕ ВИШЕ АКЦИЈА: 

СТАЛНА АКЦИЈА ЈЕ ПРИКУПЉАЊЕ ЧЕПОВА,  ПО ПРЕДЛОГУ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРЕ, 

ХУМАНИТАРНО. 

УКУПНО СМО САКУПИЛИ 14 ВЕЛИКИХ  ЏАКОВА, НЕМАМО ЈОШ ИНФОРМАЦИЈУ КОЛИКА ЈЕ 

ТО ТЕЖИНА АЛИ ЈЕ ВЕОМА ЛЕПО ПРИХВАЋЕНО ОД СТРАНЕ УЧЕНИКА. ОВА АКЦИЈА СЕ 

НАСТАВЉА. НАША ШКОЛА ЈЕ ЈЕ НАЈВИШЕ САКУПИЛА ОД СВИХ ШКОЛА НА ОПШТИНИ ( 

НОВАЦ ОД ПРОДАЈЕ СЕ УПЛАЋУЈЕ УЧЕНИКУ ОБОЛЕЛОМ ОД ЦЕРЕБРАЛНЕ ПАРАЛИЗЕ). 

СКУПЉАМО И СТАРУ ХАРТИЈУ СВАКЕ ТРЕЋЕ НЕДЕЉЕ У МЕСЕЦУ. ОД ОВОГ НОВЦА СМО 

КУПИЛИ ЈЕЛУ И ЗАСАДИЛИ ЈЕ ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ. 

ДРЖАЛИ СМО ПРЕДАВАЊА О ХИГИЈЕНИ У ПРВОМ РАЗРЕДУ И УЧЕСТВОВАЛИ 

НА ДАНУ ЗДРАВЕ ХРАНЕ. 

ОРГАНИЗОВАЛИ СМО ИЗЛОЖБУ МАЛИХ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА ДА  БИ ТАКО 

ОБЕЛЕЖИЛИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА. УЧЕНИЦИ СУ СВЕ ОРГАНИЗОВАЛИ, 

БИЛИ У ЖИРИЈУ И НАГРАДИЛИ НАЈБОЉЕ. 

 УЧЕНИЦИ ОСМОГ РАЗРЕДА СУ У ТОКУ ДЕЦЕМБРА ДРЖАЛИ ПРЕДАВАЊА НА 

ТЕМУ СИДЕ И ЕБОЛЕ. 

ОДЛИЧНО СУ СЕ ПРИПРЕМИЛИ. ОД ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА САМО 

ОСНОВНЕ ПОДАТКЕ ( ХИГИЈЕ, БОЈАНКА, СИМБОЛ..) ОД ПЕТОГ ДО ОСМОГ 

ПРЕДАВАЊА СА ПРЕЗЕНТАЦИЈАМА, ПОСЕБАН АКЦЕНТ ДАТ НА СЕДМИ 

РАЗРЕД ( ДИСКРИМИНАЦИЈА ОБОЛЕЛИХ). 

САЈАМ НАУКЕ ПОД СЛОГАНОМ „ПРИМЕНИ НАУКУ“  ТЕМА ИНСЕКТИ И 

ОПРАШИВАЊЕ(ПРИРОДНИ МАТЕРИЈАЛИ, ЦРТЕЖИ,ИНСЕКТАРИЈУМ). 

ДАНА 28.03.2015. ЗА „САТ ЗА ПЛАНЕТУ ЗЕМЉУ“  ПРИДРУЖИЛИ СМО СЕ 

АКЦИЈИ-  ЈЕДНОЧАСОВНО ГАШЕЊЕ СВЕТЛА. УЧЕНИЦИ ОСМОГ РАЗРЕДА СУ 

ЕДУКОВАЛИ УЧЕНИКЕ НИЖИХ РАЗРЕДА О ЗНАЧАЈУ ОВЕ АКЦИЈЕ. 

                                                                                                                                              

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ : АВИО МОДЕЛАРСКА 

 РУКОВОДИЛАЦ : Дејан Радоњић 
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Евалуација рада секције:  

( колико ученика, колико часова током године, активности ученика, мотивисаност, 

реализоване активности у школи и ван ње, шта није реализовано и зашто, које су 

потешкоће постојале у раду,коришћена наставна средства, шта треба унапредити и 

уврстити у план за наредну годину) 

 

- 3 ученика (Урош Симић , Андреј Стефановић , Александар Симић ) 

- 30 часова током године 

- ученици су учествовали у изради модела авиона - Клизач и Лахор 

- ученици су показали  висок ниво мотивисаности при изради модела   

- ученици су учествовали на општинском такмичењу 

- за наредну годину треба поред ових модела приступити и изради већих модела  

   као што је Цирус 

-ученици су учествовали на општинском такмичењу али  нису ушли међу прва три 

тј нису се пласирали на градско такмичење . 

 

САОБРАЋАЈ 

Руководилац:Станика Брашњевић 

 

На часовима саобраћајне секције је присуствовало 15 ученика од трећег до седмог 

разреда.Укупно је одржано 36 часова. Ученици су учествовали на општинском 

такмичењу ,млађа екипа и старија екипа.Млаћа екипа ,старија екипа као и заједно  су 

освојили друга места.Одржано је и школско такмичење и осам ученика се пласирало на 

општинско такмичење ,четири дечака и четири девојчице.Сви часови су 

реализовани,Потешкоћа у раду није било јер је школа опремљена свим наставним 

средствима која су неопходна за рад.   

  

      У месецу јуну смо урадили истраживачки  пројекат ,Безбедност деце у саобраћају у 

нашој школи,, Општина је доделила средства за безбедност деце у саобраћаји и у истом 

месецу опремљена је школа са два бицикла ,пројектором, носачем пројектора ,50 

чуњева који су нам недостајали за полигон ,и тиме нам омогучила да се часови секције 

могу још успешније реализовати. 

                    Наредне године обелезити полигон жутом бојом. 
                                                                          

    

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ –Корективна гимнастика 

 РУКОВОДИЛАЦ-Кристина Павловић-Рајковић 

 

Евалуација рада секције:  

 
     Секција корективне гимнастике успешно се одржавала у школској 2о14/15. години 

понедељком седми час. 

     Поред пројекта корективне гимнастике који је покренут пре 3 године у нашој школи 

за прве и друге разреде и њиховог свакодневног рада,корективну гимнастику су 

упражњавали и ученици петог и шестог разреда који су се пријавили у ову секцију. 

     Било је 8 ученика шестог и 11 ученика петог разреда. 

     Одржано је тридесет часова,а на њима су успешно реализоване предвиђене теме 

корективне гимнастике.Радили смо на јачању комплетног телесног статуса ученика,на 
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побољшању држања тела,исправљали смо кичмени стуб,радили вежбе за подизање 

стопала.Недостатак реквизита за специфично вежбање покушали смо да надокнадимо 

домишљатошћу и вољом за рад и дружење. 

      Предлог за следећу годину је да се набаве реквизити који би обогатили и улепшали 

ове веома корисне часове. 

 

 

 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ  :    Математичка секција 

 

Горица Мијаиловић,Jасмина Лукић-Радиновић ,Марина Максимовић 

 
Евалуација рада секције:  

( колико ученика, колико часова током године, активности ученика, мотивисаност, 

реализоване активности у школи и ван ње, шта није реализовано и зашто, које су 

потешкоће постојале у раду,коришћена наставна средства, шта треба унапредити и 

уврстити у план за наредну годину) 

 

 

      Током школске 2014/2015. године, математичку секцију посећивало је    22              

ученика.   Одржали смо 36 часова.  

     Теме које смо обрађивали су: 

- Пребројавање бројевних скупова; 

- Рачунске операције; 

- Проблеми нумерације; 

- Новчић у задацима; 

- Магични квадрати; 

- Бројеви и фигуре; 

- Проблемски задаци; 

- Палиндроми; 

- Математички квизови; 

- Дешифровање у рачунским операцијама 

 

     Мотивација ученика за рад је била добра, ученици су били активни и редовно су 

похађали часове математичке секције.  

У раду смо користили спремљене задатке  као и задатке из збирке Клуб младих 

математичара ''Архимедес'', МАТЕМАТИКА- мали текстуални задаци за I, II, III разред 

основне школе, ''Архимедес'', Београд, 2009. и ''Математичарење'', радна свеска за 

додатни рад из математике за ученике 2. и3.. разреда основне школе, Мара Јанковић и 

Снежана Ковачевић, Пчелица, Чачак и збирка задатака  Мислиша. 

Ученици су учествовали на такмичењу Мислиша и Општинском математичком 

такмичењу. 

 На Општинском такмичењу Урош Боговац освојио је треће место, а  на математичком 

такмичењу Мислиша похваљени су:  Димитрије   Стојковић, 

Урош Боговац,Габријела   Бојковић и  Тадија Симић.  
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НАЗИВ СЕКЦИЈЕ :Географска секција 

 РУКОВОДИЛАЦ :Драгићевић Jован 

 
Евалуација рада секције: 

У раду секције је учествовало 5 ученика. Одржано је часова.Ученици су реализовали 

постављене задатке са великом енергијом.,нарочито када су  учествовали у изради 

паноа у кабинету за географију и припремали  презентацију  о Бразилу поводом 

општинског пројекта „путујемо, упознајемо душу планете“.. 

.Јако добро су прихваћени задаци који су подразумевали израду презентација у ПП. 

. Недостатак у раду секције представља и недовољна опремљеност аудио-визуелним 

средствима,ИТ опреме (компјутер и пројектор). Углавном се рад одвијао на тај начин 

што су ученици добијали задатке и упутства  у школи, а већину задатака реализовали 

су код својих кућа. 

Свакако би било неопходно набавити ИТ опрему за кабинет географије,као и нове 

карте,глобусе,дијапозитиве,филмове,моделе , апарате и инструменте, што би повећало 

заинтересованост ученика и ефикасност у раду секције. 

 

                             Драгићевић Јован 

 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ :Историјска секција 

 РУКОВОДИЛАЦ :Миљковић Владан 

 
Евалуација рада секције: 

У раду секције је учествовало 7 ученика. Одржано је часова.Ученици су учествовали у 

изради паноа у кабинету за историју,припремили су изложбу поводом годишњице 

Великог рата која је постављена у холу школе.Посетили су изложбу у Историјском 

музеју Србије “1914.”,у Милошевом конаку обишли су изложбу посвећену Другом 

српском устанку, а на Калемегдану поставку Војног музеја. Реализована је посета 

праисторијском налазишту Винча. 

Ученици су реализовали постављене задатке са великом енергијом.,нарочито су добро 

прихваћене посете музејима и налазиштима.Јако добро су прихваћени задаци који су 

подразумевали израду презентација у ПП. 

Није реализована посета Виминацијуму услед административних препрека. Недостатак 

у раду секције представља и недовољна опремљеност аудио-визуелним средствима,ИТ 

опреме (компјутер и пројектор). Углавном се рад одвијао на тај начин што су ученици 

добијали задатке и упутства  у школи, а већину задатака реализовали су код својих 

кућа. 
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Свакако би било неопходно набавити ИТ опрему за кабинет историје,као и реплике 

гардеробе,наоружања,заштитних оклопа што би повећало заинтересованост ученика и 

ефикасност у раду секције. 

 

 

 

 

 Миљковић Владан 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФАКУЛТАТИВНОГ ПРЕДМЕТА-ПЛИВАЊЕ  

                                                Школска 2014/15. Година 

 
Наставник:КРИСТИНА ПАВЛОВИЋ-РАЈКОВИЋ 

 

   Као и претходних година,школске 2014/15.  часови пливања били су омиљени међу 

ученицима 4. разреда.Уз писмену сагласност родитеља,ове часове је похађало 70 

ученика полупливача и непливача.Часови су се одржавали у спортском центру 

„Врачар“,где смо одлазили организованим превозом који нас је чекао испред школе и 

враћао назад. 

    Часови су се одвијали по програму одређеном за обуку непливача и 

полупливача.Обрађивали смо неколико тема и то:1.вежбе привикавања на воду и вежбе 

једноставних кретњи,2.вежбе обуке спортских техника-краул,прсно,леђно,3.вежбе на 

сувом,4.вежбе у води,5.провера напретка.Одржано је 15. часова ,пола од планираног 

броја ,због школског штрајка и великог броја школских спортских такмичења где смо 

показали запажене успехе. 

Сматрам да су часови пливања у школској 2014/15.години били веома успешни и да су 

ученицима пружили задовољавајући напредак у боравку у воденој средини и знању 

пливачких техника.Поред евидентног напретка,ови часови утичу на комлетно 

здравствено стање наших ученика,јачање имунитета и превенцију и лечење 

деформитета. 
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IX ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 
У протеклој школској 2014-2015. години, организација и рад  продуженог боравка 

спроводила се у оквиру седам хомогених група првог и другог разреда и две хетерогене  

групе трећег и четвртог разреда. 

Хомогена  група: седам група, које сачињавају четири групе првог разреда и три групе 

другог разреда, формираних као групе ученика истог разреда, али различитог одељења, 

где учитељи раде по принципу предметне наставе, односно сваки учитељ организује 

једну до две активности дневно које имплементира у часовима продуженог боравка. 

Један учитељ проводи одређено време са својом групом  у изради домаћих задатака и 

утврђивању градива које се усваја у редовној настави.  Све  активности спроводе  се у 

периоду после редовне наставе, у учионицама у којима ученици имају редовну наставу 

(први разред) и у учионици боравка за други разред (смењују се групе по сменама 

рада). 

 Хетерогена група: две групе формиране од ученика трећег и четвртог разреда, које су 

организоване по сменама, у зависности када се одвија настава. 

Њихове активности се реализују у посебном простору предвиђеном за хетерогене групе 

У боравку су се спроводиле следеће активности: припрема за оброк и исхрана, израда 

домаћих задатака, вежбање и утврђивање наученог градива, самостални рад ученика, 

реализација пратећих активности – корективна гимнастика, шах, музичке, ликовне и 

спортске активности. 

Садржаје су  реализовали учитељи  у продуженом боравку и у договору са учитељима 

који раде у редовној настави. било је учешћа у следећим активностима и програмима, 

који су организовани како унутар , тако и изван школе:  

- Учешће у програму свечаног пријема првака 

- Дечјој недељи 

- Плес са предшколцима 

- Хуманитарна акција – Чеп у џеп 

- Изложба здраве хране 

- Уређење паноа у школском холу на тему ,,Златна јесен'' 

- Новогодишљи вашар 

- Дану науке 

- Посета позоришту-новогодишња представа 

- Дани Бразила 

- Пролећни карневал 

- Учежће у снимању спота, презентације школе 

- Приредбе ,у групама, за крај школске године 

У оквиру група, наставници у боравку су разне креативне радове ученика предста 

вљали кроз месечну израду паноа у учионицама боравка. 

Поред похађања предвиђених семинара, наставници продуженог боравка су били 

укључени у редовна дежурства на разним такмичењима, присутни као дежурни 

наставници или супервизори на полагању завршног матурског испита, како у нашој , 

тако и у другим школама.  

Учитељице које раде у продуженом боравку остваривале су организовану међусобну 

сарадњу, која је била свеобухватна  са читавим разредним  процесом. . Остварена је 

успешна сарадња и са родитељима кроз индивидуалне разговоре. 

26.06.2015.                                                                                  

                                                                                                        Руководилац  

                                                                                           Оливера Лазаревић-Јовановић 



 80 

X ПРOГРAM СTРУЧНOГ УСAВРШAВAЊA 

НAСTAВНИKA И СTРУЧНИХ СAРAДНИKA 
 

Програм стручног усавршавања као интегрални део васпитно-образовног процеса 

током године  одвијао се на два нивоа:унутар школе и ван школе.  

У оквиру базичног програма усавршавања реализовани су следећи садржаји: 

Име и презиме 

наставника 

Назив семинара и број сати 
Организатор 

Време 

одржавања 

 

Сања Лончар 

„Тематски и 

интердисципланирани приступ 

планирању наставе“ 16 сати К2 

Друштво учитеља 

Београда 

13/14.12.201

4. 

Софија 

Милановић 

 

„Поремаћаји понашања ученика 

основношколског узраста“ 1 

дан/ 1 бод К1 

Друштво учитеља 

Београда 

20.09.1014. 

 

 

„Методички приступ при 

реализацији наставе м узичке 

културе у разредној настави“- 8 

сати К2 

Друштво учитеља 

Београда 

18.10.2014. 

 

 

„Тематски и 

интердисциплинарни  приступ 

планирању наставе“ 16 сати  К2 

Друштво учитеља 

Београда 

13/14.12.201

4. 

 

 

„Да нам школа буде сигурна“- 8 

сати 

РЦУ 21.02.2015. 

Татјана 

Лончаревић- 

Нитић 

„Тематски и 

интердисципланирани приступ 

планирању наставе“ 16 сати К2 

„Проблемска настава природе и 

друштва“, 8 сати, К1 

Друштво учитеља 

Београда 

13/14.12.201

4. 

 

 

21.02.2015. 

Александра 

Горановић 

„Да у школи другарство не 

боли“ 8 сати К3 

Друштво учитеља 

Београд 

21.02.2015. 

 

 

„Бесплатна виртуелна 

учионица“-24 сата, К2 

 On line 20.09-

16.11.2014 

Јасмина  

Радиновић-Лукић 

Teмaтски и 

интeрдисциплинaрни приступ 

планирању наставе/16 сати 

Друштвo учитeља 

Бeoгрaдa 

13. и 14. 

децембар 

2014. 

 

Славица Сретић 

Teмaтски и 

интeрдисциплинaрни приступ 

планирању наставе/16 сати 

Друштвo учитeља 

Бeoгрaдa 

13. и 14. 

децембар 

2014. 

Горица 

Мијаиловић 

 

Teмaтски и 

интeрдисциплинaрни приступ 

планирању наставе/16 сати 

Друштвo учитeља 

Бeoгрaдa 

13. и 14. 

децембар 

2014. 

Јасмина  

Радиновић-Лукић 

Замке нових зависности/ 

8 сати 

 

Центар за стручно 

усавршавање у 

образовању-

Лесковац 

21.02.2015. 
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Горица 

Мијаиловић 

Замке нових зависности/ 

8 сати 

 

Центар за стручно 

усавршавање у 

образовању-

Лесковац 

21.02.2015. 

Мирослава 

Ивановић 

Замке нових зависности/ 

8 сати 

 

Центар за стручно 

усавршавање у 

образовању-

Лесковац 

21.02.2015. 

 

Оливера 

Стаматовић 

„Интерактивним методама кроз 

наставу до оцене која 

мотивише” / 8 

 

Регионални центар 

за професионални 

развој запослених у 

образовању 

Смедерево 

29.3.2015. 

 

 

„Методички поступци при 

реализацији наставе музичке 

културе у разредној настави” / 8 

 

 

Друштво учитеља 

Београда/ДУБ 

21.2.2015. 

 

 

„Савремене образовне 

технологије – ИКТ у настави” / 

1 

 

 

Савез учитеља 

Републике Србије 

26.11.2014. 

Весна Мирић 

 

„Да у школи другарство не 

боли” / 8 

 

ДУБ 21.2.2015 

Марина 

Максимовић 

„Тематски и 

интердисциплинарни приступ 

планирања наставе” / 16 

ДУБ 13. и 14. 

12.2014. 

Јасмина Туловић 

 

„Како открити и покренути 

даровите” / 16 

 

ДУБ 18.и 

19.10.2014. 

 „Тематски и 

интердисциплинарни приступ 

планирања наставе” / 16 

ДУБ 13. и 14. 

12.2014. 

 

 

„Да нам школа буде сигурна” / 

8 

ДУБ 21.2.2015 

Татјана 

Трипковић 

Комплексна метода у настави 

почетног читања и писања 

8 

Друштво учитеља ОШ,, Вељко 

Дугошевић“, 

септембар 

2014.год. 

Татјана 

Трипковић 

,,Тематски и 

интердисциплинарни приступ 

планирању наставе“   16 

Друштво учитеља ОШ ,,  

Стеван 

Синђелић“, 

13. И 14. 

12.2014.год. 
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Татјана 

Трипковић 

,, Да нам школа буде сигурна“ 

 

8 

 

 

Регионални центар 

за професионални 

развој запослених у 

образовању, Ужице 

ОШ ,, Свети 

Сава“, 

21.2.2015.го

д. 

Татјана 

Трипковић 

 

 

..Mind up“  8 

Регионални центар 

за професионални 

развој запослених у 

образовању, Ужице 

ОШ ,, 

Стеван 

Синђелић“, 

21.2.2015. 

год. 

Биљана Капелети Комплексна метода у настави 

почетног читања и писања 

8 

 

Друштво учитеља ОШ,, Вељко 

Дугошевић“, 

септембар 

2014.год. 

 

Биљана Капелети 

 

,,Тематски и 

интердисциплинарни приступ 

планирању наставе“   16 

Друштво учитеља ОШ ,,  

Стеван 

Синђелић“, 

13. И 14. 

12.2014.год. 

Биљана Капелети  

 

..Mind up“  8 

Регионални центар 

за професионални 

развој запослених у 

образовању, Ужице 

ОШ ,, 

Стеван 

Синђелић“, 

21.2.2015. 

год. 

Јадранка 

Данојлић 

 

,,Тематски и 

интердисциплинарни приступ 

планирању наставе“   16 

Друштво учитеља ОШ ,,  

Стеван 

Синђелић“, 

13. И 14. 

12.2014.год. 

Јадранка 

Данојлић 

 

 

 

..Mind up“  8 

Регионални центар 

за професионални 

развој запослених у 

образовању, Ужице 

ОШ ,, 

Стеван 

Синђелић“, 

21.2.2015. 

год. 

Јован Јовановић  

 

..Mind up“  8 

Регионални центар 

за професионални 

развој запослених у 

образовању, Ужице 

ОШ ,, 

Стеван 

Синђелић“, 

21.2.2015. 

год. 

Јован Јовановић  

»INKLUZIJA V VZGOJI IN 

IZOBRAŢEVANJU« 

Strokovni obisk 

mednarodnega 

sodelovanjа 

OŠ“Sladki 

vrh“,Sladki 

vrh;OŠ“Jank

a 

Glazerja“,Ru

še - Slovenia 
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Биљана Пуповић  Републички зимски семинар 

                                                                    

18 

 

Друштво за српски 

језик 

 јануар 

  Тематски и 

интердисциплинарни приступ 

планирању наставе 

16 

                                                                     

 

школа 

децембар 

Татјана Бањеглав 665 Републички зимски 

семинар 

           18 

 

Друштво за српски 

језик 

јануар 

  Тематски и 

интердисциплинарни приступ 

планирању наставе 

16 

                                                                     

 

школа 

децембар 

Јована 

Кастратовић 

665 Републички зимски 

семинар 

                                                                        

18 

 

Друштво за српски 

језик 

 

  Тематски и 

интердисциплинарни приступ 

планирању наставе 

16 

 

 

 

                                                                     

 

школа 

децембар 

Драгана Тијанић 

Борић 

 Тематски и 

интердисциплинарни приступ 

планирању наставе 

16 

                                                                     

 

школа 

децембар 

 Ка бољем разумевању 

8 сати 

Прва београдска 

гимназија 

фебруар 

 Project 4th edition - Inspiring the 

next generation,  неакредитовано 

Филолошки 

факултет 

децембар 

 The three PS: puppets, plays and 

paying attention, неакредитовано 

Филолошки 

факултет 

јануар 

 Practical activities, 

неакредитовано 

Фармацеутско-

физиотерапеутска 

школа 

јануар 

Ирена Грбић Трибина: Савремене образовне 

технологије – ИКТ у настави  

Организатор: СУРС 

                 1 

ГО Стари град  новембар 
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 Акредитовани семинар: 

Тематски и 

интердисциплинарни приступ 

планирању наставе             К2 

П1 

Организатор: Друштво учитеља 

Србије 

                   16 

школа децембар 

 Међународна конференција: 

«Нове технологије у 

образовању» 

Организатор: МП РС 

Реализатор: British Council 

                     4 

BELEXPOCENTAR, 

Београд 

фебруар 

 Трибина: 

«Коришћење нових технологија 

у образовању» 

Организатор: МП РС 

Реализатор: British Council 

                      2 

BELEXPOCENTAR, 

Београд 

фебруар 

Драгана 

Миленковић 

 

                      / 

  

         / 

 

     / 

Радмила 

Свитлица 

Акредитовани семинар: 

Тематски и 

интердисциплинарни приступ 

планирању наставе             К2 

П1 

Организатор: Друштво учитеља 

Србије 

                   16 

       школа децембар 

 

 

Stationenlernen 

                   8 

 март 

Сандра Кнежевић Акредитовани семинар: 

Тематски и 

интердисциплинарни приступ 

планирању наставе             К2 

П1 

Организатор: Друштво учитеља 

Србије 

                   16 

школа децембар 

 Васпитни проблеми и како их 

превазићи 

                    12 сати 

 

 

 

 Јануар 
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 Изградња  тима и вештина 

комуникације 

                    12 сати 

  јануар 

      MIND   UP 

                    24  сата 

школа током 

године 

 

Сања Николић 

Тематски и 

интердисциплинарни приступ 

планирању наставе (16 сати) 

 

Друштво учитеља 

Београда  

13-

14.12.2014. 

Сања Николић 

 

Књижевна олимпијада 

основних школа Београда 

(2 сата) 

Министарство 

просвете и науке РС 

и Београдска 

подружница 

друштва за српски 

језик и књижевност 

21.03.2015. 

Саша Шуњеварић 

 

Експеримент као централни део 

теме- сценарио за час физике (8 

сати) 

Клет, друштво за 

развој образовања 

27.12.2014. 

Саша Шуњеварић 

 

 

Републички семинар о настави 

физике (24 сата ) 

 

Друштво физичара 

Србије 

14-

16.05.2015. 

Саша Шуњеварић 

 

Предавање са дискусијом (2 

сата) 

Физички факултет у 

Београду 

24.01.2015 

Саша Шуњеварић 

 

 

Стручни приказ уџбеника 

Клетза 6,7,8 разред (2сата) 

Издавачка кућа Клет  03.02.2015. 

 Интегративни приступ настави 

природних наукакао 

мотивациони фактор (1сат ) 

Иѕдавачка кућа 

Едука 

22.01.2015. 

Јелка Вујић 

 

„Тематско и 

интердисциплинарно 

планирање“- 16 сати 

Друштво учитеља 

Београда 

Децембар 

Ведрана Дедајић „Наставничке компетенције у 

функцији унапређења рада у 

учионици“- 8 сати 

Педагошко друштво 

Србије 

Јануар 

 

Вера 

Љубисављевић 

 

„Ефикасно дисциплиновање“- 8 

сати 

„Креативни центар“ Децембар 

Вера 

Љубисављевић 

 

 

„Чаробна моћ воде“- 8 сати „Нови Логос“ Децембар 

 

Љиљана 

павићевић 

Развионица 

 

МНПС  
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Р.Јагличић 

Друго лице Византије 

 

ДИС 12.12.2014. 

 

Р.Јагличић 

“ Велике годишњице у српској 

историји (1914/15. и 1815)- 

 

Центар за српске 

студије, Филозофски 

факултет, Београд. 

 

01.02.2015 

 

Р.Јагличић 

“Адолесцент и специфични 

стилови контакта у породици-

обука за рад са ученицима и 

родитељима”    

 

 

ОШ “Павле Савић 19.01.2015 

В.Миљковић Друго лице Византије 

 

ДИС 12.12.2014. 

 

 

“ Велике годишњице у српској 

историји (1914/15. и 1815)- 

 

Центар за српске 

студије, Филозофски 

факултет, Београд. 

 

01.02.2015 

 Велики рат   

 

 

Дигиталне технологије у 

образовању 

 

Британски савет  

 Посета народној скупштини   

 Посета ПТТ музеју   

Дејан Радоњић Стручно упутство о начину 

израде школске документације - 

1 

Школа 10.09.014 

Дејан Радоњић Рад са децом која имају 

специфичне проблеме у учењу - 

1 

Школа 

  

09.10.014 

Дејан Радоњић Комуникација са децом са 

развојним сметњама - 1 

Школа 08.12.014 

Дејан Радоњић Презентација уџбеника  

ИК Нови Логос - 2 

Школа 26.02.2015 

Дејан Радоњић Организација школског 

такмичења из Т.иИ.О. - 5 

Школа 26.02.2015 

Станика 

Брашњевић 

Стручно упутство о начину 

израде школске документације - 

1 

Школа 10.09.014 

Станика 

Брашњевић 

Рад са децом која имају 

специфичне проблеме у учењу - 

1 

Школа 09.10.014 

Станика 

Брашњевић 

Комуникација са децом са 

развојним сметњама - 1 

Школа 08.12.014 
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Тања Пузовић Стручно упутство о начину 

израде школске документације - 

1 

Школа 10.09.014 

Тања Пузовић Рад са децом која имају 

специфичне проблеме у учењу - 

1 

Школа 

  

09.10.014 

Тања Пузовић Угледни час / Гласовне промене 

и творба речи - 1+1 

Школа 24.11.014 

Тања Пузовић Комуникација са децом са 

развојним сметњама - 1 

 

Школа 08.12.014 

Тања Пузовић Угледни час/Програм за 

једноставно цртање - 1+1 

Школа 02.02.2015 

Тања Пузовић Угледни час / Прича о кмету 

Симану-Иво Андрић - 1+1 

Школа 20.2.2015. 

Тања Пузовић Трибина за дан матерњег језика 

- 1 

Школа 20.02.2015 

Кристина 

Павловић-

Рајковић 

 

  „Студијско путовање“ 

 

Школа Мај 2015 

Наталија Вакањац 

 

Тематски и 

интердисципланарни приступ 

планирању наставе 

 

ДУБ Децембар 

2014 

Оливера 

Лазаревић 

               

Јовановић 

Тематски и 

интердисциплинарни приступ 

планирању наставе 

 

ДУ Београд 13.-14. 

12.2014. 

 

 

Да у школи другарство не боли 

 

ДУ Београд 21.02.2015. 

Ивана Солдо 

 

Методички приступ при 

реализацији наставе музичке 

културе у разредној настави 

 

ДУ Београд 18.10.2014. 

 

 

Од текста до представе 

 

Пријатељи деце,     

Општина Звездара 

04.12.2014 

 Тематски и 

интердисциплинарни приступ 

планирању наставе 

 

ДУ Београд 13.-14. 

12.2014. 

Драгана 

Максимовивић 

Савремене образовне 

технологије-ИКТ у настави 

 

СУРС Београд 26.11.2014. 

Јована 

Миљковић 

Савремене образовне 

технологије-ИКТ у настави 

СУРС Београд 26.11.2014. 
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Драгана 

Јовановић 

Савремене образовне 

технологије-ИКТ у настави 

 

СУРС Београд 26.11.2014. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

Развијање и неговање радних 

навика и самопоуздања код деце 

Јасмина 

Радиновић-Лукић 
Септембар 

Како да помогнемо свом детету да 

научи математију 
Горица Мијаиловић Новембар 

Васпитни стилови наставника 

 
Јован Јовановић март 

Стручно упутство о начину израде 

школске документације 

 

Педагог 10.09.2014. 

Рад са децом, која имају 

специфичне проблеме у учењу 

 

Ирена Грбић 09.10.2014. 

Комуникација са децом са 

развојним сметњама 

Јелка Вујић и Тереза 

Моличник 
 

Инклузивно образовање – размена 

примера добре праксе кроз 

међународну сарадњу са 

ОШ“Сладки врх“,Словениа 

Јован Јовановић 

Кристина Павловић-

Рајковић 

Данијела Пејчиновић 

 

Рад са ученицима који похађају 

ИОП 

 

Одељенско 

веће,учитељи,кординатор 

за ИОП 

Септембар 

2014 

Привикавање ученика петог 

разреда  

на предметну наставу 

 

Разредне 

старешине,одељенско 

веће 

 

Новембар 

2014 

Напредовање ученика који 

похађају 

 ИОП 

Разредне 

старешине,одељенско 

веће 

 

Јануар 2015 

 

Рад са ученицима који слабије 

напредују у раду 

Разредно веће 
Новембар 

 

План посете средњим школама 

 
Разредно веће 

Април 

 

Припремна настава за полагање 

завршног испита 

 

Разредно веће Мај 
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Специфичне сметње у учењу и 

прилагођавање наставе 

Ирена Грбић  септембар 

Како мотивисати ученике за 

комуникацију на страном језику 

 

Д. Тијанић Борић   новембар 

Поступност у припреми за писање  

састава на страном језику 

Д. Тијанић Борић март 

Правописне актуелности 

 

Биљана Пуповић март 

Школа у променама Радмила Свитлица 

Сандра Кнежевић 

април 

Критеријум оцењивања 

 

Сви чланови већа Септембар 

Осавремењивање наставе – 

менторски рад са ученицима на 

припреми презентација 

 

Сви чланови већа Новембар 

Савремене методе у настави 

географије 

 

Јован Март 

Анализа рада појединих наставних 

јединица помоћу радних свески . 

Сви чланови већа ТИИО Октобар 

Договор о начину реализације 

наставних области – модули и 

информатичке технологије . 

Сви чланови већа ТИИО Јануар 

-Разматрање календара такмичења 

 

-Кристина Павловић-

Рајковић 

-Александар Илић 

Август 

-Анализа образовних стандарда 

-  

-Кристина Павловић-

Рајковић 

-Александар Илић 

-Септембар 

 

- 

 

Тематски и интердисциплинарни 

приступ планирању наставе 

 

Милојевић Емина и 

Наталија Вакањац 

Децембар 

2014 

Праћење напредовања надарених 

ученика 

 

Милојевић Емина и 

Наталија Вакањац 

Март 2015 

 

Унапређење рада секције 

Милојевић Емина и 

Наталија Вакањац 

Мај 2015 
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ПРЕДАВАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ и УЧЕНИКЕ 

ТЕМА РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Развијање радних навика код 

ђака првака 

 

Aктив 1. разреда Септембар 2014. 

Саобраћај Општина, 3. разред  

Предавање о болестима 

зависности-наркоманија 

МУП Србије април 

Привикавање ученика на 

предметну наставу 

Разредне старешине Септембар 2014 

Вршњачки односи у колективу Разредне старешине Децембар 2014 

Репродуктивно здравље Институт ''Батут'' Октобар 

Упознавање са распоредом 

термина за пријемни испит 

Управа школе Мај 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

НАЗИВ ЧАСА РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 

РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

 

 Саобраћај и учесници у 

саобраћају  

                                                         

 

 

1/1 Сања Лончар новембар 2014. 

 

 

 

Сабирање и одузимање до 5   

 

1/2 Софија Милановић Децембар 2014. 

 

 

Богаћење речника  

1/3 Татјана Лончаревић- 

Нитић 

 Јун 2015. 

 

Тематски дан- Пролеће 

1/4 Александра Горановић Март 2015. 

 

Електрицитет 

 

II3 Славица Сретић 13.02.2015. 

Биљкe су свудa oкo нaс II1 Мирослава Ивановић 10.03.2015. 

Пролећно јутро у шуми II4 Гoрицa Mиjaилoвић 22.05.2015. 

Скраћенице II2 
Jaсминa Рaдинoвић-

Лукић 
26.05.2015. 

Сабирање и одузимање 

стотина, Новчанице од 200, 

500 и 1000 динара, обрада - 

Математика 

 

 

III1 

Весна Мирић 

 
13.10.2014. 
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Једначине са непознатим 

чиниоцем, обрада - 

Математика 

 

 

III2 Марина Максимовић 6.3.2015. 

Тражи се... 

(родна равноправност), 

радионица - Грађанско 

васпитање 

 

III3 Оливера Стаматовић 13.11.2014. 

Кретање, обрада – Природа 

и друштво 

 

III4 Јасмина Туловић 25.5.2015. 

Језик, граматика-Гласови и 

гласовне промене-

утврђивање 

8/2 Биљана Пуповић новембар 

Књижевност-Прича о кмету 

Симану- Иво Андрић 

 

 

7/3 Татјана Бањеглав фебруар 

Језичка култура -Писмо 

 

5/2 Јована Кастратовић април 

Tiere uber Tiere sprechen-

обрада  

5/4 Радмила Свитлица новембар 

 

Nach dem Weg fragen-

Proposicione mit Dativ 

6/3 Сандра Кнежевић април 

Story: Do you like cheese? 

Classroom theatre - 

увежбавање 

 

2/2 Ирена Грбић 

 

новембар 

 

The Iceman-обрада 7/1 Драгана Тијанић Борић 

 

септембар 

Whats the weather like? 

Comparison of adjectives-

obrada 

 

 

5/3 Драгана Миленковић мај 

Преламање светлости и 

толтална рефлексија 

 

 

8  разред Саша Шуњеварић Децембар 2014 

 

Комплементни и 

суплементни углови 

 

5  разред Милован Миливојевић Новембар 2014 
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Архимедов закон и његова 

примена  

 

7 разред Саша Шуњеварић Фебруар 2015 

Решавање система једначина 

– метода замене  

 

8 разред Сања Николић Март  2015 

Хидростатички притисак и 

спојени судови 

 

 

6 разред Саша Шуњеварић Мај 2015 

„Водоник-својства и 

примена“ 

обрада новог градива 

8-2 Вера Љубисављевић Септембар 

„Вештине за 

адолесценцију“- 

час одељенске заједнице 

8-1 Јелка Вујић Септембар 

 

„Чланковити црви. Начин 

живота и разноврсност“ -

обрада новог градива 

6-3 Ведрана Дедајић Новембар 

„Вода из различитих углова“ 

–интердисциплинарни час 

8-1 

8-2 

8-3 

Јелка Вујић 

Вера Љубисављевић 

Март 

„Систем органа за дисање“ 7-3 Јелка Вујић Март 

 

Сеобе Срба 

 

73 В.Миљковић Новембар 

 

Италија 

 

63 Љ.Павићевић Март 

Цртање употребом рачунара( 

Google Sketch up ) 

7- 3 Тања Пузовић Април 

Пливање – обука непливача 

 

 

4 /1 и 3 Кристина Павловић-

Рајковић 

октобар 

Савладавање основних 

техника спортске игре-

кошарка 

5 Александар Илић фебруар 

Слободно компонованње 

(цртање,сликање,вајање) 

 

VI1 Наталија Вакањац Октобар 2014 

6/8 такт у народној музици 

 

V2 Милојевић Еминa Април 2015 
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XI       ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ШКОЛСКОГ 

РАЗВОЈНОГ ПЛАНА  
ИЗВЕШТАЈ  ЗА ШКОЛСКУ    2014. /2015.  годину 
                                              
Ове школске године (2014/2015) пленирано је и одржано пет састанака, присутни су 

били сви чланови Тима.  У  Годишњем плану рада  за школску 2014/2015 год. постоје 

планови рада стручних и разредних већа, рад секција и стручних тимова који 

обухватају и циљеве и задатке предвиђене  Развојним планом.  

У децембру је одржан семинар „Интердисциплинарни приступ планирању наставе“ са 

30 учесника. Идеја о интердисциплинарној настави је одлично прихваћена и 

планираћемо је у следећем Развојном плану. Предлог је да имамо један дан 

интердисциплинарне наставе на различите предложене теме. Посебно је значајно због 

корелеције градива а и ученицима је врло прихватљиво(поновили смо тему ВОДА у 

свим осмим разредима).  

На Наставничким већима смо имали чртири стручне теме :“ Израда школске 

документације“, Рад са децом који имају специфичне проблеме са учењем“, 

„Комуникација са децом са развојним сметњама посебно аутистична деца“ и „ 

Инклузивно образовање-размена примера добре праксе“. 

Реализовали смо врло успешно пилот програм Вештина за адолесценцију (УНОЦД) и 

наставили да примењујемо програм професионалне орјентације(ГИЗ). 

Било је пуно активности на маркетингу школе интервјуи на студиу Б, изложба паса, 

сајам здраве хране,сајам науке, распевана одељенска заједница и новогодишњи вашар. 

Учествовали смо у снимању рекламног филма за пилот програм Уједињени Нација у 

борби против дроге и криминала.  Посебно смо поносни на филм о нашој школи и на 

нови сајт. 

Припрема настава за завршни испит је реализована и резултати на завршном испиту су 

врло добри.Спремамо предлоге за нови Развојни плана,  који обухвата три наредне 

године и  његовом применом ћемо побољшати рад на свим нивоима у школи. 

 

                                                                            Руководилац Тима за развојно планирање 

                                                                                                                      Јелка Вујић 

 

XII ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 

ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 
 

А) ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

У току школске године имали смо више пројеката у оквиру школе и локалне заједнице. 

То су: ,,Јесењи карневал'', одржан 01.10.2014. године, ,,Дан здраве хране'' одржан 

23.10.2014. године, ,,Дан музике''одржан 27.11.2014. године, Новогодишњи вашар, 

29.12.2015. и 11.05.2015. године одржан је ,,Спортски дан''. Ове активности 

организовали су и спровели професори и наставици разредне наставе уз велику помоћ 

и подршку родитеља. Такође имали смо и неколико хуманитрних акција: ,,Чеп у џеп'' и 

,,Један пакетић, пуно љубави'' где су родитељи свих ученика од 1. До 8. разреда имали 

удела како у прикупљању чепова и пакетића тако и у организацији акција заједно са 

децом и професорима и наставницима. Сваког месеца су организована „отворена 

врата“ на којима су били присутни сви наставници, 
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Име и презиме 

родитеља 

Предмет  и име 

наставника 

Наставна 

јединица/садржај 

активности 

одељење датум 

В. Јанковић 

 

Математика, С. 

Вуковљак 

Множење и дељење 

степена једнаке основе 

7./1 05.11. 

2014. 

В. Јанковић 

 

ТО, Т. Пузовић, 

С. Брашњевић 

Основни појмови и 

принципи рада  машине 

7./1 06.11. 

2014. 

Б. Тинтеровић 

 

Енглески језик, 

Д. Тијанић 

ICT: Computers, вежбање 7./1 17.11. 

2014. 

Ј. Јованоић 

 

Географија, Ј. 

Драгићевић. 

Јапан-земља излазећег 

сунца 

7./1 24.11 

2014. 

Ј. Јовановић 

 

Историја, В. 

Миљковић 

Српске земље под страном 

влашћу од 16. До 18. века 

7./1 09.12. 

2014. 

В. Јанковић 

 

Физичко в. ,А. 

Илић, К. 

Павловић 

Изборни спорт'-одбојка 7./1 04.12. 

2014. 

Г. Радосвљевић, Д. 

Нешовановић, Т. 

Бањеглав 

 

Час одељенског 

старешине, А. 

Горановић 

Здрава храна 1./4 16.10. 

2014. 

О. Мастиловић 

 

Свет око нас, А. 

Горановић 

Саобраћај 1./4 27.10. 

2014. 

И. Хаџић 

 

Српски језик, М. 

Максимовић 

Велико слово у писању 

имена народа 

3./2 15.10. 

2014. 

З. Симић 

 

Ликвна култура, 

М. Максимовић 

Израда новогодишњих 

украса за новогодишњи 

вашар 

3./2 10.12. 

2014. 

Н. Обрадовић 

 

Ликовна 

култура, Ј. 

Туловић 

Израда нвогодишњих 

честитки 

3./4 24.12. 

2014. 

И. Милијић 

 

Музичка 

култура, Ј. 

Туловић 

Гласно и тихо певање, 

прављење музичких 

инструмената 

3./4 09.12. 

2014. 

О. Весић 

 

Свет око нас, Т. 

Лончаревић 

Нитић 

Чувамо здравље, хигијена 

простра 

1./3 07.10. 

2014. 

О. Јовановић 

 

Математика, Т. 

Лончаревић 

Нитић 

Сабирање и одузимање до 

5 

1./3 10.12. 

2014. 

Д. Терзић 

 

Сви наставници 

по распореду за 

тај дан 

Све наставне јединице по 

распореду за тај дан 

5./1 09.12. 

2014. 

Т. Вучелић 

 

Математика, С. 

Милановић 

 

Сабирање и одузимање до 

5 

1./2 10.12. 

2014. 
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Д. Стојковић Природа и 

друштво, Т. 

Трипковић 

Српска држава у доба 

Немањића 

4./3 25.02. 

2015. 

С. Хаџић Ликовна 

култура, Ј. 

Туловић 

Цветови-обликовање 

материјала 

3./4 05.03. 

2015. 

З. Симић Физичко 

васпитање, М. 

Максимовић 

,,Ја посејах лубенице'', 

народна игра, обучавање 

3./2 03.03. 

2015. 

Е. Ристова 

Деспотовић 

Ликовна 

култура, М. 

Максимовић 

Мотив из околине, 

сликање 

3./2 08.04. 

2015. 

О. Лапчевић 

Вељковић 

Ликовна 

култура, Ј. 

Јовановић 

Основне боје-црвена жута, 

плава 

4./4 06.11. 

2014. 

С. Поповић Српски језик, Ј. 

Јовановић 

Мој омиљени јунак 

цртаног филма, говорна 

вежба 

4./4 11.09. 

2014. 

Н. Крстић Математика, Ј. 

Јовановић 

Дељење вишецифрених 

бројева 

4./4 2603. 

2015. 

     

     

 

Извештај о сарадњи са родитељима у продуженом боравку 

 

 
     Током школске 2014/2015. године сарадња са родитељима је остварена у циљу 

напредовања ученика, осамостаљивања у раду, стварању одговорног односа према 

обавезама и изградњи другарских односа у групи. 

     Родитељи су се редовно одазивали родитељским састанцима. Одржана су четири 

родитељска састанка, два у првом и два у другом полугодишту. 

     Индивидуални разговори су вођени са наставником у продуженом боравку у претходно 

утврђеном термину. На индивидуалним састанцима родитељи су благовремено 

обавештавани о начину рада ученика, напредовању у раду и понашању ученика. 

     Током целе школске године је остваривана континуирана сарадња са родитељима 

сваког дана приликом преузимања детета из продуженог боравка. Родитељи су 

информисани о понашању, односу према раду, активностима, евентуалним променама 

расположења које могу утицати на понашање ученика у групи. 

     Сарадња са родитељима током ове школске године је била веома успешна.  

М. Петровић 

 

Српски језик, Ј. 

Данојлић 

,,Моја неостварена жеља'', 

писмено изражавање 

4./2 24.03. 

2015. 

Т. Максимовић 

 

Српски језик, Б. 

Капелети 

Градивни придеви, обрада 4./1 26.11. 

2014. 

Д. Величковић 

 

Математика, Б. 

Капелети 

Делење вишецифреног 

броја једноцифреним 

4./1 04.03. 

2015. 
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Индивидуалне консултације 
У току радне недеље сви професори и наставници како разредне тако и предметне 

наставе имали су термин за индивидуалне консултације са родитељима у складу са 

својим редовним распоредом часова. Такође, уколико је у току школске године било 

потребе за додатним контактима са родитељима,наставницима или професорима у 

циљу бољег праћења васпитно образовнног рада и напретка поједиих ученика они су 

организовани у договору са њима. 

Сарадњу са родитељима имале су и све остале службе у школи у складу са описом свог 

посла.  

 

                                              Руководилац Тима за сарадњу са родитељима, 

  Данојлић Јадранка 

 

Б) ПРОГРАМ   ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 
 
 

И ове школске године смо укључили и седме и осме разреде у програм професионалне 

оријентације. Имплементирали смо неке радионице у часове одељенског старешине и у 

часове грађанског васпитања. Ангажовали смо наставнике информатике и техничког за 

мреже средњих школа. Ученици су одлично прихватили овакав начин рада и врло 

заинтересовано се укључивали у реализације радионица. Мрежа средњих школа ( 

општине и  града) је била приказана на великим хамерима у холу школе, где су ђаци 

могли да се информишу. 

Регистровали смо се у ПОИС 2  и припремили Услугу – Обуке разредних старешина у 

примени ПО. 

 

Наш руководилац Тима је присуствовала и учествовала у раду регионалних састанака 

МОШ школа који су се одржавали у Инвентиви. 

 

На предлог наше школе као менторске, организовали смо ликовно- литерарни конкурс 

„Занимање на листу папира“ и учествовали на Сајму образовања општине Звездара у 

мају месецу  и тамо смо приказали најбоље радове наших школа. 

Водили смо ученике у Шесту београдску и на фестивал науке 

Посетили су Народну библиотеку  и многе средње школе су долазиле и представљале 

се. 

У јуну месецу одржан је заједнички родитељски састанак за осме разреде, где се са 

родитељима разговарало о упису у средње школе, а током школске године, педагог , 

психолог и цео Тим радили су на професионалном информисању и саветовању 

ученика, групно и индивидуално. Добру сарадњу, Тим је остварио и са Саветом 

родитеља и ваншколским институцијама. 
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В) ТИМ ЗА ИНКЛУЗИЈУ 

 

 

Извештај о раду Тима за инклузивно oбразовање у школској 2014/15. 

години 

 

 
Тим за ИО ОШ „Стеван Синђелић“ је прве школске године радио у саставу:  

1. Биљана Нешковић, директор школе 

2. Ирена Грбић, руководилац Тима за ИО 

3. Тереза Моличник, психолог школе 

4. Данијела Пејчиновић, педагог школе 

5. Оливера Стаматовић, учитељица  

6. Јована Кастратовић, професор српског језика 

 

 

Тим за подршку из ОШ за децу са сметњама у развоју „Бошко Буха“, радио је са 

ученицима школе у следећем саставу: Снежана Нишевић, соматопед (3 дана недељно), 

Маја Балванлиев, логопед и Данко Спасић, специјални педагог (по 1 дан недељно). 

 

У току школске 2014/15. одржано је 6 састанака Тима за инклузију. На  састанцима 

Тимова за додатну подршку ученицима анализиране су потребе ученика за подршком, 

израђени педагошки профили ученика и ИОП-и. 

 

Резултати рада: 

- Израђено 15 ИОП-а 1 (9 у млађим разредима и 5 у старијим) и 5 ИОП-а 2 (3 у млађим 

и 2 у старијим разредима). 

- За једног ученика је добијена сагласност за ИОП 2 и послат је захтев ИРК, али се 

комисија није састајала и захтев је остао нерешен. 

- Третманом дефектолога у школи, кроз индивидуални и групни превентивно-

корективни рад, као и опсервацију и саветодавно инструктивни рад,  било је 

обухваћено укупно  37 ученика (14+12+11). 

- У сарадњи са ИРК добијено је  решења за рад са дефектологом и два решења за 

израду ИОП-а 2 за следећу школску годину. Такође су добијене ревизије за ученике 

који већ раде по ИОП-у 2. 

- Од другог полугодишта, 4 ученика са ИОП-ом 2 имају обезбеђене личне пратиоце 

које финансира Градски секретаријат за образовање. 

- Успостављена је сарадња са ОШ за децу оштећеног вида „Вељко Рамадановић“ и 

најављено је потписивање уговора о коришћењу уџбеника на Брајевом писму за два 

ученика наше школе. 

- У току године спровођена је стална едукација наставника, као саветодавно-

инструктивни рад са дефектолозима и стручним сарадницима. Одржана су два стручна 

предавања: 28.8.2014. „Дете са аутизмом у настави“ и 09.10.2014. „Специфичне 

тешкоће у учењу – прилагођавање наставе индивидуалним потребама ученика“, оба је 

припремила Ирена Грбић, а реализована су на Наставничком већу. 

- Успостављена је сарадња са две школе у Словенији. На студијско путовање и размену 

искустава ишли су учитељ, Јован Јовановић, наставник физичког васпитања, Кристина 

Павловић Рајковић и педагог, Данијела Пејчиновић. Они представили рад са 
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инклузивним ученицима у настави физичког васпитања и приказали иновативне 

методе у настави математике. 

- У сарадњи са школском управом, за два ученика осмог разреда је обезбеђена 

асистенција на пробном и завршном квалификационом испиту, што је помогло 

ученицима да постигну боље резултате и упишу жељену средњу школу. 

- У оквиру одељенских заједница, континуирано се радило на сензибилизацији деце и 

прихватању инклузивне деце од стране вршњака, што је умногоме допринело да се ти 

ученици осећају прихваћено и безбедно у нашој школи. На часовима грађанског 

васпитања ученици су израђивали постере који су изложени у холу школе, а тичу се 

прихватања различитости. 

- Ученици су укључени у све видове школских и ваншколских активности, сходно 

својим могућностима и интересовањима. Ученици млађих разреда су учествовали у 

манифестацији „Дан музике“. 

- На седници Савета родитеља 13.10. 2014. Тим за ИО је имао излагање на тему „Улога 

родитеља у процесу инклузије“. Родитељи представљају велику подршку нашем раду и 

веома су заинтересовани за сарадњу. 

- У оквиру припрема новог сајта школе, припремљен је уводни текст о инклузији у 

нашој школи, а планирамо отварање посебне странице на сајту. 

 

У сарадњи са Тимом за подршку урађене су процене и препоруке за рад наставницима 

који раде са овим ученицима. Одељенске старешине су препоруке проследиле 

предметним наставницима и према њима је рађена индивидуализација наставе. 

  

Тим за подршку је обавио тестирања читања, писања и рачунања за ученике млађих 

разреда и на основу тога је урађен предлог ученика које треба обухватити 

дефектолошком подршком. Родитељи ученика су контактирани како би обезбедили 

мишљење ИРК за остваривање права на посебну подршку дефектолога. 

 

 

Тим је израдио програм рада Тима за ИО и план за наредну школску годину, где су 

наведени циљеви и задаци, као и мере унапређења рада Тима за ИО како би се 

омогућило остваривање права сваког ученика школе да се укључи у наставни процес. 

 

 

Руководилац Тима за ИО 

Ирена Грбић 

 

Д) РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД 

НАСИЉА,ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

Руководилац - психолог 

                                              

      У овој школској години Тим је реализовао 9 састанака и реаговао на вербалне и 

физичке        сукобе међу вршњацима. Најчешће ситуације су биле вређање, говорење 

ружних речи, гурање, шутирање, ударање међу вршњацима у одељењима Састанку 

тима су присуствовали директор школе, педагог, психолог, наставник биологије, Јелка 

Вујић, учитељ, Софија Милановић,учитељ Јован Јовановић, наставник ликовне културе 

Наталија Вакањац и  наставник хемије,  Вера Љубисављевић. 

Састанци су увек били садржајни, добро испланирани, конструктивни, поткрепљени 

одабраним садржајем у циљу испуњавања постављених циљева, доношењу 
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превентивних мера како би се сукоби разрешили и како би вршњаци развили 

толеранцију, уважавање, другарске односе,али су примењиване и интервентне мере. 

 

АКТИВНОСТИ ТИМА ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА: 

 

Све активности програма реализовале су се и кроз програме социјалне  

заштите,програма корективно -васпитног рада,унапређења васпитног 

рада,сарадње са породицом. 

 Држање предавања о  дејству дрога и алкохола на организам, развоју организма у 

адолесценцији и превенцији заразних болести Хив и Сида; 

 Обележена је Дечја недеља   

 Листа о пријави насиља у школи се редовно попуњава и можемо се похвалити да је 

заступљено мање физичко насиље у школи и појединачни вербални сукоби  међу 

вршњацима, тако да  је Тим увек реаговао у оквирима школе, унутрашње мреже. У 

једном случају трећег нивоа насиља, укључена је Школска управа Београд и 

полиција. 

 Постављање плаката с правилима понашања, саветима за ненасилну комуникацију 

итд. по учионицама и/или ходницима школе 

 Организовање традиционалног спортског такмичења у колективним спортовима за 

Куп „Стеван Синђелић” отказано је у мају због поплава у земљи и ванредног 

стања. 

 Активан рад тима на решавању недоумица и проблема наших ученика  „Сандуче 

поверења“; 

 Реализација радионица у оквиру пројекта “Вештине за адолесценцију“ , 

 Чланови Тима узели су   учешће  на  радионицама у одељењима. Заступљене и 

обрађене су следеће теме: 

- припремање ученика  за изазове одрастања; 

- Избегну проблеме са дрогом, алкохолом и цигаретама; 

        - Разумеју улоге родитеља и унапређивање породичне комуникације. 

 У сарадњи са  Општином Звездара,организоване су радионице за ученике 5. И 7. 

Разреда на тему родне равноправности. 

 Вршњачки тим је прошао радионице «Оснаживање парламента» и осмислио 

Форум театар који је представљен ученицима млађих разреда. 

 Вршњачки тим је организовао изложбу на тему „Пријатељство“ поводом Светског 

дана Рома 

 Наставници су почели са спровођењем пројекта «MindUp», чије је један од главних 

циљева смањење насиља у школи. 

Ђ) ТИМ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

РУКОВОДИЛАЦ Јелка Вујић 

 

 
Тим за спровођење програма заштите животне средине оформљен је почетком другог 

полугодишта (почетак 2014.). Тим броји шест чланова: Наталија Вакањац, Јелка Вујић, 

Дејан Радоњић, Вера Љубисављевић, домар и Јована Кастратовић. 

Циљ тима јесте како конкретан рад, у смислу акција сакупљања секундарних сировина 

(папира и пластике), обележавања важних датума везаних за екологију, везаних за 

бригу о природи и здрављу (Дан вода, Дан борбе против дуванског дима, Дан планете 
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Земље...), тако је и значајан део нашег рада усмерен на едукацију и подизање еколошке 

свести. 

И пре него што је тим оформљен, радили смо на овим циљевима, нарочито наставнице 

биологије и хемије. 

У школској 2014/2015 години наставили смо акцију „Чеп у џеп“, до сада смо скупили 

14 великих џакова и били похваљени од стране општине Звездара. Ову је хуманитарну 

акцију свих школа и вртића Звездаре, одлично су прихватили наши ђаци и наставићемо 

је и следеће године. 

Скупљали смо стару хартију сваки други месец  и крајем првог полугодишта купили 

јелу са бусеном, коју смо дрзали окићену, а касније засадили у двориште. У другом 

полугодишту смо наставили одлагање старе хартије,  Велику улогу у сакупљању старе 

хартије су одиграле учитељице које су са децом радиле еколошке теме и у својим 

учионицама прикупљале хартију. 

Чланови Еколошке секције, „ЕКО-акција“ ученици осмог разреда, држале су кратка 

предавања и дискусије о значају екологије у млађим разредима. 

У октобру је организована изложба паса (на Дан животиња). Оранизатри су били 

ученици  8. разреда, била је и стаза и судује и награде. 

У децембру је обележен Дан борбе заштите од сиде. Већ десетак година ученици 8. 

разреда држе предавања ученицима од 1. до 7. разреда (у виду анкета, тестова, 

презентација, сходно узрасту). 

За Дан планете Земље ученице 8. разреда осмислиле презентације (у оквиру акције Сат 

за нашу планету Земљу коју организује светска организација WWF). Чланови ЕКО-

акције 

организовали су забавна предавања у нижим разредима, и учили их како да се штеди 

енергија –један сат без светла. 

У оквиру пројекта координације више предмета, ове школске године (у марту), тема је 

била вода као градивна јединица, као животна средина и опасности од загађења и 

заштита вода. 

Средили смо атријум школе и то је урадио овај Тим и стручна помоћ из расадника. 

Изгледа прелепо, бреза је добила поново своје доминантно место. 

Следеће школске године настављамо све постојеће акције и имамо неке нове идеје од 

стране ученика које ћемо са њима заједно реализовати, где ћемо конкретно наћи место 

за одлегање пластике и пет-амбалаже. 

Сваки нови члан еколошке секције ће радити на едукацији осталих ученика, то се 

показало као најефектније учење. Еколошко васпитање се стиче од малих ногу у кући и 

у школи. 

 

Е)  Тим за спровођење програма социјалне заштите 

 
Тим за социјалну заштиту ученика ОШ Стеван Синђелић у Београду, чине: 

1. Сања Лончар, професор разредне наставе 

2. Радмила Свитлица, професор немачког језика 

3. Нада Ђуричковић, педагошки асистент 
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Специфични циљеви тима: 

 
1. Унапређење квалитета живота деце из маргинализованих и социјално 

угрожених породица, кроз програм едукације, олакшица у школовању и кроз 

стварање бољих услова у образовној установи. 

2. Унапређење положаја посебно осетљивих група деце (деце са посебним 

потребама, деце из хранитељских породица, деце са поремећајима у понашању) 

кроз систем програма за њихово укључивање у социјални живот, едукација 

наставника и формирање у социјалне мреже сарадничких институција (Центар 

за социјални рад, Црвени крст, Општина...) 

3. Интеграција и унапређење положаја ромске деце кроз акције сузбијања  

4. сиромаштва и пружање олакшица у школовању. 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ  АКТИВНОСТИ У ТОКУ  

ШКОЛСКЕ 2014/2015. ГОДИНЕ 
М 

Е

С

Е

Ц 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАТОРИ 

С

е

п

т

е

м

б

а

р

  

 Извршена је евидениција ученика којима је неопходна 

социјална заштита за ученике ромске националности и 

инклузивне ученике на нивоу одељења, већа и школе 

(укупно 55 ученика); 

 Обезбедидили смо помоћи социјално угроженој деци у виду 

школског прибора и бесплатних уџбеника (оних који се 

иначе не добијају у пакету бесплатиних уџбеника)  и радне 

листове, као и прибор за техничко образовање; 

 Направљен је договор око реализације бесплатних оброка у 

оквиру продуженог боравка у школи; 

 Учествовали смо у помоћи окоиздавања потврда за 

остваривање социјалне помоћи дечијег додатка; 

 

Тим за 

социјалну 

заштиту, 

Општина 

Звездара, 

Учитељи – 

наставници 

предметне и 

разредне 

наставе, педагог 

и психолог 

школе, 

директор 

школе, секретар 

школе 

О

к

т

о

б

а

р

  

 Обављен периодични обилазак породица социјално 

угрожених ученика од стране педагошког асистента ради 

утврђивања реалних услова за живот и рад као и 

побољшаној сарадњи са родитељима ученика; 

 Обављена је посета породицама ученика који нередовно 

похађају наставу; 

 Поднет је периодични извештај Центру за социјални рад 

Звездара о установљеним условима за живот и рад наших 

ученика, са терена; 

Тим за 

социјалну 

заштиту, 

Општина 

Звездара,  

Центар за 

социјални рад  

Н

о

в

 Организовано и одржано 8 едукативних радионица на тему 

толеранције и превенције насиља у оквиру свих одељења на 

часовима Одељенске заједнице; 

Тим за 

социјалну 

заштиту, 
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е

м

б

а

р

  

 Прикупљена и подељена половна зимска обућа и одећа за 

најугроженије ученике; 

Учитељи – 

наставници 

предметне и 

разредне 

наставе, 

Црвени крст 

Звездара 

Д

е

ц

е

м

б

а

р

  

 У оквиру традиционалне акције „Један пакетић – пуно 

љубави“ која је намењена за сву социјално угрожену децу и 

децу са сметњама у развоју (инклузивну), сакупљене су 

играчке, школски прибор, слаткиши и формирано је 

неколико десетина пакетића које су представници Ђачког 

парламента уручили деци у Звечанској улици; 

 Дата је идеја, да се током другог полугодишта, на нивоу 

школе, организује манифестација промовисања историје, 

културе и обичаја наших народа и народности, под називом 

„Упознајмо се да билепше живели заједно“. 

Тим за 

социјалну 

заштиту 

Ф

е

р 

 20. Фебруара, обележен је Светски дан социјалне правде и 

тог дана су ученици млађихразреда наше школе разменили 

поклоне „За друга из клупе“. 

Тим за 

социјалну 

заштиту, 

М

а

р

т

  

 Током марта месеца Тим за социјалну заштиту се укључио у 

акцију прикупљања документације неопходне за 

остваривање права ученика на бесплатне уџбенике. То је 

подразумевало сарадњу са Општином Звездара и Центром за 

социјални рад (потврде и сл.) 

Тим за 

социјалну 

заштиту, 

Општина 

Звездара и 

Центарза 

социјални рад  

А

п

р

и

л

  

 Одржане радионице на тему комуникације у старијим 

одељењима; 

 Обележен Светски дана Рома – презентацијом о историји 

обичајима и култури  ромског народа. Ова презентација је 

одржана 8. априла кроз две пројекције (за млађе и старије 

ученике). Извештај и фотографије са ових презентација 

налазе се на сајту школе и Општине Звездара. 

Тим за 

социјалну 

заштиту, 

 

 

М

а

ј 

 Као и ранијих година, прикупљена је половна летња обућа и 

одећа за ученике из сиромашних и социјално угрожених 

породица; 

 Извршена је евалуација  досадашњих постигнућа Тима. 

 

Тим за 

социјалну 

заштиту, 

 

Ј

у

н 

 Одржан је састанак Тима за социјални заштиту 10.06.2015. 

године и сачињен Годишњи извештај  рада за 

2014/2015годину 

Тим за 

социјалнузашти

ту, 

 

Извештај урадиле: 

Сања Лончар 

Нада Ђуричковић
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Ж)  ТИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОГРАМА ЗА КУЛТУРНЕ И ЈАВНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ  ШКОЛЕ 

 
Наставници и деца су реализовали разнолике активности у оквиру културне и јавне 

делатности  школе. 

 

У овој школској години тим је у сарадњи са учитељима и наставницима вредно радио  и 

остварио следеће активности:: 

1.09.2014. Приредба за пријем првака 

8.10.2014. Јесењи карневал 

9.10.2014.Фестивал плеса 

10.10.2014.Деца библиотеци-хуманитарна акција прикупљања књига за школску библиотеку 

21.10.2014.Започета акција Чеп за џеп која траје током целе године 

23.10.2014.Дан здраве хране 

      26.11.2014. Дан музике 

      10.11.2014.Фестивал науке 

      29.12.2014.Новогодошњи вашар 

      27.01.2015.Дан Светог Саве 

      27.01.2015.Светосавска изложба 

      20.02.2015 Дан матерњег језика  

      27.03.2015. Манифестација путијемо светом:“Бразил“ 

     11.05.2015. Читалачка значка 

     12.05.2015.Пролећно дружење на спортско-музичком дану 

     1.06.2015. Дан школе 

 

         Све планиране задатке и садржаје културних и друштвених активности смо остварили  и 

сарадњом са родитељима ученика, спровођењем разних акција солидарности и прикупљањем 

секундарних сировина, пригодним програмима везаним за обележавање и прослављање значајних 

датума и јубилеја, организовањем посета, такмичења, излета, учешћем у смотрама. 

 
                                                                                                        РУКОВОДИЛАЦ ТИМА                                                                      

                                                                                                        Мирић Весна 
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З) ТИМ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ЗДРАВСТВЕНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

УЧЕНИКА 

 

ИЗВЕШТАЈ 
О РАДУ ТИМА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ УЧЕНИКА ЗА                                                                               

ПРОТЕКЛУ ШКОЛСКУ 2014/2015. годину 

 

 
Одржано је 8 састанака тима у току школске 2014-2015. године којима је       присуствовало  4 

члана тима. 

На основу Годишњег програма рада Тим за здравствено васпитање ученика је реализовао 

планиране активности. 

У месецу октобру је обележен Дан здраве хране на веома интересантан и занимљив начин, где су 

ученици дегустирали здраву храну коју су донели и која је била изложена, а затим су слушали 

предавање о исхрани која је здрава. 

Скоро у сваком месецу акценат је стављан на едукацију ученика и развијање свести о значају 

здравља, а нарочито на тешке последице од болести зависности. Сарађивано је са многим 

установама које су нам помогле у едукацији ученика. Долазили су стручњаци из МУП-а, Црвеног 

крста и Института БАТУТ и држали предавања о противпожарној заштити, наркоманији и здравој 

исхрани. Изузетна сарадња је била и са лекарима из Дома здравља Звездара који су по 

предвиђеном плану долазили у школу, прегледали и едуковали ученике наше школе. 

А ученици осмих разреда су имали прилику да слушају предавање на тему „Контрацепција“, које 

је одржала Јелка Вујић, професор биологије и том приликом су ученици су добили приручник чији 

је аутор професор Јелка Вујић. 

Често су организоване хуманитарне акције прикупљања средстава за болесне, угрожене, децу без 

родитеља. 

Све ове активности су имале за циљ да ученици схвате важност очувања свог здравља, здравља 

других људи као и очување животне средине. 

 

 

 РУКОВОДИЛАЦ ТИМА                                                                                            

                           Марина Максимовић 

  

 

И) Извештај Актива за развој Школског програма 

 
Актив за развој школског програма током школске године састао се 4 пута и радио је на : 

- -Разматрању и праћењу новина и измена у наставним плановима и програмима, законским 

и подзаконским актима 

-  Праћењу  нових школских програма за период 2014-2018. Године 

- Имплементацији и корелацији Годишњег плана рада са Школским програмом и Развојним 

планом 
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Ј)Извештај о раду педагошког асистента  

 

 

Извештај за школску 2014/2015 

 

 Име и презиме педагошког асистента/асистенткиње  Нада Ђуричковић 

 Место седишта школе Београд, Милића Ракића 1, Општина Звездара 

 Место у коме је објекат у коме ради педагошки асистент/асистенткиња  Београд 

 

Деца којој сте пружали подршку             

 Ком броју деце сте пружили неки вид подршке? 

Током  школске 2014/2015 године педагошки асистент је, по утврђеном распореду радио са 

ученицима од првог до осмог разреда. План и распоред рада са ученицима је одређен одмах на 

почетку школске године. Током године је прилагођаван у зависности од потреба које су настале а 

у оквиру активности одређених на почетку године. Све новонастале потребе које су се наметале 

током године и рађене су у договору са учитељима, наставницима и директорком школе.  

 

Рад са ученицима млађих разреда је  заснован на активностима на самом часу редовне наставе. 

Тачније састојао се од пружња  помоћи ученицима који неуспевају да прате ток излагања, односно 

не могу да схвате одмах поруку лекције, па им је потребно додатно објашњење. Понекад поједини 

ученици не стижу да препишу са табле, па је потребно да асистент препише и помогне да ученик 

има могућност да касније препише у своју свеску. Помоћ у учењу је била доступна свим 

ученицима који не  успевају да реше задатке. Конкретна помоћ је пружена када асистент види да 

ученик  само гледа у свеску, а потребно је решити задатак, тада  прилази ученику да појасни, 

пронађе начин да дете дође до решења. У случају да и тада ученик не разуме дататак, педагошки 

асистент о томе обавести учитеља и заједно потраже помоћ у виду мишљења педагога или 

психолога школе. 

 

Помагање око лакшег савладавања градива које је по плану рада, је оно што се може назвати 

најважнијим задатком. Понекад је било потрбно  радити после часова и савладавати градиво које 

је пропустили ( после изостајања због болести или немогућности да се савлада градиво на 

редовном часу). Када се учи читање (што би иначе ометало друге ученике да се изводи на часу) и 

када се ученик преслишава, нпр. таблица множења, потребан је индивидуални рад и после наставе. 

Са појединим ученицима је довољно радити повремено, када наставници сматрају да је потребно а 

са појединим ученицима је потребан континуирани рад на савладавању градива. Појединим 

ученицима је била потребна подршка у погледу кориговања понашања, учење правилима рада у 

школи и поштовања истих. Ова врста подршке је потребна на самом почетку школске године и са 

ученицима који нису похађали припремни предшколски програм. 

 

Код једног броја ученика је био потребна сарадња са родитељима јер су деца изостајала из школе а 

да родитељи нису пријавили разлог, као што је болест или слава. Ове посете и добронамеран 

разговор са родитељима углавном доноси позитивне резултате. Родитељима је повремено 

потребно понављати да треба да јаве када сматрају да дете мора да изостане. Већина родитеља је 

почела педагошком асистенту да јавља да је дете са разлогом ван наставе, што обавезно буде 

пренешено разредном старешини или учитељу. 

 

Ученика првог разреда са којима је било потребно радити је 6. 

 Оно што је добро је да су ови ученици били редовни и да је рад са њима могао да се прати и 

напредак није изостао. Једна ученица је дошла у школу у другом полугодишту. Породица је била 
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на раду у иностранству. Са овом ученицом је направљен посебан програм и радило се интезивно, 

што је дало резултате. 

 

Од 8 ученика, колико је било на пчетку године, остало је 6 ученика. Породице су их одвеле у 

иностранство. За ове ученике је било мање времена у распореду јер је једна од ученица имала 

приоритет. Старатељи нису дозволили да ученица учи по посебном програму (ИОП).   Углавном 

сам радила на часу, током предавања одређеног градива. Са 2 ученика је  био потребан 

индивидуални рад након наставе.  

 

Са ученицима трећег разреда, којих има 6, радила сам редовно у настави. Они су постали 

самосталнији, било је довољно радити само на часу, осим са једним учеником који је врло мало 

напредовао. 

 

Са ученицима четврог разреда је пуно рађено јер је јако важно да се припреме за пети разред. У 

четвртом разреду је 9 ученика који су били редовни у учењу. Један ученик је мање него на почетку 

године, због одласка у иностранство. 

 

У петом разреду је било 8 ученика, један је отишао у инсотранство и сада има 7 ученика. Са овом 

ученицима, као и са осталима из старијих разреда, сам радила на томе да долазе на допунску 

наставу. Са наставницима сам имала договор да су термини увек доступни. Пратила сам њихове 

потребе и редовност. Када су имали потребу долазили су на час и то са сазнањем да одређену 

лекцију не знају. 

 

У шестом разреду има 5 ученика са којима имам изузетну сарадњу и са ученицима и са 

ридитељима. Са њима сам почела рад у овој школи и прво описмењавање и изузетно су ми важна 

и вредна ова деца. Трудим се да им омогућим радне свеске за предмете за који се не добијају у 

школи.  

 

У седмом разреду је било 6 ученика а сада је 5 јер је једна ученица у иностранству. У тој групи су 

ученици који имају растурене породице и било је потребно радити и са родитељима-старатељима. 

Ученици су доста изостајали. 

 

У осмом разреду повремено је потребан рад са 6 ученика. У овој групи има одличних ученика који 

доста самостално раде, повремено им је потребна помоћ, за одређене наставне јединице. Други део 

ове групе је скроз нередован. Уместо рада на учењу, ту је био потрбан рад са родитењима, да 

редовно шаљу децу у школу. 

 

На списку ученика којима је потребна додатна подршка је 40 од тог броја је интезивно рађено са 

23 ученика. Посете породица ученика ромске националности у насељу Мали Моки Луг је током 

школске године било 19. Потребе су обављане по договору са наставницима школе. Током године 

је обавњан разговор са родитељима и у просторијама школе, понекад у просторији која је радни 

простор педагошког асистента а повремено на самом улазу када родитељи доведу ученике и имају 

потребу да се информишу или траже неку врсту помоћи или договора око остакања ученика после 

наставе. 

 

После завршетка школске године је било потребан рад са ученицима старијих разреда који су 

имали припрему за разредни испит јер су били неоцењени, због великог броја изостанака. Ове 

школске године је било 2 ученика који су полагали разредни испит. Успешно су положили.Улога 

педагошког асистента је била да ови ученици буду обавештени, као и родитељи, када су 

припремни часови и када је полагање.  
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Школа је послала телеграме на 4 адресе за 5 ученика који нису долазили у школу. Педагошки 

асистент је изашао у обилазак тих адреса и установљено је да су куће празне. У разговору са 

комшијама и рођацима асистент је дошао до сазнања да су читаве породице у иностранству. 

 

Посебна пажња је била посвећена обележавању 8. Априла Светског дана Рома. Том приликом је 

асистент одржао пригодно предавање ученицима школе. 

 

Током школске године, за ученике осмог разреда, у школи је органиизована припремна настава за 

полагање завршног испита. Улога педагошког асистента је била да редовно обавештава и 

контролише ове ученике да буду редовни на овој настави им је јасно све што се пролазило на овој 

настави. 

 

На састанцима Одељенског и Наставничког Већа сам педагошки асистент је редовно учествовао.  

 

Поред ових обавеза педагошки асистент је радио и у Мобилном тиму који је основала Општина 

Звездара. Рад у овом Тиму подразумева рад на терену, реовн сатанке са члановима Тима (саветник 

за ромска питања, директорка ЦСР, директорка ДОма здравља Звездара, представници 

Националне службе за запошљавање, представници Општине Звездара, ромске медијаторке и 

педагошки асистент.) 

 

 

 
 

XIII РEAЛИЗAЦИJA СAРAДЊE СA ДРУШTВEНOM 

СРEДИНOM  
 

Toкoм шкoлскe 2014/15.гoд. oствaрeнa je интeнзивнa сaрaдњa сa друштвeнoм срeдинoм 

дирeктним кoнтaктoм дирeктoрa, учeничких oргaнизaциja и нaстaвникa шкoлe. 

Oствaрeн je кoнтaкт сa ГO Звездара, Скупштинoм грaдa Бeoгрaдa, Туристичким сaвeзoм 

Бeoгрaдa, Црвeним крстoм Звездара, Mинистaрствoм Прoсвeтe Србиje, СУП-oм Звездара,  ОШ 

“Бошко Буха“, ДЗ “Звездара“, ПУ „Звездара“ и Дeчjим сaвeзoм Звездара. 

 Прaксу у нaшoj шкoли oбaвљaли су студeнти Учитeљскoг фaкултeтa и студeнти ФАСПЕР-а. 

Kрoз aкциjу шкoлских спoртских тaкмичeњa oствaрeнa je сaрaдњa сa Сaвeзoм шкoлских 

спoртских друштaвa.  

Сa другим шкoлaмa oствaрeнa je сaрaдњa крoз тaкмичeњa, рaд стручних aктивa нaстaвникa, 

стручних сaрaдникa и дирeктoрa. Остварена је сарадња са школом из Сладког врха из Словеније и 

настављена сарадња са две школе из Ниша.  

Сa Скупштинoм грaдa oствaрeнa je интeнзивнa сaрaдњa.  

Такође је остварена сарадња и са МУП-ом Београд и Паркинг сервисом - у виду низа 

предавања  за ученике. 

Oствaрeни су рeдoвни кoнтaкти сa нaдзoрницимa Mинистaрствa прoсвeтe у циљу рeaлизaциje 

нaстaвнoг плaнa и прoгрaмa и рeфoрмe oбрaзoвaњa.  
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XIV РEAЛИЗAЦИJA ШKOЛСKOГ MAРKETИНГA 
 

Рeдoвaн рaд шкoлe и рeзултaти учeникa и нaстaвникa у области инклузивног образовања 

прeзeнтoвaни су jaвнoсти прeкo срeдстaвa jaвнoг инфoрмисaњa. Шкoлскoм мaркeтингу дoпринeли 

су дирeктoр, стручни сaрaдници, пojeдини нaстaвници и учeници. 

У вишe нaврaтa дирeктoр je дaвao изjaвe вeзaнe зa рaд шкoлe разним штампаним медијима 

Нaстaвници ликoвнe културe и учитeљи кoнтинуирaнo вoдe рaчунa o eстeтскoм изглeду 

шкoлe. Пoстaвљeнe су излoжбe ликoвних рaдoвa пoвoдoм приjeмa првaкa, Дaнa школе, Ускрса, Св. 

Саве, Нове године и јесењег карневала 

Учeници нaшe шкoлe узeли су учeшћe и нa ликoвним кoнкурсимa. 8. Априла поводом 

обележавања светског дана Рома ученици наше школе су организовали изложбу на тему 

пријатељства и одиграли форум театар на тему прихватања различитости, ове акције су медијски 

пропраћене. Шкоа је учестовала у два пилот пројекта „Вештине адолесцениције“ у организациј 

UNDOC-а и „MindUP“ у организацији Фондације Новака Ђоковића на овај начин школа је 

презенотована широј јавности у РС и представљена је у промотивном филму који је приказан у 

UN. 

Тежећи основном циљу – упису што већег броја ученика, школа је у овој школској години 

интензивно сарађивала са предшколским установама. Одржанa су предавања за родитеље будућих 

првака  са темом „Припрема за упис у први разред“, Директор школе, педагог и психолог, обишли 

су 5 вртића и одржали заинтересованим родитељима презентацију о школи. Школа је такође 

афирмисала свој рад кроз израду новог сајта као и  активно ажурирање претходног сајта школе на 

коме су сви заинтересовани били у могућности да прате сва актуелна дешавања. 

Снимљен је и промотивни филм школе. 

У циљу бриге о телесном развоју и здрављу деце школа је за ученике четвртог разреда у току 

првог полугодишта организовала бесплатну школу пливања у сарадњи са СЦ Врачар и бесплатна 

корективна гимнастика за ученике првог разреда.  

 

 

XV  ПРИMAРНИ ЗAДAЦИ УСВOJEНИ НA 

OСНOВУ AНAЛИЗE EВAЛУAЦИJE O РAДУ 

ШKOЛE  
 

У тoку шкoлскe 2014/15. гoдинe пoсвeћeнa je пaжњa oбeзбeђивaњу услoвa зa квaлитeтниje 

извoђeњe рeдoвнe нaстaвe, дoпунскe и дoдaтнe нaстaвe и слoбoдних aктивнoсти. Вoдилo сe рaчунa 

o jaчању вaспитнoг утицaja шкoлe и пoбoљшaњa мoтивaциje кoд учeникa и нaстaвникa. 

Школа има континуитет у праћењу и утврђивању резултата рада. Тај процес се одвија у раду 

школских институција. Проблеми који су настајали, како предвидиви, тако и неочекивани, 

решавани су у циљу одржавања редовног рада школе. 

 Два кључна мерила за евалуацију Годишњег програма су резултати на 

такмичењима и број поена ученика осмог разреда на  упису у средње школе. Ови резултати 

показују да је школа одржала стандард у свом раду. 

 У складу са новим Законом о образовању потребно је ближе одредити правац и 

циљеве реформе, статус школе, границе њене аутономије, мотивисаност и сигурност радника, 

организовање екскурзија и наставе у природи, издавање школског простора и статус родитеља у 

школском животу. 
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XVI ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ НА 

ТАКМИЧЕЊИМА 
 

Извештај о реализацији програма, такмичења и манифестација 

у школској 2014/2015. години 

 
С Е П Т Е М Б А Р 

РАДИОНИЦА ИЗРАДЕ ПОП-АП КОНСТРУКЦИЈА за наставнике основних школа – Двочасовна 

едукативна радионица израде поп-ап конструкција од папира и картона за наставнике основних 

школа на Звездари одржана је 17. септембра у Месној заједници „Липов лад“. 

Радионицу је водила Мина Симић, мастер примењене уметности, а на радионици су учествовале 

наставнице разредне наставе Биљана Капелети, Тања Трипковић и Маја Радосављевић. 

 

О К Т О Б А Р 

ДЕЧЈА НЕДЕЉA НА ЗВЕЗДАРИ 2014 је, као и претходних година, обележена јединственим 

програмом на нивоу општине, кроз сарадњу удружења Пријатељи деце Звездаре као носиоца 

програма, са Градском општином Звездара.Осмишљен је програм под мотом Дечје недеље: „Свако 

дете срећног лица чува једна породица!“.  

Понедељак, 6. oктобар 

*СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ НА ЗВЕЗДАРИ одржано је у Библиотеци-галерији 

“Бранко Миљковић” отварањем изложбе најбољих ликовних радова насталих на конкурсу 

расписаном поводом Дечје недеље 2014 на тему „Моја породица“. Међу награћеним радовима су и 

радови ученика: 

Антонина Обрадовић III4 

Лана Милица Јовановић II2 

Марија Вилотијевић VIII  

Анђела Лалић V4 

На градском конкурсу који су организовали Пријатељи деце Београда, рад Анђеле Лалић, ученице 

5/4 ОШ „Стеван Синђелић“ награђен је другом наградом. 

Пријатељи деце Звездаре и Издавачка кућа „Креативни центар“ и у овој Дечјој недељи наставили 

су сарадњу кроз реализацију циклуса сусрета деце са књигама и писцима под називом „ЕВО 

ДОБРЕ КЊИГЕ“. 

На првом сусрету, у Библиотеци „Бранко Миљковић“, представљена је нова књига Весне Алексић 

“Ловац на маслачке“. Ауторка је ученицима млађих разреда основних школа , међу којима су били 

и ученици школе „Стеван Синђелић“, које је водила учитељица Софија Милановић, 

Централни догађај програма Дечја недеља на Звездари био је општински ФЕСТИВАЛ ПЛЕСАдеце 

Звездаре који је одржан тачно у подне на тргу испред ГО Звездара и УК „Вук Караџић“. 

Плесни клуб „Спин“ је током септембра у сали Геодетске техничке школе,  одржао низ плесних 

радионица и проба као припрему наставника и деце за учешће на Фестивалу, на којима 

присуствовале учитељице Весна Мирић и Оливера Лазаревић-Јовановић са ученицима трећег и 

четвртог разреда. 

. На Фестивалу су наступили ученици наше школе са следећим музичким тачкама: Бољерка, 

Латино и Диско 

У Дечјој недељи у свим школама и вртићима започела је реализација традиционалне акције 

солидарности „Деца деци“, ове године кроз акцију прикупљања пластичних чепова под називом 

„ЧЕП У ЏЕП“. Тако је и у нашој школи било организовано прикупљање чепова, а крдинатор 

акције је била професор биологије Јелка Вујић. 
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Н О В Е М Б А Р 

СЕМИНАР ЗА НАСТАВНИКЕ: ОД ТЕКСТА ДО ПРЕДСТАВЕ 

Пријатељи деце општине Звездара у оквиру својих редовних активности у школској 2014/15. 

години организовали су стручни семинар за наставнике – водитеље школских драмских секција 

под називом „Од текста до представе“.Семинар је одржан у Месној заједници „Липов лад“, сцена 

позоришта „Пан театар“ Присуствовали су наставници разредне наставе Јован Јовановић и Ивана 

Солдо.Водитељка семинара била је Оливера Викторовић Ђурашковић, професорка глуме на 

Академији уметности Београд. 

 

Д Е Ц Е М Б А Р 

ДЕМУС 2014/15 – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ЗА НАЈРАСПЕВАНИЈЕ ОДЕЉЕЊЕ  

У Музичкојшколи „ВладимирЂорђевић“ усреду, 17.12. је, у веомавеселој и распеванојатмосфери, 

одржаноопштинскотакмичењеза „најраспеванијеодељење“, чимејезапочеоциклустакмичења у 

оквирупрограмаДечјемузичкесвечаности ДЕМУС 2014/2015 наЗвездари.Затитулу 

„најраспеванијегодељења“ борилосеишкола „СтеванСинђелић“,одељење 4/4 , диригент: 

КатаринаСимић, наст.музичкекултуре: ЈованЈовановић, учитељ, које је освојило трећу награду, 

анaграђени су дипломама, књигама и слаткишима 

Ф Е Б Р У А Р 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ И ИЗЛОЖБА КАРИКАТУРА „МАЛИ ПЈЕР“ 

20. фебруара 2015.г. у Библиотеци-галерији "Бранко Миљковић" отворена је изложба карикатура 

насталих у оквиру 21. Конкурса за дечју карикатуру "Мали Пјер". 

Међу 200 карикатура , жири који је сачињавао  мастер примењене уметности Мина Симић, 

сликарка Тијана Црнобрња, и психолошкиња Весна Петровић Урошевић, које су у складу са 

пропозицијама, све радове вредновале према критеријумима: оригиналност и духовитост, 

креативност, визуелна и ликовна целовитост, атмосфера и порука карикатуре,додељена је прва 

награда МаријиВилотијевић ОШ Стеван Синђелић8/2 и трећа награда Оливера Богавац, ОШ 

Стеван Синђелић5/2, наставник ликовне културе Наталија Вакањац 

Аутори најбољих карикатура су награђени књигама, дипломама и бесплатним чланским картама за 

библиотеку, а њихови радови ће представљати општину Звездара на градском конкурсу чија се 

завршница очекује у априлу 2015.г. Библиотека „Вук Караџић“ је годишњим чланским картама 

наградила и наставнике ликовне културе. 

ДЕМУС - Општинска такмичења соло певача „Златна сирена“ и малих вокалних састава 

(дует, терцет, квартет) 
Такмичења су одржана 25. фебруара 2015.г. у Музичкој школи „Владимир Ђорђевић“. 

Прво место и пласман на градско такмичење освојили су:  

ДУЕТИ 

IV категорија 

1. Даница Ташић и Ана Јовановић 7/1 

ОШ „Стеван Синђелић“ 

„Оро“ – Жељко Јоксимовић 

Инстр.пратња: Денис Илић 

Наставник музике: Емина Милојевић 

ЖАНР: СТАРИ МАЈСТОРИ, КЛАСИЧНА И САВРЕМЕНА СОЛО ПЕСМА 

СОЛО ПЕВАЧИ 

III категорија 

Зоран Бојковић  5/4 

ОШ „Стеван Синђелић“ 

„Гле игре красне“-В.А.Моцарт 

Инст.пратња: Денис Илић 

Професор музике: Емина Милојевић 
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Треће место су освојили: 

IV категорија 

Ана Костић 8/3 

ОШ „Стеван Синђелић“ 

„До три ми пушке пукнале“ 

Народна песма из Македоније  

Наставник музике: Емина Милојевић 

ЖАНР: СТАРОГРАДСКА ПЕСМА 

СОЛО ПЕВАЧИ 

III категорија 

Магдалена Балан  6/1 

ОШ „Стеван Синђелић“ 

„Ноћас нису сјале“ – С.Бинички 

Инст.пратња: Денис Илић 

Наставник музике: Емина Милојевић 

 

ЖАНР: ДЕЧЈА ЗАБАВНА ПЕСМА 

СОЛО ПЕВАЧИ 

III категорија 

Тијана Бањевић 5/3 

ОШ „СтеванСинђелић“ 

„Изнаддуге“ –ХаролдАлен 

Инстр.пратња:Ана Костић 

Наставникмузике: ЕминаМилојевић 

 

ЖАНР: ПОПУЛАРНА ПЕСМА СВИХ ЕПОХА 

IV категорија 

ЉубицаСтојановић 8/2 

ОШ „СтеванСинђелић“ 

All of me- John Legend 

Инстр.пратња: ДенисИлић 

Наставникмузике: ЕминаМилојевић 

 

Сви наставници су добили признања, а ученици дипломе и награде у књигама. 

 

М А Р Т 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ РЕЦИТАТОРА 

У организацији Пријатеља деце Звездаре и Библиотеке „Вук Караџић“, под покровитељством 

Градске општине Звездара, 11. марта 2015.г. у позоришту „Пан театар“ одржано је Општинско 

такмичење рецитатора.  

Похвале:  

Теодора Милетић 1/2, ОШ "Стеван Синђелић", педагог Софија Милановић 

 

Похвалу за активно учешће и освојене награде ове године заслужују наставници који су ученике 

припремали за ликовне конкурсе, такмичење рецитатора и такмичење у драмском стваралаштву, 

као и наставици музичке културе. 

У Београду, 25.06. 2015.г..  Координатор програма деце пријатеља 

Звездаре у основној школи 

 

       Наставник разредне наставе   

Оливера Лазаревић-Јовановић 
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Резултати такмичења која су одржана у систему Министарства просвете ученика од 

5-8. разреда 

 

  Општинско такмичење Градско такмичење Републичко такмичење 

Предмет  I место 

II 

место 

III 

место I место 

II 

место 

III 

место 

I 

место 

II 

место 

III 

место 

биологија  3 4 4 1 3     

српски 3 3 3  5 2   1 

математика          

историја 1 1 1  2   1  

хемија          

физика 2 3 2   1  1  

физичко 5 2 1  4 1  1  

енглески   5   1    

немачки 1   1      

ликовно  2        

 

И   З   В   Е   Ш   Т   А   Ј 
                                    „ВЕШТИНЕ ЗА АДОЛЕСЦЕНЦИЈУ“  
Пилот пројекат, који се релизовао у нашој школи је резултат сарадње између Фондације 

Liones Club Internacional, Канцеларије Уједињених Нација за борбу протв дроге и криминала 

(UNOCD) и општине Звездара. Програм је трајао 40 часова а држали су едукатори из школе, који 

су прошли обуку „Вештине за  адолесценцију“. До краја школске године имали смо тре радна 

састанка на којима смо међусобно размењивали искуства. 

У току школске 2014/2015 године овај пилот програм држали су : Јелка Вујић, Тереза 

Моличник и Данијела Пејчиновић. Групе су биле од 20-25 ученика, нажалост у току године, групе 

које су биле разнолике по узрасту (вршњачки тим) благо су се осуле због немогућности 

усаглашавања распореда, док је група из 8/1 остала компактна до краја. 

Било је јако тешко организовати ове додатне часове посебно у осмом разреду јер они 

раније завршавају школску годину а и додатно су оптерећени завршним испитом. 

На почетку овог програма и на крају таестирали смо ученике и резултате проследили –

UNDOC- у. На завршном радном састанку анализирали смо ове податке и закључили да је програм 

корисан и треба наћи начина да заживи у школама. 

У адолесценцији се најчешће дешавају прва искуства са алкохолом, дуваном и дрогама. 

Адолесценција представља период интензивног психосоцијалног сазревања и у овом периоду 

јавља се несигурност, незадовољство и неодлучност.  Значи помоћи адолесценту да се одупре 

изазову и развијати и јачати психичко здравље и одговоран однос према себи и другима. 

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА: 

 

 Развијање нових вештина и повезивање са постојећим знањем 

 Изградња самопоуздања и вештине комуникације 

 Јачање породичних и вршњачких односа 

 Изграђујемо здраве изборе и циљеве 

У разговору са учесницима овог пројекта спознали смо да су применили неке вештине у 

комуникацији, спречавању конфликата и да су изградили боље односе са вршњацима. 

Захваљујући овим радионицама размишљали су о другима о њиховим емоцијама и циљевима. 

                                                                                                                     Јелка Вујић,проф. Биологије 
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                                  Извештај о реализацији пилот пројетка „ MIND UP “   

 

Наша школа је у школској 2014-15. Години почела спровођење пилот пројекта у организацији 

Министарства просвете и Фондације Новак Ђоковић. Након обуке одражане 4.4.2015. године сви 

наставници који су прошли обуку одржали су у својим одељењима прве три лекције овог 

програма. Ученици су са лакоћом усвојили нова знања и термине и већ после прве лекције су 

почели да их примењују у свакодневном животу. Наставницу су показали изузетну мотивисаност 

што се осим начина на који представљају деци нове садржаје види и у њиховој ангажовансти да 

пронађу додатну литерратуру, импровизују наставна средства и константно размењују искуства. 

Пројекат је све време супервизиран од стране Министарства и Фондације Ђоковић, а 12 нових 

лекција биће презентоване деци у току наредне школске године. 

 
 
 
  ИЗВЕШТАЈ О МЕЂУНАРОДНОЈ САРАДЊИ 

Интернационална међушколска сарадња омогућава да се просветни радници упознају са другим 

образовним системима, новим програмима, наставним средствима и технологијама, организацијом 

и методологијом рада, новим приступима у образовању… Размена примера добре праксе кроз 

презентације, дискусије, посете часовима, мини-обуке доприносе стварању проактивних 

професионалаца који могу да допринесу унапређењу образовања и васпитања у сопственој школи, 

земљи и шире. Када се у сарадњу укључе и деца и родитељи, успех је вишеструк. 

На територији Градске општине Звездара васпитно образовни рад се организује у 14 основних 

школа и Предшколској установи Звездара. Преко десет хиљада ученика и шест хиљада деце се 

развија у звездарским основним школама и вртићима. Током школске 2013/2014. године две 

звездарске школе су сарађивале са Основном школом „Сладки врх“ и искуства стечена током 

сарадње користила за унапређење сопственог рада. Циљ двогодишње сарадње је био размена 

искустава везана за инклузивно образовање, а наставља се иницијативом да се размене искуства у 

реализацији различитих програма која развијају и унапређују васпитно образовни рад и сарадњу 

свих актера у образовању. 

 

Лична карта Основне школе „Стеван Синђелић“ 

Основна школа “Стеван Синђелић” се налази у Београду, на територији Градске општине 

Звездара, у улици Милића Ракића 1. Школу похадја 700 ђака распоређених у 29 одељења. У 

старијим разредима (од петог до осмог) се организује кабинетска настава, а у млађим (од првог до 

четвртог) разредна настава. Од страних језика изучавају се енглески и немачки језик. У 

реализацији школског програма, акценат се ставља на велики број ваннаставних и спортских 

активности, као сто су пливање и корективна гимнастика. Савет родитеља школе је добро 

организован и својим радом доприноси унапређењу рада школе. Адреса сајта школе је  

www.ssindjelic.edu.rs 

 

Лична карта ОШ “Сладки врх” 

 

Циљ сарадње 

Циљ међународне међушколске сарадње је унапређење рада васпитно образовних институција 

кроз упознавање са програмима и радом школа у земљама у окружењу, као и упознавање ученика 

са вршњацима из окружења и развијање међусобног поштовања и уважавања. Активности у 

оквиру пројекта подразумевају узајамне посете запослених у образовању, ученика и родитеља, 

презентације, дискусије, мини-обуке, заједничке активности, посете часовима и институцијама 

културе.  

http://edu.rs/
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У току 2014/2015. године ће 5 наставника, 5 ученика и 1 родитељ, представник Савета родитеља, 

из ОШ „Сладки врх“ посетити звездарске школе током септембра 2014. године, а у мају 2015. 

године 5 наставника, 4 деце и 1 родитељ из ОШ „Драгојло Дудић“ и ОШ „Стеван Синђелић“ 

организују посету словеначкој школи.  

 

Активности у оквиру пројекта су планиране у складу са специфичним циљевима сарадње:  

1. Размена искустава наставника о организацији и раду школе, употреби специфичних 

дидактичких материјала, асистивних технологија, едукативних апликација, савремених облика и 

метода рада 

2. Размена искуства наставника у пружању додатне подршке ученицима са посебним потребама у 

редовним школама 

3. Развијање свести код ученика о националној, верској и културној равноправности 

4. Међусобно упознавање и зближавање младих, развијање способности за улогу одговорног 

грађанина за живот у демократски уређеном и хуманом друштву заснованом на поштовању 

људских и грађанских права, права на различитост и бризи за друге, 

5. Позитиван утицај драме у настави млађих разреда, са посебним акцентом на луткарске 

представе 

6. Упознавање наставника са програмима Минд Уп, Оснаживање породица и Вештине за 

адолесценцију, који се реализују у школама ОШ “Стеван Синђелић” и ОШ “Драгојло Дудић” 

7. Програми сарадње са родитељима – представљање пројекта И родитељи се питају 

8. Упознавање са функционисањем платформе еТwеенинг – представљање пројеката који су у току 

9. Упознавање са програмима и организацијом кампова у току зимског и летњег распуста, 

организација ваннаставних активности 

10. Размена примера добре праксе – Посета часовима 

 

Посета представника ОШ “Сладки врх” звездарским школама је планирана за другу половину 

септембра 2014. године, а посета представника ОШ “Драгојло Дудић” и ОШ “Стеван Синђелић” 

ОШ “Сладки врх” у мају 2015. Предлог плана активности је дат у наставку документ
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Остварени план активности 

АКТИВНОСТ ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ОПИС И НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

МЕСТО 

ОДРЖАВАЊ

А 

Обилазак ОШ “Драгојло 

Дудић” и ОШ “Стеван 

Синђелић” и 

упознавање са 

организаијом и радом 

школе 

Први дан посете, 

септембар 2014. 

Обилазак школе, 

презентација 

Запослени у ОШ “ Драгојло 

Дудић” и ОШ “Стеван 

Синђелић” , ученички 

парламенти школа и 

представници Савета родитеља, 

представници Градске општине 

Звездара организују обилазак 

школа и представљање 

организације и рада школе  

ОШ 

“Драгојло 

Дудић” и 

ОШ “Стеван 

Синђелић” 

Округли сто на тему 

Пружање додатне 

подршке ученицима са 

посебним потребама у 

редовним школама. 

Употреба специфичних 

дидактичких 

материјала,асистивних 

технологија, 

едукативних апликација, 

савремених облика и 

метода подучавања 

Други дан посете 

Септембар 2014. 

Дискусија, 

презентација 

Кратка презентација којом 

стручни сарадници ОШ “Бошко 

Буха“ представљају начин рада у 

својим школама Андреа 

Јурковић  

ОШ „Сладки врх“ наставници и 

стручни сарадници са Звездаре 

 

ОШ “Бошко 

Буха“ 

Родитељи и њихова 

улога у образовању 

Други дан посете Дискусија, 

презентација 

Родитељи ОШ “Стеван 

Синђелић” представљају рад 

Савета родитеља, 

Гост родитељ представља рад 

Савета родитеља  

Презентације у трајању од 15 

минута, дискусија 

ОШ “Стеван 

Синђелић” 

Округли сто ученици 

Чланови ученичког 

парламента, домаћини 

гостију и ученици гости 

– Школа коју волим – 

представљање школа 

Други дан посете 

Септембар 2014. 

Дискусија, 

презентација 

Ученички парламент ОШ 

“Драгојло Дудић” и ОШ “Стеван  

Синђелић”, заједно са 

домаћинима представљају своју 

школу – ppt презентација 

Ученици гости ОШ “Сладки 

врх” представљају своју школу 

Презентације трају по 15 минута 

Дискусија 

ОШ 

“Драгојло 

Дудић” и 

ОШ “Стеван 

Синђелић” 

Програм по избору 

школе:Посета часовима  

Планирање, реализација 

евиденције, евалуација 

 

Први и други дан 

посете 

Септембар 2014. 

Посета часу 

дискусија  

Наставници ОШ “ Драгојло Дудић ” 

и ОШ “Стеван  Синђелић ” 

припремају огледне часове 

Наставници-гости ОШ „Сладки 

врх“ 

Дискусија након реализованих 

ОШ 

“Драгојло 

Дудић” и ОШ 

“Стеван 

Синђелић” 
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часова  

Извођење позоришне 

представе  

Трећи дан посете Извођење Драмска група ОШ “Sladki vrh” 

изводи позоришну представу  

Публика је састављена од 

ученика ОШ “Стеван Синђелић” 

и ОШ “Драгојло Дудић” 

ОШ “Стеван 

Синђелић” 

Лутка као мотивационо 

средство у подучавању 

ученика млађег 

школског узраста 

Трећи дан посете Интерактивна 

радионица 

Даница Ферк, наставница ОШ 

“Sladki vrh”, припрема и 

реализује радионицу са 20 

наставника(из сваке звездарске 

школе са 1-2) 

ОШ “Стеван 

Синђелић” 

Представљање програма  

Mind Up, Оснаживање 

породица и Вештине за 

адолесенцију 

Четврти дан 

посете 

Презентација Тереза Моличник, психолог ОШ 

“Стеван Синђелић” ће 

представити програм Mind Up 

који ће се реализовати за 

предшколце и млађе основце. 

Данијела Пејчиновић, педагог 

ОШ “Стеван Синђелић”, 

представиће програм 

Оснаживање породица и 

Вештине за адолесценцију 

ОШ “Стеван 

Синђелић” 

ОШ “Деспот 

Стефан 

Лазаревић” 

Обилазак звездарских 

школа и вртића 

Бубамара 

Школски фестивал 

науке – организаија и 

добробити 

Четврти дан 

посете 

Септембар  2014. 

Обилазак, 

Презентација, 

дискусија 

Обилазак ОШ “Деспот Стефан 

Лазаревић”, представљање 

организације и програма рада, са 

посебним освртом на Фестивал 

науке 

Обилазак вртића  Бубамара и 

упознавање са организацијом и 

програмима рада, са посебним 

освртом на програм 

математичког кутка, 

Представнии ОШ “Sladki vrh”,  

Представнии локалне заједние и 

наставнии са Звездаре  

ОШ “Деспот 

Стефан 

Лазаревић” 

Вртић 

Бубамара 

Обилазак културних 

институција – Музеј 

Николе Тесле, 

Манифестација Ноћ 

истраживача, Београд са 

река, Калемегданска 

тврђава 

Други и трећи дан 

посете 

Обилазак Туристички савез Београда, 

наставници звездарских школа, 

представнии ГО Звездара 

У складу са детаљним 

распоредом активности 

Београд 

Посета ОШ “ Сладки 

врх” 

Обилазак и упознавање 

са организацијом и 

радом школе 

Мај 2015. Обилазак, 

представљање 

Обилазак ОШ „ Сладки врх “  

Презентација организације и 

рада школе 

 

ОШ 

„Сладки 

врх“ 
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Представљање програма 

школе ОШ  ,,Сладки 

врх” 

Мај 2015. Презентација, 

Дискусија 

Представници  ОШ  ,,Сладки 

врх” 

Презентују eTweeninig и друге 

пројекте у којима школа 

учествује, програме које 

реализује  

ОШ 

,,Сладки 

врх” 

Трибина 

Организаије кампова и 

ваннаставних 

активности 

Четврти дан 

посете 

Септембар 2014. 

Презентација и 

дискусија, 

Размена 

искуства  

Представници  ОШ ,,Сладки 

врх” представљају своје 

програме ваннаставних 

активности и кампове 

Могућност имплементације у 

звездарским школама 

ОШ “Деспот 

Стефан 

Лазаревић” 

Посета часовима 

Планирање, реализаија, 

евиденије, евалуација 

 Мај 2015. Презентација и 

дискусија, 

размена 

искуства 

Посета часовима по плану 

домаћина 

ОШ 

,,Сладки 

врх” 

Учешће родитеља у 

раду школе 

Maj 2015. Презентација и 

дискусија, 

размена 

искуства 

Родитељи Савета родитеља ОШ 

,,Сладки врх” презентују рад 

школе 

ОШ 

,,Сладки 

врх” 

Програм за ученике по 

избору школе 

Program za učenike po 

izboru škole 

Maj 2015. Презентација, 

игра, дискусија, 

посете 

Ученици и запослени ОШ 

,,Сладки врх” 

ОШ 

,,Сладки 

врх” 


