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I   УСЛОВИ РАДА 

 

1. МАТЕРИЈАЛНО - ТЕХНИЧКИ  УСЛОВИ РАДА 
 
Набавка и радови у школској 2015/16. години 

 

У циљу побољшања услова рада утоку првог полугодишта школске 2015-16 предузето је: 

1. Санирани санитарни чворови на првом и другом спрату( замењене поломљене WC 

шоље и даске, славине, у кабинету Биологије и Физике - Хемије постављени лавабои и 

нове чесме, опремљена учионица са топлом водом за Систематске прегледе, санирана 

оштећења у школском дворишту-бетониране рупе, хоблован и лакиран паркет у 

кабинетима Музичке култире, Техничког образовања, Физичког васпитања, окречене 

просторије педагога школе и административног радника и постављен ламинат, урађен 

метални струјни орман са изведеном инсталацијом за клима уређаје педагога и 

административног радника). 

2. На почетку школске године набављена су наставна средства по требовањима 

наставника (папир за копирање и штампање, тонери, фломастери, вијаче, лопте, стеге за 

ТО, алат потребан за ТО, панои, урађени ормани (7) за ученике млађих разреда, купљен 

нови копир апарат за секретара школе, урађен канцеларијски сто за рачуноводство и 

купљене две фотеље канцеларијске,постављен пројектор у кабинету Информатике и 

купљени звучници за приредбе ученика, купљене књиге за библиотеку школе, 

професионална машина за прање суђа и конобарска колица за потребе ђачке кухиње, 

прслуци и кломпе за спремачице и домара школе, хигијеничарска колица (3) пара са 

пратећом опремом.Редовно се спроводи текуће одржавање од стране домара школе и 

одклањају ситни кварови као и одржавање рачунарске опреме. 

3. У току летњег распуста, јул/август 2016. године обављени су радови у клубу 

библиотеке. Клуб је преуређен у учионицу обзиром на то да је школа уписала још једно 

одељење првог разреда. Затим обављена је санација степеништа на главном и ђачком  

улазу школе-извршено је бетонирање. 
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2. КАДРОВСКА СТРУКТУРА 

 
У школској 2016/2017 години у школи је укупно било запослено 52 радника и сви са 

одговарајућом стручном спремом. 

Образовно-васпитни процес су реализовала укупно 36 наставника (31 наставник са 

високом стручном спремом, 5 наставника са вишом стручном спремом). 

Од укупног броја наставника у разредној настави било је 16 наставника (15 наставника 

разредне наставе са високом стручном спремом, 1 наставник разредне наставе са вишом 

стручном спремом). 

У предметној настави радило је 20 наставника (16 наставника са високом стручном 

спремом, 4 наставника са вишом стручном спремом). 

На административно-финансијским пословима раде 2 запослена и то: секретар и шеф 

рачуноводства. 

На пословима  благајника школе ради једна запослена са 50% радног времена. 

На радном месту секретара налази се запослена у радном односу на одређено време до 

преузимања радника или избора по конкурсу. 

На хигијенско-техничким пословима радило је укупно 10 запослених и то: 8 запослених на 

одржавању чистоће, 1 сервирка и 1 домар. 

Радила су два стручна сарадника: библиотекар са 50%  и педагог школе са 100%. 

Крајем првог полугодишта запослена Драгана Подкољњак, наставница разредне наставе 

вратила се са породиљског боловања и почела је са радом при чему је Марији Голубовић 

која  је била на замени отказан уговор о раду на одређено. 

Запослена Јасмина Мијаиловић, наставница енглеског језика је у периоду од 

9.1.2017.године до 1.2.2017.године била на неплаћеном одсуству са рада. У том периоду 

запослену је мењала Дијана Ђорђевић, наставница  енглеског језика. 

Запослена Драгана Томић, наставница географије, од 31.10.2016. године налази се на 

породиљском одсуству са рада и одсуству са рада ради неге детета. Запослену мења 

наставница географије Марија Митић. 



ОШ „Иван Гундулић” Нови Београд - Годишњи извештај о раду школе 2016/17. 

5 

 

 

 

 

Запослена Марија Шоргић, наставница физике и хемије, од 01.03.2017.год. налази се на 

одсуству са рада због одржавања трудноће. Запослену мења Ана Филиповић, наставник 

физике и хемије. 

Запослена Горгина Тешић, наставница физичког је од 06.03.2017.год. до 31.03.2017. 

године, била на одсуству са рада због привремене спречености за рад. Запослену су 

мењали Бојат Светлана од 06.03.2017. до 20.03.2017. године и Дацковић Милош од 

21.03.2017. до 31.03.2017, године. 

Запослена Данијела Алексић, секретар школе, је у периоду од 28.03.2017. до 27.07.2017. 

године била на одсусутву са рада због одржавања трудноће. Запослену је мењaо 

дипломирани правник Златан Поповић. 

Запослена Данијела Алексић, секретар школе, oд 21.08.2017. године, налази се  на  

одсуству са рада због одржавања трудноће. Запослену мења дипломирани правник Јелица 

Грубач. 

Запослена Мијаиловић Јасмина, наставница енглеског језиака, од 21.08.2017. године се 

налази на неплаћеном одсуству са рада због дошколовавања у иностранству у трајању од 

три године. 

Запослена Весна Васић, наставник математике, 31.08.2017. године је на лични захтев 

прекинула радни однос ради одласка у старосну пензију. 

Код осталих запослених у школи било је мањих одсуства са рада. Углавном су то краћа 

боловања техничког особља када је школа ангажовала замене за запослене који су на 

боловању. 

Табеларни приказ: 

 

Извршилац 
Укупан број 

запослених 
Степен стручне спреме  Године радног стажа  

ОШ ССС ВШС ВСС 0-5 6-10 11-20 21-30 31-40 

Директор 1    1    1  
Педагог 1    1    1  

Библиотекар 1    1    1  

Наставници 

разредне наставе 
16 - - 1 15 7 1 4 2 2 

Предметни наст. 20   4 16 2 6 6 3 4 

Администрација 3    2 1  1   
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Хигијенско – 

техничка служба 
10 8 3 - - 1 1 4 4 

 

СВЕГА 52 8 3 5 36 11 8 15 12 6 

 

3. УТИЦАЈ СРЕДИНE НА РАД ШКОЛЕ 
 

Школа се налази у улици Народних хероја 12, на територији МЗ «Студентски град», 

општина Нови Београд. 

Двориште је ограђено и остављен је пролаз за грађане. Спортске терене око школе 

користе станари из околних зграда па је њихово одржавање отежано, а потребно је и да се 

терени ограде и асфалтирају. 

У близини школе се налази Дечје позориште „Душко Радовић“, реновиран биоскоп 

„Фонтана“  што омогућава чешће културне посете овим институцијама. 

О здравственом стању ученика брине педијатријска служба Дома здравља Нови Београд 

која са школом има добру сарадњу. Систематски и контролни прегледи обављају се у 

школи о чему се извештавају управа школе и разредне старешине. 

Близина МcDonald’s и Предшколских установа омогућава успешну сарадњу током целе 

године. 

Школа има добру сарадњу са Општином Нови Београд која има разумевање за потребе 

школе. 

 

II   ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

1. УЧЕНИЦИ 

 
На почетку школске године школа је имала 434 ученика. У току године су се уписала 6 

ученика,  а исписало 3, тако да је укупан број ученика на крају школске годинe 437. 

Просечан број  ученика по одељењу је 24.15 
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На почетку школске године формирано је 18 одељења – 8 одељења старијих разреда и 9 

одељења млађих разреда од чега 4 са целодневном наставом и 2 одељења са класичном 

наставом и продуженим боравком. 

 
 

 

 

РАЗРЕД 

МЛАЂИ СТАРИЈИ ∑  

КЛАСИЧНА НАСТАВА СА 

ПРОДУЖЕНИМ БОРАВКОМ 

*ЦЕЛОДНЕВНА НАСТАВА 

 
КЛАСИЧНА НАСТАВА 

 

I II III IV V VI VII VIII 

ОДЕЉЕ- 

ЊА 

3 3 2 2 2 2 2 2 18 

11 12 13 21 22 23 31 32 41 42 51 52 61 62 71 72 81 82  
 

БРОЈ УЧ. 27 28 25 24 25 21 
2 

1 
26 29 27 21 26 24 19 27 22 23 22 

 

 80 70 47 56 47 43 49 45 
437 

 

253 184 
 

Прос. 

уч. 

26,6 23,33 23,5 28 
23, 

5 
21,5 24,5 22,5  

24,1 

25,35 23 
 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 5 ГОДИНА УНАЗАД 

 

Школска година На почетку шк.год На крају шк.год. 

2016/2017 434 437 

2015/2016. 395 399 

2014/2015. 366 364 
2013/2014. 362 362 

2012/2013. 343 340 

2011/2012. 357 356 

2010/2011. 392 385 

 

 

2. РАСПОРЕД СМЕНА И РИТАМ РАДНОГ ДАНА 
 

За одељења класичне наставе, настава је организована пре подне са  почетком  у 09:00 

сати. Продужени боравак оранизује се после наставе до одласка ученика кући, односно дo 

16:45. Одељења целодневне наставе имају посебан режим рада од 07:00 до 16:30. 
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3. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР 
 

Календар рада школе заснивао се на Календару за школску 2016/2017. год. који је 

сачинило Министарство просвете. У току ове школске године није било одступања од 

календара. 

 

 

4. ОСТВАРЕНОСТ ФОНДА ЧАСОВА 

 
Реализација наставног плана и програма одвијала се у оквиру 36 наставних недеља. 

Поред часова обавезног дела школског програма, редовне, допунске и додатне наставе, 

успешно су реализовани задаци и активности ученика у оквиру секција. Због бољег прегледа 

остварености фонда часова обавезних и изборних наставних предмета у табелама  је  

приказан број нереализованих часова. 

 

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

Нереализовани часови 

Предмет/разред I II III IV V VI VII VIII ∑ 
СРПСКИ ЈЕЗИК     1 2 2 4 9 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 1   1 1 3 5 12 

ЛИКОВНА КУЛТ.     6 2 4 4 16 

МУЗИЧКА КУЛТ.       1 1 2 

СВЕТ ОКО НАС          
ПИД          
ИСТОРИЈА     1   1 2 

ГЕОГРАФИЈА     1 2 4 2 9 

МАТЕМАТИКА     1  2 6 9 

БИОЛОГИЈА     1 1 2 2 6 

ХЕМИЈА       2 - 2 

ФИЗИКА      3 3 - 6 

ТИО      -- 3 2 5 

ФИЗИЧКО ВАСП.     2 2 2 4 10 

∑ А 1 1 - - 14 13 28 31 88 
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Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

Нереализовани часови Број ученика 

Предмет/разред I II III IV V VI VII 
VI 

II ∑ I II III IV V VI VII VIII ∑ 

ВЕРСКА НАС.  1 2   3 4 6 16 23 26 28 18 25 19 28 28 195 
ГРАЂ.ВАСП.     2 1 3 4 10 53 43 19 38 24 25 18 17 237 
ИЗАБ. СПОРТ        2 2     47 43 49 45 184 

ЛЕПО ПИС.          76        76 
ЧУВАРИ ПР.           89 15      104 
НАРОДНА Т.                   

ОД ИГР.ДО РАЧ.            32 56     88 
ХОР И ОРКЕ.                   
ЦРТ.СЛИК.ВАЈ.     4    4     13    13 
ИНФ. И РАЧУ.     1 1 2 2 6     36 44 22 7 109 
ДОМАThИНСТВО       1 2 3       26 38 64 

НЕМ. ЈЕЗИК**     1 4 2 3 10    36 34 34 32 31 167 
РУС. ЈЕЗИК**     1 3 1 4 9    20 16 13 15 14 78 

∑Б 1 2   \    60 ** Факултативни предмети у 4. 

разреду, а од 5-8. разреда други 

страни језик ∑ А и Б 1 3       64 

 

 

Број реализованих часова допунске и  додатне  наставе по предметима и разредима. 

 
 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

Реализовани -часови Број ученика (редовно и повремено) 

Р
аз

р
ед
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Ј
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Ј
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Г
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Г
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. 

Ј
. 

Е
Н

Г
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М
. 

Ј
. 

Ј
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С
. 

Ј
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И
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И
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А

 

Г
Е

О
Г

Р
. 

Х
Е
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И

Ј
А

 

Б
И

О
Л

О
Г

 
I 54 

   
54 

    
14 

   
12 

    

II 36 
   

36 
    

23 
   

22 
    

III 36 
   

36 
    

9 
   

6 
    

IV 36 
   

36 
    

6 
   

6 
    

V 23 12 17 - 32 
 

- 
 

6 7 6 6 
 

17 
   4 

VI 12 12 16 - 31 9 - 
 

7 7 5 3 
 

10 9 
  2 

VII 24 12 14 - 14 9 - 9 7 10 4 5 
 

9 7 
 

9 
2 

VIII 12 10 13 
 

17 8 
 

9 11 13 6 9 
 

11 10 
 

18 
2 
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ДОДАТНА НАСТАВА 

Реализовани часови Број ученика (редовно и повремено) 

Р
аз

р
ед
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Г

. 
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. 
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IV 36 
   

36 
                   

V 27 - - - 29 
 - -  17 - - 12 

   
10 

    7   

VI 16 16 - - 32 16 - - 
 

18 - - 11 5 
  

8 5    
7 

  

VII 31 20 
  

14 11 13 15 18 17 
  

9 5 
  

5 5 8 2 3 4 
  

VIII 25 23 25 30 19 9 9 20  14   10 8 2 3 10 1 3 5 2 4   

 

 

Број реализованих часова секција и број обухваћених ученика: 

 

СЕКЦИЈЕ -Реализовани часови и број обухваћених ученика 

I- IV час ученика V-VIII ЧАС Ученика 

1. ЛИТЕРАРНА 36 4 1. ГЕОГРАФСКА 26 8 

2. РЕЦИТАТОРСКА 72 17 2. РЕЦИТАТОРСКА 18 11 

3. ДРАМСКА 36 5 3. ДРАМСКА 36 29 

4. МАТЕМАТИЧАРЕЊЕ 144 15 4.    

5. МАТЕМАТИЧКА 72 5 5.    

6. ФОЛКЛОРНА 36 16 6.    

7. ЕКОЛОШКА 36 10 7. ЕКОЛОШКА 35 18 

8. ЛИКОВНА 72 6 8.    

9. ШАХОВСКА 72 / 9. СЕКЦИЈА ХЕМИЈЕ И 

ФИЗИКЕ 

36 16 

10 КАЛИГРАФИЈА 36 9 10 ГРАЂЕВИНСКО – 

АРХИТЕКТОНСКА 

22 5 

11. РИТМИЧКА 36 15 11. МАШИНСКА 30 3 

12. СПОРТСКА 36 17 12. ГИМНАСТИЧКА 36 10 

13. ВРЕДНЕ РУКЕ 36 15 13. ТЕХНИЧКО- 
САОБРАThАЈНА 

30 5 

    14. НЕМАЧКА 29 2 
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Број ученика обухваћен допунском наставом варирао је у току године према потребама 

ученика. 

Удовољило се већини педагошких захтева у циљу успешног учења. Праћењем 

напредовања ученика констатовано је да су сви ученици постигли боље резултате. 

Ученици су активно учествовали у реализацији додатне наставе. На овим часовима 

проширивали су  знања и припремани  су за такмичења . 

Добри резултати на свим нивоима такмичења говоре о квалитету рада на овим часовима 

Понуда слободних активности вршена је према интересовањима ученика. Резултат тога 

је велики број ученика укључених у секције које су успешно оствариле своје циљеве и 

задатке. 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА 

 

 
Припремна настава у 8-1 и 8-2 одржавала се од почетка школске године за предмете 

Српски језик. За остале предмете који су обухваћени комбинованим тестом: Географија, 

Историја, Физика, Хемија и Биологија припремна настава је почела у другом 

полугодишту. 

Припремна настава из Српског језика у осмом разреду одржано је 28  часова,  10 

часова Математике и Историје, Географије 12 часова, Физике 13, Хемије 12 и Биологије  

16 часова. 

Припремна настава се одржавала редовно. Ученици су долазили редовно. У току другог 

полугодишта због много припремних настава нису могли да иду на све часове, па су се 

ученици опредељивали за оне где им је била потребна већа помоћ. 

Резултати завршног испита дати су у посебном Извештају за завршни испит. 
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РЕАЛИЗОВАНЕ ПОСЕТЕ, ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ 
 

МЛАЂИ РАЗРЕДИ 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОСТВАРЕНИ САДРЖАЈИ РАЗРЕД 

 

04.10.2016. 
Биоскоп ,,Фонтана” - анимирани 

филм  „ Храбри фитез Тренк“ 

 

Трећи разред 

 
 

04.10.2016. 

 
Биоскоп ,,Фонтана” - филм „ Ко се 

боји вука још“ 

 
 

Први,други  и четврти разред 

 

11.10.2016 
Посета библиотеци „ Вук 

Караџић“ 

 

Први разред 

 

24.10.2016. 
Једнодневна екскурзија Јагодина- 

Свилајнац 

 

Трећи разред 

 

24.10.2016. 
Једнодневна екскурзија ( Мали 

Иђош) 

 

Први и други разред 

 
24.10.2016. 

Једнодневна екскурзија Београд- 

Јагодина 

 
Четврти разред 

 
 

22.11.2016. 

 

Посета позоришту „ДКЦ“ – 

представа „ Авантура до 

чаробњака из Оза“ 

 
Први, други,трећи и четврти 

разред 

22.12.2016. Позоришна представа „ Палчић“ Први разред 

 

27.02.2017. 
Биоскоп ,,Фонтана” – филм „ 

Певајмо“ 

Први, други ,трећи и четврти 

разред 

20.04-27.04.2017 Настава у природи на Руднику Четврти разред 

27.04-04.05.2017 Настава у Природи на Руднику Први и други разред 

14.05.2017. 
Одлазак у Цркву Св. Димитрија на 

св. Литургију 
Први, други,четврти разред 

17.05.2017. 
Посета Дечјем позоришту „ 

Душко Радовић“, представа „ Цар 
Други, трећи и четврти разред 
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је го“ 

 

 

23.05.2017. 
Посета Дечјем позоришту „ 

Душко Радовић“, представа „ 

Камени цвет“ 

 

Први разред 

24.05.2017. Посета Јапанској амбасади Други и четврти разред 

26.05-02.06.2017 Настава у Природи на Руднику Трећи разред 

 

13.06.2017. 
Посета Мекдоналдсу- сладолед од 

новца прикупљеног на продајној 

изложби 

 

Трећи разред 

 

 

СТАРИЈИ РАЗРЕДИ 
 

Екскурзије ученика изведене су према Годишњем плану рада школе на следећим 

релацијама: 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОСТВАРЕНИ САДРЖАЈИ РАЗРЕД 

03.10.2016 
Дани Москве у Београду- 

изложба 
Шести разред 

13.10-15.10.2016 
Матурска екскурзија 

Београд-Златибор-Тара 
Осми разред 

30.11.2016 
Мотивациона представа 

слепих и слабовидих 
Осми разред 

 

15.12.2016 
Београдски сајам- Фестивал 

науке 

 

Осми разред 

15.12.2016 
Посета позоришту „Театар 

5“-представа 
Осми разред 

 

12.01.2017 

Посета биоскопу Фонтана- 

филм „ Santa Maria della 

salute“ 

 

Шести, седми и осми разред 

 
23.03.2017 

 

Посета позоришту „ Дадов“- 

представа „ Насиље“ 

 
Седми и осми разред 

14.05.2017 Посета Цркви Св.Димитрија Шести, седми и осми разред 

29.05.2017 Екскурзија Београд-Палић Шести разред 
 Дводневна екскурзија 

београд-Ђердапска клисура 
Седми разред 

 Посета музеју Кнеза 

Милоша 
Седми разред 
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Извештаји о реализацији екскурзија и наставе у природи прочитани су на седници 

Наставничког већа и налазе се у овом документу, у поглављу VI: Реализација осталих 

облика образовно-васпитног рада. 

 

5.РЕАЛИЗАЦИЈА ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У 

ШКОЛИ ( ПОСЕТЕ, ЕКСКУРЗИЈЕ,ПРИРЕДБЕ, 

ПРЕДАВАЊА, АКЦИЈЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 

ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА) 

 
СЕПТЕМБАР 

 
Ове године смо уписали 434 ученика. У првом и другом разреду имамо по три  

одељења, а од трећег до осмог по два. Укупно 18 одељења. Пошто се настава одржава  

само пре подне, недостајала је учионица, па је читаоница преграђена и у њу су смештени 

ученици 31. 

1.9.2016. Почела је настава у новој школској години. Свечани пријем првака био је у 17 

часова. 

19.9.2016. Ученици трећег и четвртог разреда гледали су у Биоскопу ,,Фонтанаˮ 

анимирани филм ,,Ко се боји вука јошˮ. 

19.9.2016. За ученике трећег и четвртог разреда приређена је књижевна радионица коју је 

организовала издавачка кућа Propolis books. Tом приликом је представљена нова књига 

веома популарног енглеског писца Дејвида Вилијамса ,,Деда у бекствуˮ. Истог дана су 

инспектори Одељења за малолетничку деликвенцију града Београда одржали предавање  

за ученике петог разреда. Тема је била: упознавање с полицијом и безбедност деце. 

21.9.2016. Ученици 51 и 52 обишли су Калемегдан са својим разредним старешинама. Том 

приликом су посетили Конак кнегиње Љубице, саборну цркву и Галерију природњачког 

музеја. 
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ОКТОБАР 

 

 

3.10.2016. У оквиру манифестације дани Москве у Београду, Руски центар на  

Филолошком факултету организовао је ликовни конкурс ,,Симболи Русије у Београдуˮ за 

ученике основних школа. Од наших учесника, највише успеха је постигла Андријана 

Радић из 61, која је освојила бронзану медаљу за треће место. Честитамо јој! 

4.10.2016. У преподневним часовима учитељице првог и другог разреда водиле су своје 

ученике у Биоскоп ,,Фонтанаˮ на пројекцију анимираног филма ,,Ко се боји вука јошˮ. 

Поподне је одржана изложба кућних љубимаца у оквиру Дечје недеље, чиме се, као и 

сваке године  уназад,  обележио Светски дан животиња. 

7.10.2016. У Основној школи ,,Драган Лукићˮ одржано је општинско такмичење у 

кошарци за ученике 7. и 8. разреда. 

8.10.2016. Традиционална Трка за срећније детињство одржана на Ушћу за ученике од 1. 

до 8. разреда. 

11.10.2016. Стоматолози из Дома здравља Нови Београд обавили преглед зуба у школи 

ученицима 8. разреда. 

12.10.2016. У оквиру Дечје недеље наш ученик Лука Јоксимовић из 81 добио је прву 

награду на Ликовном конкурсу ,,Нећу да бригам, хоћу да се играмˮ. 

13-15.10.2016. Ученици 8. разреда били су на екскурзији на Тари. Маршута је  била 

следећа: Београд - манастир Благовештење – Сирогојно – Златибор – Тара – Мокра гора 

(шарганска осмица, Дрвенград) – Перућац – Бајина Башта – Београд. Ученици су били 

смештени у хотелу ,,Бели борˮ на Тари. И путовање и боравак прошли су у најбољем реду. 

14.10.2016. Ученици 5. и 6. разреда ишли су у ОШ ,,Радоје Домановићˮ на општинско 

такмичење у кошарци. Мушка екипа наше школе пласирала се у полуфинале, које ће се 

одржати у истој школи у среду, 19.10. 

19.10.2016. На општинском такмичењу у кошарци ученици 6. разреда освојили су  3. 

место. 
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24.10.2016. Ученици првог и другог разреда ишли су у Мали Иђош. Обишли су салаш 

Катаи, Пекарски музеј и рибњак код речице Криваје. Ученици трећег и четвртог разреда 

ишли су на једнодневни излет у Јагодину . 

 

НОВЕМБАР 

 

 

2.11.2016.  Ученице  5. и  6.  разреда  ишле  су на  општинско такмичење  у одбојци  у ОШ 

,,Краљ Александарˮ. Нажалост, нису се пласирале на даље такмичење. 

4.11.2016. Ученици 52 су са својом разредном Александром Адамовић Тасић одгледали 

представу ,,Тинејџ клубˮ у Позоришту ,,Душко Радовићˮ, која се одиграла у 20 часова. 

18.11.2016. Ученици седмих разреда отишли су  да  разгледају  резиденцију  кнеза 

Милоша у Топчидеру,  тј. Милошев конак. 

22.11.2016. Ученици млађих разреда ишли су у Дечји културни центар где су гледали 

представу ,,Авантура до чаробњака из Озаˮ. 

25.11.2016. Завршено је поплочавање испред главног улаза у школу и ђачког, у дворишту. 

30.11.2016. За ученике 7. и 8. разреда приказана је у нашој фискултурној сали 

Мотивациона представа,  коју су  извели чланови Асоцијације слабовидих и слепих. 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

 

1.12.2016. Реализована је школска завршница пројекта Певајмо сви, рад са одељењским 

хоровима. Учествовали су учници млађих разреда. 

2.12.2016. Ученици 52 су у Позоришту ,,Пинокиоˮ одгледали представу ,,Ничијиˮ, коју је 

припремила драмска секција Девете београдске гимназије. 

8.12.2016. Учествовали смо у завршници пројекта ,,Певајмо свиˮ (рад са одељењским 

хоровима), која се одржала у Дечјем културном центру. Пројекат је, иначе, реализован под 

покровитељством Министарства просвете и Градског секретаријата за образовање и 

васпитање. 

15.12.2016. Ученици старијих разреда посетили су Фестивал науке на Београдском сајму. 
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15.12.2016. Наставница Сузана Кићановић је водила ученике 6 ½ на представу „Буба у  

ухуˮ, која се приказује на сцени Пете београдске гимназије, а глумци су чланови 

аматерског позоришта Театар 5. 

22.12.2016. У фискултурној сали је за ученике првог и другог разреда изведена луткарска 

представа ,,Палчићˮ. 

28.12.2016. Ученици старијих разреда прославили су у школи Нову годину. 

30.12.2016. Последњи дан календарске године традиционално је улепшан маскенбалом за 

ученике млађих разреда. Маштовите креације, песма, музика и игра обележиле су овај дан. 

 

ЈАНУАР 

 

 

12.1.2017. Ученици старијих разреда ишли су на пројекцију филма Здравка Шотре ,,Santa 

Maria della Salluteˮ, који се приказивао у биоскопу ,,Фонтанаˮ. 

27.1. 2017. Као и сваке године приређена је приредба за школску славу, у којој су 

учествовали ученици свих узраста, било да су чланови хора и оркестра, било драмске и 

рецитаторске секције. Тако је радно обележен Свети Сава на задовољство садашњих и 

бивших ученика, родитеља, бака и дека који су били добра публика. 

 

ФЕБРУАР 

 

 

14.2.2017. Одржано такмичење рецитатора ученика млађих разреда. Једногласном  

одлуком жирија изабрана је Софија Урукало из 41. Друго место деле Петра Шево из 13 и 

Симон Вујић из 32. Треће место је припало Нађи Костадиновић и Ани Јовановић, које иду 

у одељење 42. Истог дана је било такмичење и за ученике старијих разреда. Победила је 

Ивана Вучковић 71, друго место је освојила Анђела Антонијевић 61, а треће Мина  

Шкипина из 71.  Желимо им срећу на општинском такмичењу! 

24.2.2017. Ученици другог и четвртог разреда су одгледали филм ,,Певајмо 3 dˮ у  

биоскопу ,,Фонтанаˮ, а 27. 2.2017. исти филм ће гледати ученици првог и трећег разреда. 
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MAРТ 

 

 

16.03.2016. Одржано је такмичење из математике ,,Кенгур без граница“ за ученике свих 

разреда. 

Истог дана су била отворена врата за будуће прваке и њихове родитеље. Приређене су 

разне радионице по учионицама и кабинетима, добијали су разне поклончиће које су им 

направили ученици млађих разреда, поклањали су се и часописи наше школе. Деца су 

уживала и дружењу с нашим ученицима који су се показали као прави домаћини. 

23.03.2017. Разредне старешине старијих разреда водили су своје ученике у Аматерско 

позориште ,, Дадовˮ на представу ,,Насиљеˮ. 

31.03.2107. У Библиотеци града Београда, дечје одељење ,Чика Јова Змајˮ, одржана је 

завршна свечаност и додела награда у вези са литерарно-ликовним конкурсом ,,Гласам за 

књигуˮ. И наши су ученици, углавном млађих разреда, учествовали представљајући 

омиљену књигу саставом или цртежом. С поносом све обавештавамо да је наша ученица 

Лила Станојевић из 23 за свој литерарни састав освојила прво место! 

 
АПРИЛ 

 

 

20-27.4.2017. Ученици 41, 42, 23 и 12 боравили су на Руднику недељу дана где су имали 

наставу у природи. Све је протекло у најбољем реду, а активности су се спроводиле по 

плану и програму. 

27. 4 - 4.5. Ученици 21, 22 и 11 боравили су на Руднику недељу дана где су имали наставу у 

природи. Све је протекло у најбољем реду, а активности су се спроводиле по плану и 

програму. 

Од 28.4.2017. почела је с радионицом у нашој школи Фондација ,,Маслачакˮ. Одржаће се  

8 радионица у оквиру програма подршке даровитој деци и то петком, од 8 до 8:45. 
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МАЈ 

 

 
7-8.5.2017. Ученици седмих разреда били су на екскурзији у Костолцу два дана, где су 

обишли Виминацијум. 

10.5.2017. Одржано је завршно такмичење у читању за ученике 2, 3. и 4. разреда. Одлуком 

жирија, за најбоље читаче  у 2. разреду изабрани су: 

Богдан Бјелић из 22, 

Маша Стефановић 23. 

Дуња Симић 23 

 
 

У 3. разреду изабрани су: 

Вања Стефановић 32 

Уна Убовић 31 

Ања Бачко 31 

 
 

Најбољи у 4. разреду: 

Софија Јокић 41 

Нађа Костадиновић 42 

Софија Урукало 41 

Првонаграђени су добили за награду лепу књигу. 

 
 

15.5.2017. Свечаном приредбом обележен је Дан школе. Наша ОШ ,,Иван Гундулићˮ је 

прославила 67. рођендан! Директор је даровао књиге свим ученицима који су освојили 

награде на општинском, градском и републичком нивоу. Прослава се завршила за чланове 

колектива и госте у ресторану уз игру, песму и пријатно дружење. 

16.5.2017. Сви учесници манифестације Читалачка значка данас су са библиотекарком из 

Библиотеке ,,Вук Караџићˮ разговарали о прочитаним књигама. Ове године 62 ученикa је 

радило Читалачку значку, a њих 14 ће бити награђено на свечаној додели у Општини Нови 

Београд у јуну. Награђени су: Нађа Мадић и Илија Станишић из 21, Олга Бојовић из 22, 

Коста  Атанацковић,  Драгана  Новковић  и  Ива  Петровић  из  23;  Уна  Убовић      31, Ања 
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Поповић и Вања Стефановић из 32; Софија Јокић из 41, Нађа Костадиновић и Стефана 

Јовичић из 42; Тамара Миливојевић и  Андријана Радић из 61. 

17.5.2017.   Ученици  2,  3.  и  4.  разреда   су били   у Позоришту ,,Душко  Радовићˮ,    где 

с 

у одгледали представу ,,Царево ново одело- цар је гоˮ. 

23.5.2017. Представу ,,Камени цветˮ у Позоришту ,,Душко Радовићˮ гледали су ученици 

сва три одељења првог разреда. 

26.5 – 2.6. 2017. На рекреативној настави на Руднику били су ученици 13, 31  и 32. 

29.5.2017. Ученици 61 и 62  били су на једнодневном излету на Палићу. 
 

 

III РЕЗУЛТАТИ ОБРАЗОВНО- 

ВАСПИТНОГ РАДА 

1. ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА, ВЛАДАЊЕ 

И ИЗОСТАНЦИ 

 

Први разред је због описног оцењивања изузет из даље анализе која се заснива на 357 

ученика од другог до осмог разреда који се бројчано оцењују. 

Сви ученици првог разреда успешно су савладали наставне садржаје предвиђене за први 

разред. 
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Табеларни приказ: 

 ОПШТИ   УСПЕХ  ОД   2. ДО 8. РАЗРЕДА  

 БРОЈ УЧЕНИКА  

 I II III IV V VI VII VIII ∑ 

∑ 80 70 57 46 47 43 49 45 437 
М 40 32 22 27 18 25 31 19 214 

Ж 40 38 35 19 25 18 18 26 223 

 ОПШТИ УСПЕХ  

 

о
п

и
сн

е 

о
ц

ен
е 

        

5. 70 32 46 31 29 30 25 263 

4 . 14 9 13 9 13 9    67 

3 - 1 1 3 5 6 11 27 

2 - - - - - - - - 
1  - - - - - - - - 

Неоцењен - - - - - - - - 

са 1 нег. - - - - - - - - 

са2 - - - - - - - - 

са3,4 - - - - - - - - 

С.О. 4.88 4.59 4.78 4.43 4.37 4.40 4.20 
4.55 II-IV/ V-VIII 4.74 4.36 

 ИЗОСТАНЦИ ОД   1. ДО 8. РАЗРЕДА  

∑ 3308 2764 2224 2236 3231 2805 3299 1990 21866 
Оправдани 3306 2764 2233 2236 3167 2778 3243 1844 21562 

 10539 11032 
неоправдани 2 - 9 - 64 27 56 146 304 

 11 293 

I-VIII 41,54 59,94 50,74 

 ВЛАДАЊЕ *од 6. разреда владање се оцењује 

бројчано и улази у просек 

 

примерно 80 70 57 46 45 41 48 43 430 
врлодобро - - - - 1 2 1 `- 4 

добро - - - - 1 - - 2 3 
задовољавајуће - - - - - - - - - 

незадовољавајуће - - - - - - - - - 

Васп. мере          

васп.дисцип. 

мере 
- - - -   - - - 

 

Изузетно висок проценат ученика са примерним владањем говори у прилог   остваривања 

квалитетне комуникације, васпитне улоге школе и поштовања правила понашања која 

обезбеђују  добре  односе  и  међусобну  толеранцију  свих  актера    васпитно-образовног 
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процеса. 

 
ВУКОВЕ  И СПЕЦИЈАЛНЕ ДИПЛОМЕ 

 
Ученици носиоци Вукове дипломе Специјалне дипломе (укупно 43) 

Катарина Адамовић 

Нађа  Зарић 

Теодора Мацура 

Тара Убовић 

Милица Мићић 

Игор Станковић 

Српски језик-5 

Биологија- 5 

Математика- 1 

Енглески језик- 1 

Руски језик – 1 

Информатика – 1 

Физика – 1 

Географија-3 

Историја- 2 

Ликовна култура 2 

Музичка култура 12 

 

Лука Миљевић 

Теодора Радан 

Дуња Грубор 

ТИО - 1  

 

За ђака генерације школске 2016-17 год. проглашенa је Милица Мићић  из одељења 8-1. 

 

Изузетно висок проценат ученика са примерним владањем говори у прилог остваривања 

квалитетне комуникације, васпитне улоге школе и поштовања правила понашања која 

обезбеђују добре односе и међусобну толеранцију свих актера васпитно-образовног 

процеса. 

 

2. РЕЗУЛТАТИ ЗАВРШНОГ ИСПИТА УЧЕНИКА 8. 

РАЗРЕДА И УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 
 

На Завршни испит је приступило 45 ученика осмог разреда. Ученици су Завршни 

испит полагали у школи, у сали за физичко васпитање. Сви ученици су завршили успешно 

Завршни испит. 

 

Резултати на тестовима: 

Српски језик – 14,19 бодова 

Математика – 12,02 бодова 

Комбиновани тест – 10,13 бода 

 

Укупно на нивоу школе –36,34 бода 
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Табеларни приказ резултата на завршном испиту 

 

Одељење Српски језик Математика Комбиновани Укупно 

81 13,91 11,28 10,46 35,65 

82 14,48 12,75 9,82 37,05 

Просечно 14,19 12,02 10,13 36,34 
 

 

Табеларни приказ комбинованог теста по предметима 
 

Разред Физика (4) Хемија (3) Биологија (5) Географија (4) Историја (4) Укупно 

81 2.02 1,17 2,82 2,07 2,32 10,46 

82 1,95 0,98 2,73 2,05 2,09 9,82 

просечно 1,99 1,08 2,78 2,06 2,21 10,13 
 

 

АНАЛИЗА ЗАВРШНОГ ТЕСТА 

(ШКОЛСКА 2016/2017.) 

 МАТЕМАТИКА 
 

Укупан број задатака 20, максималан број бодова 20. Од 460 поена одељење 

VIII/1 је добило 259,5 поена док је одељење VIII/2 од укупно 440 поена добило 280,5 

поена. 

Укупно процената за одељење VIII1 

(56,41%). Укупно процената за одељење 

VIII/2 (63,75%). 

Средња оцена по ђаку у одељењу VIII/1 је 11,28, а у одељењу VIII2 износи 12,75. 

 

На нивоу школе урађено је 60,08% теста из математике, а просечна оцена на 

нивоу школе износи 12,02. 

Првих десет питања на тесту је основни ниво. Од 11-ог до 16-ог питања  је 

средњи ниво а од 17-ог до 20-ог питања напредни ниво. 
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питање 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VIII1- 
укупно 

поена 

 

20 
 

20 
 

15 
 

14 
 

15 
 

11 
 

17 
 

21 
 

19 
 

15 

VIII1 – у 
процентима 

86,96% 86,96% 65,22% 60,87% 65,22% 47,83% 73,91% 91,30% 82,61% 65,22% 

 

питање 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

VIII1- 
укупно 

поена 

 

11,5 
 

12 
 

13 
 

19 
 

8 
 

8,5 
 

5 
 

2,5 
 

9 
 

4 

VIII1 – у 

процентима 
50,00% 52,17% 56,52% 82,61% 34,78% 36,96% 21,74% 10,87% 39,13% 17,39% 

 
- oсновни ниво: 72,61% 

- средњи ниво: 52,17 % 

- напредни ниво: 22,28% 
 
 

питање 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VIII2- 
укупно 

поена 

 

19,5 
 

20 
 

17 
 

19 
 

14 
 

13 
 

21 
 

21 
 

21 
 

16 

VIII2 – у 
процентима 

88,64% 90,91% 77,27% 86,36% 63,64% 59,09% 95,45% 95,45% 95,45% 72,73% 

 

питање 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

VIII2 - 
укупно 

поена 

 

12 
 

13 
 

14 
 

21 
 

12 
 

10 
 

4 
 

0,5 
 

10 
 

2,5 

VIII2 – у 
процентима 

54,55% 59,09% 63,64% 95,45% 54,55% 45,45% 18,18% 2,27% 45,45% 11,36% 

 
- oсновни ниво: 82,50% 

- средњи ниво: 62,12% 

- напредни ниво: 19,32% 
 

 

 На нивоу школе:  

- основни ниво: 77,44% 

- средњи ниво: 57,04% 

- напредни ниво: 20,83% 
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 СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

Укупан број задатака 20, максималан број бодова 20. Од 460 поена  

одељење VIII/1 је добило 320 поена док је одељење VIII/2 од укупно 440 поена добило 

318,5 поена. 

Укупно процената за одељење VIII1 

(69,57%). Укупно процената за одељење 

VIII/2 (72,39%). 

Средња оцена по ђаку у одељењу VIII/1 је 13,91 а у одељењу VIII2 износи 14,48. 

На нивоу школе урађено је 70,94% теста из математике, а просечна оцена на нивоу 

школе износи 14,19. 

Питања основног нивоа су: 3,4,5,6,7,8,10,11,12,14,19 и 20. Средњи ниво: 2,9,13,15. 

Напредни ниво: 1, 16, 17, 18. 
 
 

питање 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VIII1- 
укупно 

поена 

 

20 
 

7 
 

21 
 

20 
 

16 
 

12 
 

14 
 

15 
 

17 
 

16 

VIII1 – у 
процентима 

86,96% 30,43% 91,30% 86,96% 69,57% 52,17% 60,87% 65,22% 73,91% 69,57% 

 

питање 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

VIII1- 
укупно 

поена 

 

20 
 

15 
 

16 
 

17 
 

21 
 

8 
 

17 
 

15 
 

16 
 

17 

VIII1 – у 

процентима 
86,96% 65,22% 69,57% 73,91% 91,30% 34,78% 73,91% 65,22% 69,57% 73,91% 

 
- oсновни ниво: 72,10% 

- средњи ниво: 66,30% 

- напредни ниво: 65,22% 
 

 

 
 

питање 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VIII2- 
укупно 

поена 

 

19 

 

12,5 

 

20 

 

21 

 

17 

 

11 

 

16 

 

10 

 

16,5 

 

14 

VIII2 – у 
процентима 

 

86,36% 
 

56,82% 
 

90,91% 
 

95,45% 
 

77,27% 
 

50,00% 
 

72,73% 
 

45,45% 
 

75,00% 
 

63,64% 
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питање 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

VIII2 - 
укупно 

поена 

 

18 

 

10 

 

15 

 

18 

 

20 

 

9 

 

17,5 

 

17 

 

18 

 

19 

VIII2 – у 
процентима 

 

81,82% 
 

45,45% 
 

68,18% 
 

81,82% 
 

90,91% 
 

40,91% 
 

79,55% 
 

77,27% 
 

81,82% 
 

86,36% 

 

 
 На нивоу школе:  

- основни ниво: 72,41% 

- средњи ниво: 69,44% 

- напредни ниво: 68,12% 
 

 

 

КОМБИНОВАНИ ТЕСТ 

 ГЕОГРАФИЈА 
 

 

Укупан број задатака 4, максималан број бодова 4. Од 92 поена одељење VIII/1 је 

добило 48,5 поена док је одељење VIII/2  од укупно 88 поена добило 45 поена. 

Укупно процената за одељење VIII1 (52,72%). 

Укупно процената за одељење VIII/2 (51,13%). 

Средња оцена по ђаку у одељењу VIII/1 је 2,10, а у одељењу VIII2 износи 2,05. 

На нивоу школе урађено је 51,93% теста из географије, а просечна оцена на нивоу 

школе износи 2,08. 

Прво питање - основни ниво – стандард ГЕ.1.1.1 – разуме појам оријентације и 

наводи начине оријентисања 

Друго питање - основни ниво – стандард ГЕ.1.4.2 – именује континенте и 

препознаје њихове основне природне и друштвене одлике 

Треће питање – средњи ниво – стандард ГЕ.2.4.1 – описује природне и друштвене 

одлике наше државе и наводи њене географске регије 

Четврто питање – напредни ниво – стандард ГЕ.3.2.2 – објашњава физичко- 

географске законитости у географском омотачу (климатску и биогеографску зоналност) и 

наводи мере за његову заштиту, обнову и унапређивање. 

 
 

Питање 
1  

26 2 3 4 

VIII1- укупно поена 15 20 6.5 7 

VIII1 – у процентима 65,22 % 86,96 % 28,26 % 30,43% 
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- oсновни ниво: 76,09 % 

- средњи ниво: 28,26  % 

- напредни ниво: 30,43 % 
 
 

Питање 1 2 3 4 

VIII2-укупно поена 13 18,5 5 8,5 

VIII2 – у процентима 59,09 % 84,09 % 22,73 % 38,64 % 
 

- oсновни ниво: 71,60 % 

- средњи ниво: 22,73  % 

- напредни ниво: 38,63 % 

 
 На нивоу школе:  

- основни ниво: 73,89 % 

- средњи ниво: 25,45 % 

- напредни ниво: 34,53 % 

 

 ИСТОРИЈА 
 

 

Тест из историје садржи два задатака основног нивоа, један задатак средњег нивоа  

и један задатак напредног нивоа. Прво и треће питање основни ниво, друго питање на 

тесту је средњи ниво и четврто питање напредни ниво. 

Укупан број задатака 4, максималан број бодова 4. Од 92 поена одељење VIII/1 је 

добило 53,5 поена док је одељење VIII/2  од укупно 88 поена добило 46 поена. 

Укупно процената за одељење VIII1 (58,15%). 

Укупно процената за одељење VIII/2 (52,27%). 

Средња оцена одељења  VIII1 је 2,33 од 4 питања, а VIII2 одељења је 2,09. 

На нивоу школе урађено је 55,28% теста из историје, а просечна оцена на нивоу 

школе износи 2,21. 

Питање 1 2 3 4 

VIII1-укупно поена 18 13 15 7,5 

VIII1 – у процентима 78,26 % 56,52 % 65,22 % 32,06 % 

 
- основни ниво: 71,7 % 

- средњи ниво: 56,52 % 
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- напредни ниво: 32,06 % 
 
 

Питање 1 2 3 4 

VIII2-укупно поена 9 16 16 5 

VIII2 – у процентима 40,91 % 72,73 % 72,73 % 22,73 % 

 
- основни ниво: 56,82 % 

- средњи ниво: 72,73 % 

- напредни ниво: 22,73 % 

 
 На нивоу школе:  

- основни ниво: 64,44 % 

- средњи ниво: 64,44 % 

- напредни ниво: 27,78 % 

 

 БИОЛОГИЈА 
 

 

Тест из биологије садржи пет задатака , два задатка основног нивоа, два задатка 

средњег нивоа и један задатак напредног нивоа. Укупан број задатака 5, максималан број 

бодова 5. Од 115 поена одељење VIII/1 је добило 65 поена док је одељење VIII/2 од  

укупно 110 поена добило 60 поена. 

Укупно процената за одељење VIII1 (56,52%). 

Укупно процената за одељење VIII/2 (54,55%). 

Средња оцена одељења  VIII1 је 2,83 од 4 питања, а VIII2 одељења је 2,73. 

На нивоу школе урађено је 55,56% теста из биологије, а просечна оцена на нивоу 

школе износи 2,78. 

 
 

Питање 1 2 3 4 5 

VIII1-укупно поена 20 16 11 15 3 

VIII1 – у процентима 86,96 % 69,57 % 47,83 % 65,22 % 13,04 % 

 
- основни ниво: 78,26% 

- средњи ниво: 56,52% 

- напредни ниво: 13,04% 
 
 

Питање 1 2 3 4 5 

VIII2-укупно поена 19 19 10 10 2 

VIII2 – у процентима 86,37 % 86,36 % 45,45 % 45,45 % 9,09 % 
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- основни ниво: 86,36% 

- средњи ниво: 45,45% 

- напредни ниво: 9,09% 

 На нивоу школе: 

- основни ниво: 

 

82,22% 

- средњи ниво: 51,11% 

- напредни ниво: 11,11% 
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 ФИЗИКА 
 

 

Тест из физике садржи 4 задатка, два задатка основног нивоа и два задатка средњег нивоа. 

 

 

Први задатак - основни  ниво  –  стандард  Ф.3.1.2.  Ученик  треба  да  зна   какав  јеоднос 

сила које делују на тело које мирује или се равномерно креће. 

Други задатак – основни ниво – стандард Ф.1.4.1. Ученик уме да чита мерну скалу 

и зна да одреди вредност најмањег подеока. 

Трећи задатак – средњи ниво – стандард Ф.2.3.4. Ученик уме да израчуна отпор, 

јачину струје или напон ако су му познате друге две величине 

Четврто питање – средњи ниво – стандард Ф.3.1.1. Ученик разуме и примењује 

услове равнотеже полуге 

Укупан број задатака 4, максималан број бодова 4. Од 92 поена одељење VIII/1 је 

добило 46,5 поена док је одељење VIII/2  од укупно 88 поена добило 43 поена. 

Укупно процената за одељење VIII1 (50,54%). Укупно процената за одељење VIII/2 

(48,86%). 

Средња оцена одељења  VIII1 је 2,02 од 4 питања, а VIII2 одељења је 1,95. 

На нивоу школе урађено је 49,70% теста из физике, а просечна оцена на нивоу 

школе износи 1,99. 

 
Питање 1 2 3 4 

VIII1-укупно поена 19 12,5 8,5 6,5 

VIII1 – у процентима 82,61 % 54,35 % 36,96 % 28,26 % 
 

-основни ниво 68,48 % 

-средњи ниво 32,61 % 
 
 

Питање 1 2 3 4 

VIII2-укупно поена 20 9 8,5 5,5 

VIII2 – у процентима 90,91 % 40,91 % 38,64 % 25 % 
 

-основни ниво 65,91 % 

-средњи ниво 31,82 % 
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 На нивоу школе: 

-основни ниво 67,22  % 

-средњи ниво 32,22  % 
 

 

 ХЕМИЈА 
 

Тест из хемије садржи три задатка, један задатак основног нивоа, један задатак 

cредњег нивоа и један задатак напредног нивоа. 

Први задатак – основни ниво – стандард ХЕ.1.1.7. У области општа хемија ученик 

зна шта су раствори, како настају и примере раствора из свакодневног живота 

Други задатак – средњи ниво – стандард – ХЕ.1.2.8. У области неорганска хемија 

ученик уме да докаже кисело базна својства помоћу индикатора 

Трећи задатак – напредни ниво – стандард ХЕ.3.4.1. У области биохемија ученик 

зна основу структуре молекула који чине масти и уља, угљене хидрате и протеине. 

Укупан број задатака 3, максималан број бодова 3. Од 69 поена одељење VIII/1 је 

добило 27 поена док је одељење VIII/2  од укупно 66 поена добило 21,5 поена. 

Укупно процената за одељење  VIII1 

(39,13%). Укупно процената за одељење 

VIII/2 (32,58%). 

Средња оцена одељења  VIII1 је 1,17 од 4 питања, а VIII2 одељења је 0,98. 

На нивоу школе урађено је 35,86% теста из хемије, а просечна оцена на нивоу 

школе износи 1,08. 

 

 
Питање 1 2 3 

VIII1-укупно поена 9 15 3 

VIII1 – у процентима 39,13 % 65,22 % 13,04 % 

 
-основни ниво 39,13% 

-средњи ниво 65,22% 

-напредни ниво 13,64% 
 
 

Питање 1 2 3 

VIII2-укупно поена 7 12 2,5 

VIII2 – у процентима 31,82 % 54,55 % 11,36 % 
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-основни ниво 31,82 % 

-средњи ниво 54,55% 

-напредни ниво 11,36 % 

 На нивоу школе: 

-основни ниво 

 

35,56 % 

-средњи ниво 60% 

-напредни ниво 12,22 % 

 

Пробни пријемни 
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Извештај са пробног и завршног теста 

 

Пробни тест је рађен у априлу, а завршни у јуну 2017. године. Пробни пријемни 

испит није радио један ђак. Завршни и пробни тест су радили сви ученици осмог 

разреда.У одељењу 8/1 има укупно 23 ученика, а у 8/2 укупно 22 ученика. 

Тестови из српског језика садржали су 20 питања по нивоима. Резултати су 

очекивани, приближни у оба одељења. Просечни  број поена на тестовима је следећи: 

 
  

81 

 
82 

 

укупно 

Пробни 

тест 

11,33 

(56,65%) 

11,88 

(59,4%) 

11,61 

(58,03%) 

Завршни 

тест 

13,91 

(69,57%) 

14,48 

(72,39%) 

14,19 

(70,94%) 

 

Тестови из математике садржали су 20 питања по нивоима. Ученици су добро 

урадили завршни тест.Резултати су очекивани и приближни у оба одељења. Просечан 

број поена на тестовима је следећи: 

 
 81 82 укупно 

Пробни тест 8,52 (42,60%) 10,1 (50%) 9,31 (46,30%) 

Завршни тест 11,28 (56,41%) 12,75 (63,75%) 12,02 (60,08%) 

 

Комбиновани тест је сасдржао 20 питања из биологије, географије, 

историје, физике и хемије.Ученици су показали очекиване резултате у односу на 

оцене и годишње тестове. Ученици су из већине предмета показали боље резултате на 

завршном тесту у односу на пробни тест. 
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Предмет Биологија 

(5 задатака) 

Географија 

(4 задатка) 

Историја 

(4 задатка) 

Физика 

(4 задатка) 

Хемија 

(3 задатка) 

81 пробни 
2,91 (66%) 2,23 (55,97%) 

2,48 

(61,96%) 

1,43 

(35,87%) 

2,02 

(67,39%) 

82 пробни 
2,21 (44%) 1,66 (41,66%) 

2,09 

(52,25%) 

1,23 

(32,14%) 

2,02 (67,46 

%) 

81 
завршни 

2,83 (56,52) 2,10 (52,72 %) 
2,33 

(58,15%) 
2,02 

(50,54%) 
1,17 

(39,13%) 

82 

завршни 
2,73 (54,55%) 2,05 (51,13%) 

2,09 

(52,27%) 

1,95 

(48,86%) 

0,98 

(32,58%) 

Укупно 

завршни 

2,78 

(55,56%) 
2,08 (51,93%) 

2,21 

(55,28%) 

1,99 

(49,70%) 

1,08 

(35,86%) 

 

 Расподела ученика по средњим школама 

Листе жеља је попунило 41 ученика, четири ученика нису попуњавала листу 

жеља, два ученика су уписала средњу приватну школу, а две ученице су наставиле 

школовање у иностранству. У првом уписном кругу уписано је 39 ученика, а у другом 

уписном кругу 2 ученика. 

Од 41 уписаног ученика 34 ученика је уписало четворогодишње, а 7 ученика 

трогодишње школе. Државне школе је уписало 43 ученика, а 2 ученика је уписало 

приватну школу. 

Табеларни преглед уписаних ученика у првом кругу 
 

 

Жеља број ученика проценат 

I 24 61,58% 

II 6 15,38% 

III 3 7,69% 

IV 1 2,56% 

V 1 2,56% 

X 1 2,56% 

XIII 1 2,56% 

XV 2 5,18% 

Укупно 39 100% 
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Табеларни пресек уписаних школанакон три уписна круга 

Тип 

средње 

школе 

 

Школа 

 

образовни профил 
број 

ученика 

Укупно 

ученика 

Гимназија Математичка гимназија 
Обдарени ученици у 

математичкој гимназији 
1 

 

IX гимназија природно математички 4 
  друштвено језички 1  

X гимназија 
  

општи тип 1 

 

 

Земунска гимназија 

природно математички 2 

Оглед за гимназије за 

ученике са посебним 

способностима за физику 

 

1 

друштвено језички 2 

Гимназија у Гроцкој друштвено језички 1 
 VII гимназија друштвено језички 1  

 V гимназија друштвено језички 1  

 XIV гимназија друштвено језички 1  

  

Економска 

   

финанскијски 

администратор 
2 

Техничка школа „ Змај“ Индустријски механичар 1 

 

 

 
„Никола Тесла“ 

Администратор 

рачунарских 

мрежа 

 

1 

Електротехничар 

процесног управљања 

 

1 

Политехникa−Школа за 

нове технологије НБ 

Техничар за компјутерско 
управљање 1 

Техничар за рециклажу 1 

Угоститељско 

туристичка школа 

Кулинарки техничар 1 
  

Техноарт Београд, 

школа за машинство и 

уметничке занате 

Конзерватор културних 

добара 

 
1 

Средња туристичка 

школа Туристички техничар 1 

Саобраћајно техничка 

школа Лакирер 1 
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Школа за дизајн 

Техничар дизајна графике 1 
 

Ликовни техничар 1 

Техничка школа ДРВО 

АРТ Столар 1 

 
Електротехничка школа 

,,Земун“ 

Електромеханичар за 

термичке и расхладне 

уређаје 

1  

Трговачка школа Трговац 1 

Пољопривредна школа 

са домом ученика ПК 

,,Београд“ 

 

Пекар 
1 

Железничка техничка 

школа 

Транспортни 

комерцијалиста 

1 

 Медицинска школа 

,,Београд“ 
Гинеколошко акушерска 

сестра 
1 

 

 Медицинска школа 
,,Надежда Петровић“ 

Медицинска сестра 

техничар 
1 

 

 Техничка школа ,,Нови 

Београд“ 

Механичар грејне и 

расхладне технике 
1 

 

  

 
Медицинска школа 

 

Медицинска сестра техничар 
 

1 

 

 
Фармацеутски техничар 

 

1 

Укупно 39 
 

 

 

3. РЕЗУЛТАТИ  СА ТАКМИЧЕЊА 

 
 

Детаљни резултати ученика са такмичења налазе се у извештајима Стручних 

већа из области предмета. 
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Табеларни преглед резултата: 

 

 

Предмет 
Општинско Градско Државно  

∑наг 

раде 

 
∑похв 

але 1. 2. 3. П 1. 2. 3. П 1. 2. 3. П 

С
р

п
ск

и
  

је
зи

к
 

Граматика 1 3 2  1 2 2      11  

Књиж. 

олим 

  
1 

  
1 1 1 1 

   
4 1 

 

Лит. 

Радови 
4 

 
3 

         
7 

 

 *„Читалачка значка“  : похвала: 23 23  

М
а

т
ем

а
т

и
к

а
 

ДМ Србије 3 2 6 3   3 2  2   16 5 

Математичк 

и турнир 
              

„Архимед 

ес“ 
п           1  1  

 е          5   1  

*„Кенгур без граница“  1. место: 0;  2. место: 0;  3. место: 4; 

похвале : 20 

4 20 

Мислиша    1          1 

Историја  3 2   4       9  

Географија   4  2 1 1      8  

Физика 1 1 2  1  3   1 1  10  

Биологија 3 5 1  1 4 3      17  

Хемија 1 1 1   2       5  

Лик.култ.  1           1  

Лик. карикатура 
„Мали Пјер“ 

1 1 1 
 

1 
       

4 
 

Лик. конкур у 

част Драгану 

Лукићу 

   

2 

          
2 

 

Лик. конкурс 
„Мој крај 

приче“ 

 

1 

  

1 

          
2 

 

Лик. конкурс 

„Ускршње 

ликовне 

чаролије“ 

 
2 

  
1 

  
1 

        
 

1 
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Лик. Конкурс „ 
Нећу да бригам, 

хоћу да се 

играм“ 

 
1 

    
1 

        

2 

 

Енглески   2    1      3  

Руски језик   1   2       3  

Информатика 2 1 2   1     1  7  

Техничко и 
информатичко 
образовање 

   

4 

          
4 

 

Ђачки песнички 
сусрети 

1 
           

1 
 

Школско 
такмичење 

рецитатора 

 

1 
 

2 

           
3 

 

Школско 
такмичење у 

читању 

 

3 
 

2 
 

2 

          
7 

 

УКУПНО 22 22 40 47 8 17 14 3 1 8 5  187 47 

 

 
 

IV ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОРГАНА  УСТАНОВЕ 

1. РУКОВОДЕЋИ ОРГАН – ДИРЕКТОР 
 

Извештај о раду Директора школе посебан је документ и чува се у 

Школи. 

 
 

2. ОРГАН УПРАВЉАЊА - ШКОЛСКИ ОДБОР 
 

Састав ШО у 2016/17. 
 

Сузана Раичевић-председник ШО 

Александра Тасић Адамовић - заменик председника ШО 

Дајана Тркуља - члан ШО 

Љиљана Павловић- члан ШО 

Марица Спремо- члан ШО 



ОШ „Иван Гундулић” Нови Београд - Годишњи извештај о раду школе 2016/17. 

43 

 

 

Сретен Јовановић- члан ШО 

Мирјана Стаматовић- члан ШО 

Златан Нинић- члан ШО 

Горан Бегулић- члан ШО 
 

У току школске 2016/17. године Школски одбор се бавио бројним питањима  

школе, посвећујући значајну пажњу праћењу напредовања и постигнућа ученика, праћењу 

организације и иновација у васпитно-образовном процесу и праћењу рада запослених. 

Школски одбор je одржао четири редовне седнице и две ванредне седнице у првом 

полугодишту и три седнице у другом полугодишту школске године 2016/17, а на њима је 

разматрао следећу проблематику, у складу са дневним редом: 

- Упознавање са Планом рада Школског одбора и Пословником о раду Школског 

одбора; 

- Упознавање са успехом и владањем свих ученика на крају сваког класификационог 

периода школске 2016/17; 

- Упознавање са резултатима такмичења ученика; 

- Упознаваењ са спровођењем инклузивног образовања у школи; 

- Упознавање са резултатима завршног испита у школској 2016/17 години и 

расподела ученика у средње школе; 

- Усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2016/2017. годину; 

- Усвајање Извештаја о раду школе за школску 2015/2016. годину; 

- Усвајање Извештаја о раду директора школе 2015/2016. годину; 

- Усвајање полугодишњег Извештаја о раду директора школе за школску 2016/2017. 

годину; 

- Усвајање Финансијског план и плана јавних набавки за 2017 годину; 

- Усвајање Извештаја о попису имовине у школи са стањем на дан 31.12.2016. 

године; 

- Усвајање извештаја о завршном рачуну и финансијском пословању за 2016. 

годину;. 

- Упознавање  са записницима  просветне  инспекције  о  редовном инспекцијском 

надзору Основне школе  у 2016/17. години; 

- Усвајање Нормативних аката школе који морају бити усаглашени са законом . 
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- Допуна Правилника о понашању ученика, запослених и родитеља ученика у 

основној школи; 

- Правилник о  трошковима репрезентације  у основној школи; 

- Правилник о условима и начину коришћења службених мобилних  телефона. 

- Изабрани су чланови из редова ШО за: 

- Стручни актив за развојно планирање; 

- Тим за самовредновање; 

- Донете су одлуке: 

- о издавању школског простора и формирана комисијеа за пријем молби и захтева 

за коришћење  школског простора; 

- о измени Плана јавних набавки за 2016.годину, 

- о допуни Правилника о понашању ученика, запослених и родитеља ученика у 

основној школи „ Иван Гундулић“ из Београда, на основу иницијативе Савет 

родитеља; 

- о донацији старих школских телевизора и видео рекордера 

- о оснивању новог (трећег) одељења целодневне наставе првог разреда у школској 

2017/2018. години. 

- Текућа питања. 

 

 

Школски одбор је у школској 2016/17. радио по предвиђеном плану и програму и 

реализоване су све предвиђене активности. Чланови Школског одбора су својим 

кооперативним радом допринели квалитетнијем раду школе. Сви закључци и одлуке 

донете су  према  важећим правилницима  и проблема у раду Школског одбора није било. 

- Записници са седница ШО налазе се у архиви школе и трајно се чувају. 

 

 
Председник ШО ОШ „ Иван Гундулић“ 
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3. САВЕТОДАВНИ ОРГАН 

3.1. САВЕТ РОДИТЕЉА 

 

Савет родитеља школе као саветодавни орган, чији је рад регулисан чланом 58. 

важећег Закона о основама система образовања и васпитања у школској 2016/2017. 

Години, одржао је две седнице у првом полугодишту, три седнице у другом полугодишту  

и реализовао је садржаје по Годишњем плану рада школе. Једна седница планирана је за 

јул месец. Представници одељења (од 1. до 8. разреда) су активно учествовали у раду и 

доносили конструктивне одлуке . 

На првој седници конструисан је Савет родитеља за школску 2016/2017. годину. 

Савет је разматрао и усвојио следеће: План рада Савета родитеља за 2016/2017. годину, 

Годишњи извештај о раду школе за претходну 2015/2016.годину, као и Извештај о раду 

директора школе у претходној 2015/2016.години, Годишњи план рада школе за школску 

2016/2017. годину. Затим је одлучено о представницима за Стручни актив за развојно 

планирање, Тим за самовредновање и Тим за заштиту ученика од насиља и занемаривања. 

Чланови Савета дали су сагласност на програм и организовање наставе у природи и 

екскурзија и одређивање висине надокнаде (дневнице) за учитеље и наставнике за 

извођење екскурзије и наставе у природи. Такође, разматрали су и предложили намену и 

висину Школског динара. Формирали су и комисују за разматрање понуда о осигурању 

ученика у школској 2016/2017. години. Разматрали су измену и допуну Правилника о 

понашању ученика у школи (регулисање оправданости изостанака), понуда за 

организовање новогодишњег програма, понуда за израду фотографија за ученике. Такође, 

учествовали су у одабиру чланова за спровођење поступка јавне набавке за исхрану 

ученика у школи. Имали су могућност да донесу одлуку о коришћењу школских 

униформи. Учествовали су у одабиру члана за комисију за избор ђака генерације, а имали 

су удела и у одлуци о прослави матуре за ученике осмог разреда. Чланови Савета  

родитеља покренули су иницијативу за отварање новог (трећег) одељења целодневне 

наставе будућег 1. разреда због великог броја уписане деце за наредну школску годину. 
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Родитељи су имали могућност да учествују и у хуманитарним акцијама, о којима је Савет 

родитеља једногласно донео одлуку о укључивању и прикупљању новчаних средстава за 

помоћ школи „Шарски одредˮ у Севцу, издвојено одељење у селу Врбештица, општина 

Штрбце на Косову и Метохији, као и помоћ деци која болују од најтежих облика ретких 

болести међу којима је и „Батеноваˮ болест, као и деци оболелој од малигних болести. 

Савет родитеља је био информисан о свим питањима која се односе на рад школе, 

на успех и владање ученика, на активности за унапређење образовно-васпитног рада – 

Развојни план, на услове за рад и учење, безбедност и заштиту ученика. На тај начин 

Савету родитеља је било омогућено да у већој мери буде укључен у живот школе и да 

активно доприноси побољшању услова за стицање квалитетнијег образовања ученика. 

 
Милена Минић 

 

 

3.2. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

 

Ученички парламент је конституисан 21. септембра 2016. године. Из сваког 

одељења изабрана су по два представника (укупно 16 ученика). Гласањем је одлучено да 

председник буде Maрија Петровић, а потпредседник Милица Станојевић. Чланови 

парламента су упознати са Правилником понашања у школи. 

Одржано је осам састанака. Програм рада Парламента је остварен. Чланови 

Парламента су се бавили успехом и дисциплином ученика у школи, мерама за побољшање 

школског живота, организовањем културно-забавног програма. Дечја недеља обележена је 

организовањем турнира у одбојци, фудбалу и кошарци. Турнир је протекао у спортском 

духу, на велико одушевљење и учесника и навијача. 

Такође, чланови Парламента су узели учешће у Дану замена улога наставника и 

ученика, при чему су председник и потпредседник парламента, Марија Петровић и 

Милица Станојевић биле  директорка и психолог школе. 
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Обележен је Дан елиминације расне дискриминације. Чланови Парламента су 

задовољни припремама за полагање завршног испита. Ученици су активно учествовали у 

организацији прославе Мале матуре. 

Парламент је дао предлог за Ђака генерације. То су Милица Мићић из VIII-1 и  

Лука Миљевић из VIII-2. Сви ученици су током осам година школовања постигла 

запапажене резултате у учењу и на такмичењима и на тај начин промовисали нашу школу. 

Наставник – координатор сматра да се у школи и даље мора инсистирати на активнијем и 

одговорнијем учешћу чланова Парламента у школском животу. Подршка разредних 

старешина је неопходна да би рад Парламента био транспарентан и боље вреднован од 

стране  ученика. Радна атмосфера је била изузетно позитивна и погодна    за 

отворену сарадњу и дебату. 

Весна Бојичић Кремењак 

 

4. СТРУЧНИ ОРГАНИ  И ТИМОВИ 

4.1. НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

 
Извештај о раду Наставничког већа 

 
На седницама се расправљало и одлучивало о свим стручно-педагошким питањима 

васпитно-образовног рада школе. Усмеравало делатност свих стручних органа и радника 

школе на унапређивању и осавремењивању образовно-васпитног рада. Разматрало 

предлоге Годишњег плана рада школе, Развојног плана, Школског програма. Разматрало 

успех и дисциплина ученика, анализирало рад других стручних тела. Пратило стручно 

усавршавање наставника и приправника. Наставничко веће је доносило одлуке, 

одобравало извођење ученичких екскурзија и школе у природи. Разматрало извештаје о 

раду тимова у школи. 
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Време Садржај рада Носиоци 

 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

 Усвајање Годишњег извештаја о раду школе за шк. 2015/16. 

годину 

 Усвајање Годишњег извештаја директора о раду 

 Усвајање   плана   рада  Наставничког већа 

 Анализа  услова  рада  на  почетку  школске године 

 Усвајање  Годишњег  плана  рада  школе  за шк.2016/17 

 . год. 

 Усвајање: распореда часова, дежурства, распореда допунске и 
додатне наставе , слободних активности и распореда 

контролних и писмених задатака 

Директор, 

педагог, 

одељењ. 

Старешине 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 -

 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

 Реализација наставног плана и програма свих облика образовно – 

васпитног рада за први класификациони период 

 успех и владање ученика на првом класификационом периоду 

 Идентификовање и укључивање ученика у допунску и 

додатну  наставу и секције 

 Адаптација ученика петог разреда на предметну наставу – 

извештај  о истраживању 

Координа 

тори ОВ 

 

Директор, 

педагог, 

 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

  Успех и владање ученика на првом класификационом периоду 

 Реализација наставног плана и прог. свих облика образ –васп. 

рада 

 Извештај о реализацији Школског развојног плана, 

Самовредновања 

 Извештај о стручном усавршавању 

 Планирање организовање прославе Св. Саве 

Координатор 

и ОВ 

Руковод. 

тимова 

,Тим за 

култ. делат 

 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

 Извештај о прослави   Св. Саве 

 анализа реализације Годишњег плана рада школе 

 Извештај директора о свом раду и раду школе 

 Извештаји директора и педагога о педагошко-инструктивном 

раду са наставницима 

 Договор о организацији школских и општинских такмичења 

 Припрема за пријем будућих првака 

Тим за 

праћење 

реализац. 

ГПР 

директор 

 

Тим за марк. 

и култ. 

делат. 

 

М
А

Р
Т

 

 Реализација наставног плана и програма свих облика образовно – 

васпитног рада за трећи класификациони период 

 успех и владање ученика на првом класификационом периоду 

Координатор 
и ОВ 

 А
П

Р
И

Л
 

 Организовање прославе Дана школе 

 Доношење одлуке о коришћењу уџбеника за 2016/17. 
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М
А

Ј
 

 Организација припремне наставе  за ученике  8. раз. 

 Припреме за израду Школског програма, Годишњег извештаја о 

раду школе и Годишњег плана рада школе 

 Реализација плана проф. оријентације 

 Договор о организацији  матурске вечери 

 Извештај о резултатима  на такмичењима на свим нивоима 

Пред.наст. 

Директор, 

СА за израду 

ШП; 

Тим за проф. 

Оријент. 

РС 8.разр. 

Руков. СВ 

 

Ј
У

Н
 

 Реализација наставног плана и програма свих облика образовно – 

васпитног рада 

 успех и владање ученика 8. разреда на крају шк. године 

 Утврђивање и додела специјалних диплома и диплома «Вук 

Караџић» и похвала за постигнуте резултате и успех постигнут 
током школовања 

 избор ђака генерације 

 
 

ОС 

 

 

 

 

 

 

 

Кординатори 

ОВ 

 Реализација наставног плана и програма свих облика образовно – 

васпитног рада на крају школске године 

 успех и владање ученика од 1-7. разреда на крају шк. године 

 Извештај о реализованим екскурзијама ученика, настави у 

природи, посетама и  матурској вечери 

 Извештај о стручном усавршавању наставника 

 Давање мишљења о новом Школском програму 

 

Ј
У

Л
 

 Извештај о резултатима Завршног испита и о упису у средње 

школе 

 Извештаји о реализацији Самовредновања и Развојног плана 

 Анализа нацрта Годишњег извештаја о раду школе 

 Предлог задужења наставника и нацрт Годишњег плана рада 

школе 

 

 

А
В

Г
У

С
Т

 

 Организација и спровођење припремне наставе и поправних 

испита 

 Успех ученика на крају школске године 

 Усвајање школског календара за 2016/17. 

 Организација почетка школске године и пријема првака 

 Организационо-техничке припреме за почетак рада у шк. 

2016/17. 
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4.2. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

 

Педагошки колегијум је разматрао питања и заузимао ставове у вези са свим пословима и 

у складу са Законом о основном систему васпитања и образовања. Педагошки колегијум је 

у току године одржао 4. састанка. 

На  тим  састанцим је  било  разговора,  дискусија,  извештаја и анализа проблема  по 

следећим ставкама: 

-Анализа Годишњег плана рада школе 

-анализа  успеха  и  дисциплине  ученика на крају класификационих  периода  , на крају 

полугодишта и на крају године 

-анализа реализације наставног плана и програма редовне наставе, ваннаставних 

активности и изборних предмета; 

- анализа извештаја тима о самовредновњу и вредновању рада школе 

-анализа резултата иницијалних тестова, вредновање резултата и предлогање 

мера, 

-планирање стручног усавршавање наставника 

- праћење реализације садржаја Развојног плана; 

-праћење професионалне орјентације у првом и другом циклусу 

Предложене ативности и мере: 

-Инсистирало се на имплементацији Развојног плана 

- на реализацији угледних часова. 

-на повећаном бројем часова са применом интерактивних метода у настави. 

- на евиденција о напредовању ученика која се води и чува као лична педагошка 

документација наставника. 

- на  интезивнијој  примени  метода диференциране наставе, више примене НТЦ-метод, 

унети већи број часова амбијенталне наставе 

Педагошки колегијум је одобрио један прилагођени индивидуално образовни план за 

ученика седмог разреда ,а спроводе се мере индивидуализације за све ученике код којих 

наставници идентификују тешкоће у учењу и понашању. 
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4.3. ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА 

ПРВИ РАЗРЕД 

У три одељења првог разреда распоређено је 77 ученика, 37 дечака и 40  

девојчица.У току школске године 3 ученика је дошло у школу из других школа и били су 

распоређени у одељење I3, а из одељења I2 исписана су два ученика. Два одељења 

обухваћена су целодневним обликом рада, а једно класичном наставом са продуженим 

боравком. Сви ученици редовно прате наставу и учествују у активностима на часовима 

редовне наставе и у ваннаставним активностима. Сви су позитивно, описно оцењени. 

Ученици јако добро напредују из свих предмета. Са ученицима који слабије напредују, 

ради се спорије, кроз допунску наставу и индивидуални рад. Ученицима који спорије 

напредују припремају се индивидуални задаци, примерени њиховим могућностима. 

Креативно се односе према раду, уредни су, педантни и маштовити. Редовно  

доносе прибор. 

Наставни план и програм редовне, ваннаставних активности и изборних предмета 

су реализовани у потпуности. Планирани садржаји у овом периоду су реализовани. 

Свакодневно се ради на дисциплини, коригују се неправилна понашања, и по 

потреби обавештавају родитељи, како би се удруженим снагама проблеми лакше решили . 

Сви   ученици   имају   примерно   владање.   Број   оправданих  изостанака  за 2. 

полугодиште је 1117 оправдана и 2 неоправдана, што износи 14,53 по ученику. 

Сарадња са родитељима је континуирана и добра. 

Посебне похвале имају из Читалачке значке: Теодора Митић и Нађа Глишић (I1). 

Освојене су 4 похвале за освојено 3. место на такмичењу „Кенгурˮ. Петра Шева (I3) и 

Василије Вучковић (I2) су освојили посебну награду јер су учествовали и на финалном 

такмичењу „Кенгурaˮ. Први разред је узео учешће у „Малој олимпијади“ – полигон 

спретности: Општинско такмичење – 1. место и Градско такмичење – 5. место. 



ОШ „Иван Гундулић” Нови Београд - Годишњи извештај о раду школе 2016/17. 

52 

 

 

 

 
 

Удругом полугодишту реализоване су: 

Посета позоришту Душко Радовић – представа „Камени цвет“ – 23. 5. 2017. 

Посета биоскопу „Фонтана“ – филм „Певајмо“ – 27.02.2017. 

Реализована је настава у природи на Руднику у три термина 

- 20.04-27.04.2017. одељење I2 

- 27.04-04.05.2017. одељење I1 

- 26.05 -02.06.2017.одељење I3 

Станишић Александра 
 

ДРУГИ РАЗРЕД 

Одељењско веће 2. разреда чине: Гроздана Павићевић, Лидија Булатовић, Нада 

Бунчић-одељењске старешине, Тина Дујић, Милена Минић–учитељи у целодневној 

настави, Драгана Миок-учитељ у продуженом боравку, Јасмина Мијаиловић-професор 

енглеског језика (одељења II1), Светлана Равић-професор енглеског језика (II2, II3), 

Мирјана Бунић Котлаја–вероучитељица. Одржано је шест састанака. 

На почетку школске године утврђена је организација свих облика васпитно- 

образовног рада, израђени планови рада, усаглашен распоред писмених  провера знања,  

дат предлог плана екскурзија, посета и наставе у природи и одабран часопис за ученике. 

У првој и другој недељи септембра проведене су иницијалне провере знања из 

српског језика, математике и света око нас и на основу резултата донете су мере за 

отклањање уочених тешкоћа. Идентификовани су ученици за укључивање у допунску 

наставу. 

Број ученика укључених у допунску наставу : 
 

 
  

1.пол. 

 

2. пол. 

 

1.пол. 

 

2. пол. 

 

1.пол. 

 

2. пол. 
∑ 

1. пол.. 

∑ 

2. пол. 

 2-1 2-1 2-2 2-2 2-3 2-3   

Срп ски 

језик 

 

3 

 

3 

 

5 

 

3 

 

5 

 

4 

 

13 

 

10 
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Матeматика 
 

3 

 

3 

 

6 

 

5 

 

3 

 

2 

 

12 

 

10 

 

На састанцима Већа дискутовало се о реализацији планова и програма свих облика 

васпитно образовног рада, о успеху и владању ученика на крају сваког класификационог 

периода, о мерама за унапређивање наставног рада, о праћењу и вредновању постигнућа 

ученика, о мотивисању ученика, о решавању других питања везаних за образовно- 

васпитни процес  као и живот и рад ученика у школи . 

Осим једног часа Верске наставе у одељењу 2-1, реализовани су сви часови 

редовне наставе, изборне наставе и ваннаставних активности. 

Планови и програми свих облика васпитно-образовног процеса предвиђени за ову 

школску годину  су реализовани, а  циљеви и задаци остварени. 

Успех на крају школске године: 

Сви ученици су постигли  одличан успех  и имају примерно владање. 
 

 
  

ч. 

 

дечаци девојчице 
 

5,00 

 
4,86 

 
4,71 

 
4,57 

 
2-1 

 

4 

 

10 

 

14 
 

18 

 
2 

 
4 

 
- 

 
2-2 

 

5 

 

11 
 

14 
 

15 

 
4 

 
3 

 
3 

 
2-3 

 

1 

 

11 

 

10 
 

11 

 
2 

 
2 

 
6 

 
∑ уч. 

 

0 

 

32 

 

38 
 

44 

 
8 

 
9 

 
9 

%    62,86 11,43 12,86 12,86 

 100% 
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По предметима: 
 

  

Ј 

 

Ј 

 

АТ 

 

ОН 

 

К 

 

К 

 

В 

 

∑ 

 

-1 

 

,83 

 

,00 

 

,75 

 

,00 

 

,00 

 

,00 

 

,00 

 

,92 

 

-2 

 

,84 

 

,72 

 

,72 

 

,96 

 

,00 

 

,00 

 

,00 

 

,89 

 

-3 

 

,62 

 

,76 

 

,71 

 

,76 

 

,00 

 

,00 

 

,00 

 

,84 

 

∑ 

 
 

,76 

 
 

,83 

 
 

,73 

 
 

,91 

 
 

,00 

 
 

,00 

 
 

,00 

 

,88 

 

На изборним предметима (грађанско васпитање, верска настава) сви ученици се 

истичу у свом раду и залагању на часовима, а из изборног предмета чувари природе 

просечна оцена је 5,00. 

Изостанци: 
 

 2-1 2-2 2-3 ∑ 

Без изостанака 2 уч. 3 уч. 1 уч. 6 уч. 

Са изостанцима 22 22 20 64 

Изостанци-оправдано 817 1245 702 2764 

По ученику 34,04 49,08 33,43 39,49 

 

Укљученост у секције: 
 

 2-1 2-2 2-3 ∑ 

ликовна секција 14 3  17 

математичарење 2 6 4 12 

ритмичка 2 16  18 

литерарна / 4  4 

рецитаторска 3   3 
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фолклор 1   1 

Читалачка значка 10 3 8 21 

 

У мају и јуну извршено је годишње проверавање усвојености  образовних 

стандарда, извршено је анкетирање ученика о изборним предметима које ће изучавати у 3. 

разреду као и анкетирање за изборни предмет материњи језик/говор са елементима 

националне културе. 

На годишњим проверама постигнути су следећи резултати: 
 
 

  
Успешност 

Укупно % 

 

ОЦЕНА 

Задаци 

основног 

нивоа 

Задаци 

средњег 

нивоа 

Задаци 

напредног 

нивоа 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

-1 

 
91,88 

 

4,88 
 

92,85 

 
90, 98 

 

//// 

  

-2 

 
81,60 

 

4,87 
 

87,5 

 
76,4 

 

//// 

  

-3 

 
90,26 

 

4,67 
 

96,03 

 
85,4 

 
//// 

  87,91 4,81 92,13 80,09 //// 

 
МАТЕМАТИКА 

 

-1 

 
80,92 

 

4,21 
 

93 

 
78 

 
71 

  

-2 

 
75 

 

4,18 
 

88 

 
74 

 
62 

  

-3 

 
85,80 

 

4,33 
 

93,9 

 
86,5 

 
61,9 

  80,57 4,24 91,63 79,5 64,97 

СВЕТ ОКО НАС 
 

-1 

 
93,67 

 

4,77 
 

93,5 

 
94,8 

 
93,18 

  84,20 4,91 83,61 92,3 69,2 
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 -2      

  
-3 

91,07 
4,71 

94,7 90,0 79,6 

  89,64 4,84 90,06 92,37 80,66 

 

Посете: 

03.10.2016. - биоскоп „Фонтана“, анимирани филм „ Ко се боји вука јошˮ 

24.10.2016. - једнодневна екскурзија Мали Иђош-Салаш Катаи 

22.11.2016. - позоришна представа „Авантуре до Чаробњака из Озаˮ у ДКЦ-у. 

22.12.2016.  -  луткарска  представа  „Палчићˮ  коју  су  извели  глумци  Дечјег позоришта 

„Чарапаˮ у школској сали. 

24.02.2017. - биоскоп „Фонтанаˮ, анимирани филм „Певајмоˮ 

Настава у природи на Руднику – 23 од 20 - 27. 04. 2017., (21 и 22) од 27.04. до 04.05.2017. 

14.05.2017.  - црква  Св. Димитрија на Новом Београду 

17.05.2017. - позоришна представа „Цар је гоˮ ДП „Душко Радовићˮ 

24.05.2017. - посета јапанској амбасади (одељења 2-1 и 2-2) 

29.05.2017. - посета књижари ИК ПроПолис букс (2-1) 

Активности: 

04.10.2016. - учешће на изложби кућних љубимаца 

08.10.2016.  - Трка за срећније детињство 

01.12.2016. - учешће у пројекту „Певајмо сви“ - приредба у школи 

08.12.2016. - учешће у пројекту „Певајмо сви“ - наступ у ДКЦ-у (2-1,2-2) 

26.12.2016. - Новогодишња приредба одељења 2-1 

30.12.2016. - Новогодишњи маскенбал 

27.01.2017. - школска приредба поводом дана Св. Саве 

15.05.2017. - приредба поводом Дана школе 

01.06.2017. одељењска приредба 2-1 и 2-2 

05.06.2017. - продајна изложба 

08.06.2017. - приредба ученика 2-3 који остају у продуженом боравку 
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13.06.2017. - размена уџбеника 

- учешће у хуманитарној  акцији за децу Свратишта 

- учешће  у хуманитарној акцији за реконструкцију школе на Косову и Метохији 

- акција „Чепом до осмеха“ 

Учешће и резултати на такмичењима: 

На школском такмичењу из математике учествовало 35 ученика (100 поена 

освојили Дуња Симић, Љубица Мићић из 2-1, Андреј Лазаревић и Богдан Бјелић из 2-2, а 

Ива Маринковић из  2-1 имала је 95 поена) 

- школско такмичење  рецитатора - 6 ученика, без пласмана 

- 45 ученика на такмичењу „Кенгур без граница“, освојено је 7 похвала ( Дуња 

Симић, Љубица Мићић, Ања Матијашевић, Никола Средојевић из 2-1; Богдан Бијелић и 

Андреј Лазаревић из 2-2;   Владимир Вукадиновић из 2-3) 

- школско такмичење (2. разред) у читању: 1. место – Богдан Бјелић 2-2; 2. место - 

Маша Стефановић 2-3;  3. место - Дуња Симић 2-1. 

Читалачку значку радила су 22  ученика (награде добило 6 ученика: Нађа Мадић  

и Илија Станишић из 2-1; Олга Бојовић из 2-2 и Коста Атанацковић, Драгана Новковић и 

Ива Петровић из 2-3) 

На Витезовом конкурсу награђено 11 ученика: за ликовне радове: Дуња Баби, 

Анка Бараћ, Алекса Гавриловић, Лав Киш, Нађа Мадић и Дуња Симић из 2-1; Марија 

Бугарчић из 2-2 и из 2-3: Драгана Новковић, Катарина Миличевић, Нина  Пајић  за  

ликовне радове, а Лила Станојевић за литерарне радове 

Спортска олимпијада - 2. место на општини. 

Награђени ученици на литерарним конкурсима: 

Дуња Баби (2-1) - 3. место на литерарном конкурсу Црвеног крста „За сунчану  

јесен животаˮ 

Лила Станојевић (2-3) - 1. награда на литерарном конкурсу„ Гласам за књигуˮ 

Дечјег одељења „Чика Јова Змајˮ  Библиотеке града Београда (категорија млађи узраст) 

- 3. награда на литерарном конкурску  Дечјег културног центра Београд 

- „Мој смешни светˮпосвећен Брани Цветковић  (од 1. до 4. разреда за причу) 
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1. награда на литерарном конкурсу „Мој свет је природаˮ, посвећен Десанки 

Максимовић   (поезија- категорија 2. разред) 

Литерарни рад „Упознала сам дивно створењеˮ ући ће у Зборник „Табла Фест 17ˮ 

Извештаји о стручном усавршавању чланова већа предати су Тиму за стручно 

усавршавање. Након сваког семинара чланови већа су размењивали искуства . 

Координатор одељењских већа наредне године биће Гроздана Павићевић. 

 

Координатор Одељењских већа  2. разреда 

Нада Бунчић 

 

ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 3. РАЗРЕДА 

 

У оба одељења 3. разреда има 47 ученика (22 девојчице и 25дечака). На почетку 

школске године доселила се ученица Анастасија Бошњак. 

Сви планирани часови редовне наставе (изуимајући 1 час српског језика који је 

остао неодржан због штрајка упозорења и 1 час енглеског језика због распореда часова), 

допунске наставе и ваннаставних активности су реализовани, а циљеви и задаци 

остварени. 

Допунском наставом и Српског језика у 2. полугодишту је било обухваћено 9 

ученика, а из Математике 6 ученика. Сви ученици су до краја школске године  

напредовали према својим могућностима и савладали потребне садржаје. 

Стандарди: 

На годишњим проверама из српског језика, математике и природе и друштва 

постигнути су следећи резултати: 

Наставни 

предмет 

Успешност 

укупно 

 

Оцена 
Задаци 

основниог 

нивоа 

Задаци 

средњег 

нивоа 

Задаци 

напредног 

нивоа 

Српски језик 82,57% 4,52 97,43 84,47 46,87 

Математика 83,83 % 4,53 96,50 85,15 44,91 

Природа и 

друштво 

80,17 % 4,31 91,49 81,92 42,02 
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Успех: 

Одличан успех постигло је 32 ученика (5.00 - 23 ученика) - 68,09% 

Врло добар успех постигло је 14 ученика - 29,79% 

Добар успех 1 ученик - 2,12% 

Средња оцена успеха: 4,60 

По предметима: 

 
 СЈ ЕЈ МАТ ПиД ЛК МК ФВ  

 4,42 4,45 4,40 4,19 4,81 4,91 5 4,60 

5 26 31 24 23 37 43 47 231 

4 15 7 15 15 9 4 0 65 

3 6 8 6 9 1 0 0 30 

2 0 1 2 0 0 0 0 3 
 

Сви ученици  су из  владања оцењени оценом примерно. 

На кориговању понашања радило се свакодневно. Најчешћа упозорења су за 

причање без добијене речи, мећусобно вређање, гурање и ударање. 

Изостанци: 

Укупан број оправданих изостанака у другом полугодишту је 721 и 5 неоправданих 

због кашњења на први час. Без изостанака током другог полугодишта је 11 ученика. По 

ученику број изостанака износи 15,34. Укупан број оправданих изостанака у овој школској 

години је 2224,  што је 47,31 изостанака по ученику и 9 неоправданих изостанака. 

Похваљују се сви одлични ученици, а посебно се похваљују ученици који су 

постигли успех 5,00. 

 

Посете: 

 

 посете биоскопу „Фонтана”, анимирани филм „ Храбри витез Тренк” 04.10. 

2016. (треће један), „ Ко се боји вука још” 27.09.2016. (треће два), 

 једнодневна екскурзија Јагодина – Свилајнац, реализована је 24.10.2016. 

 позоришна представа „Авантуре до Чаробњака из Оза” у ДКЦ-у 22.11.2016. 
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 посете биоскопу „Фонтана”,  анимирани филм „Певајмо” 24.02.2017. 

 настава у природи од 26.05. до 02.06.2017. на Руднику, 

 позоришна представа „ Цар је го”  у ДП „Душко Радовић” 17.05.2017. 

 посета Мекдоналдсу – сладолед од прикупљеног новца на продајној изложби 

13.06.2017. (треће један), 

 посета биоскопу „Фонтана”, анимирани филм „Мали шеф” од новца 

прикупљеног на продајној изложби. 12. 6. 2017. (треће два). 

 
Активности: 

 учешће на изложби кућних љубимаца, 

 10 ученика учествовало  у Трци за срећније детињство 08.10.2016. 

 учешће у хуманитарној  акцији за децу Свратишта, 

 учешће у пројекту „Певајмо сви” 01.12.2016. 

 родитељи учествовали у хуманитарној акцији за школу на Косову и Метохији, 

 Продајна изложба - 06.05.2017.  зарада: 5.000,00 динара 

 

 

Такмичења: 

 На такмичењу „Кенгур без граница” Симон Вујић је освојио треће место и 

пласирао се на финално, такмичење на ком је освојио 3. место - бронзану медаљу, 

 На Школском такмичењу у читању,Стефановић Вања освојио 1. место, 

 На такмичењу „Читалачка значка”, награђени су Стефановић Вања и Поповић 

Ања, а Јовановић Наталија, Убовић Уна и Стефановић Вања су добили бесплатно 

учлањење у библиотеку „Вук Караџић”, 

 На „Малим олимпијским играма” 24.05.2017. ученици трећег разреда освојили су 

треће место. 
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Анкета: 

 

 
За обавезни изборни предмет Верску наставу определио се 31 ученик, а за 

Грађанско васпитање 16 ученика. За изборне предмете: Од играчке до рачунара 

определило се 34 ученика, за Чуваре природе 13 ученика, за Немачки језик 34 ученика, за 

Руски језик – 9 ученика (4 ученика трећег један одељења није вратило анкету). 

Запродужени боравак у четвртом разреду определило се 29 ученика. 

Руководилац одељенског већа 3. разреда: 

Светлана Шкеровић 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА IV 

РАЗРЕДА ШКОЛСКЕ  2016 /2017. ГОДИНЕ 

 

У овој школској години планирано је и одржано шест сатанака. Четврти разред 

броји  56 ученика  (27 девојчица и  29 дечака) распоређених у два одељења. 

Наставни план и програм редовне наставе, ваннаставних активности и изборних 

предмета, као и допунске и додатне наставе реализовани су у потпуности за овај период. 

Циљеви и задаци које смо предвидели да реализујемо током васпитно-образовног рада у 

настави и другим видовима ваннаставних активности су такође реализовани. Сви ученици 

су позитивно оцењени из свих предмета и имају примерно владање. 

Одличан  успех  постигло је  46  ученика, од тога  24  ученика је са свим  петицама. 

Врлодобрих је 9 ученика, а један ученик је добар. Просечна оцена разреда је 4,80. 

Сви ученици су редовно пратили наставу и учествовали у активностима на 

часовима редовне наставе и у ваннаставним активностима. Са ученицима који су слабије 

напредовали, радило се спорије, кроз допунску наставу и индивидуални рад. Допунском 

наставом из Српског језика и Математике било је обухваћено 12 ученика. Сви ученици су 

до краја школске године напредовали према својим могућностима и савладали већину 

садржаја. 
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УТВРЂИВАЊЕ ПОСТИГНУThА ПО ПРЕДМЕТИМА 

 
Наставни предмет Средња оцена 

Српски јези 4,66 

Енглески језик 4,39 

Математика 4,28 

Природа и друштво 4,62 

Ликовна култура 4,98 

Музичка култура 4,98 

Физичко васпитање 5,00 

Средња оцена свих обавезних предмета 
 

4,80 

Од играчке до рачунара 4,97 

Немачки језик 5,00 

Руски језик 5,00 

Грађанско васпитање сви  ученици – ИСТИЧЕ СЕ 

Верска настава сви  ученици – ИСТИЧЕ СЕ 

  

Владање сви  ученици – ПРИМЕРНО 

 

 
ОДЛИЧАН ВРЛО ДОБАР ДОБАР 

5,00    

24 22   

46 9 1 

82,1 % 16,1 % 1,8 % 
 

Наставничко веће је похвалило све ученике са одличним успехом. 

Ученици су били обухваћени радом у математичкој, фолклорној и рецитаторској 

секцији. 

Број изостанака у другом полугодишту је 764, укупан број у овој школској  години 

2 236. Сви изостанци су оправдани. Без изостанака је 5 ученика. По ученику број 

изостанака износи 39,9. 
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УСВОЈЕНОСТ СТАНДАРДА НА НИВОУ РАЗРЕДА – ГОДИШЊИ ТЕСТОВИ 
 
 

ПРЕДМЕТ 

СТАНДАРД 

 
ОСНОВНИ 

 
СРЕДЊИ 

 
НАПРЕДНИ 

Српски језик 80,76 % 67,5 % 51,2 % 

Математика 82,3 % 66,2 % 44,64 % 

Природа и друштво 83,9 % 72,6 % 67,85 % 

 

Одељенско веће IV разреда констатује да су сви тестови направљени коректно, 

према нивоима и према обрађеним темема. 

Општи закључак: резултати тестова су задовољили очекивања, а у  неким 

областима су и изнад очекиваног. 

 

ПОСЕТЕ 

 

У првом полугодишту посетили смо биоскоп „Фонтана” и гледали филм ,,Ко се  

боји вука још“. Посетили смо и позориште Дечијег културног центра и гледали  представу 

„Пут до чаробњака из Оза”. У другом полугодишту били смо у биоскопу „Фонтана” и 

гледали филм ,,Певајмо“ и у позоришту „Душко Радовић”, позоришна представа „Цар је 

го”. 

Са наставницом веронауке посетили су цркву Св. Димитрија, а ученици одељења 

IV-1 посетили су и јапанску амбасаду. 

Четврти разред реализовао је једнодневну екскурзију (Београд – Јагодина – 

Свилајнац – 24.10.2016.) 

У априлу је реализована настава у природи – Рудник на Руднику, 20 – 27. априла 

2017. 

Ученици четвртог разреда у току школске године присуствовали су  представљању 

књиге ,,Деда у бекству“, реализовали Дан замене улога, учествовали у програму   поводом 

обележавања школске славе Свети Сава и Дана школе и осликавали школско двориште 

(тема:  Нећу да бригам,  хоћу да  се играм)  у оквиру Дечије недеље.  Учествовали  су и  на 
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продајној изложби поводом обележавања Дана школе. У школи је организована изложба 

кућних љубимаца, прво место је освојио Марко Фујс, а четврто место Вук Миловановић. 

Ученици одељења IV-1 учествовали су у пројекту ,,Певајмо заједно“. 

Осмог и деветог јуна одржане су одељенске приредбе ,,На крају четворогодишњег 

дружења“. 

 
РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА 

 
 Школско такмичење рецитатора (Софија Урукало – 1. место, Нађа Костадиновић и 

Ана Јовановић – 2. место); 

 Школско такмичење у читању (Софија Јокић – 1. место, Нађа Костадиновић – 2. 

место, Софија Урукало – 3. место); 

 Витезов конкурс (Софија Урукало и Дуња Николић – прве награде); 

 Читалачка значка (завршило 11 ученика: четири ученице освојиле су награду: 

Софија Урукало, Софија Јокић, Нађа Костадиновић и Стефана Јовичић); 

 Школско такмичење из математике – 4 ученика се пласирало на општинско 

такмичење (Нађа Костадиновић, Теа Перишић и Богдан Зарић са 100 бодова и  

Бојан Јовичић са 94 бода); 

 Општинско такмичење из математике - Богдан Зарић је освојио прво место, 100 

бодова и пласирао се на окружно такмичење; 

 Међународно такмичење „Кенгур без граница” – три похвале: Нађа Костадиновић, 

Богдан Зарић и Теа Перишић 

 Математичко такмичење „Мислиша” – једна похвала, Бојан Јовичић 

 Општинско такмичење „Ђачки песнички сусрети“ – Софија Урукало – 1. место 

 Општинском такмичење „У част Драгану Лукићу“ – Анђелија Бошњак – 3. место 

 Општинском такмичење „Ликовне ускршње чаролије“ – Катарина   Атанацковић  – 

3. место 

Одржана су   два   угледна   часа   на   Руднику   у  склопу  наставе у  природи 

(амбијентална настава): 
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 Природа и друштво – „Србија Немањића – како се живело у држави Немањића” 

(Дајана Тркуља и Вања Анђелковић) 

 Физичко  васпитање „Трим  трчање различитим темпом” (Дајана  Тркуља и Вања 

Анђелковић) 

Извештај подноси: 

Вања Анђелковић – координатор одељенског већа 

четвртог разреда 
 

 

 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 

Веће чине два одељења петог разреда, 51 броји 21 ученикa и 52 које броји  25 

ученика, што је укупно 46 ученика. 

Сви ученици завршавају разред са позитивним успехом. Одличних: 51 – 13, 52 – 17, 

укупно 30 ученика. 

Врло добрих: 51 – 6, 52 – 7, укупно 13 ученика. 

Добрих: 51 – 2, 52 – 1, укупно 3 ученика. 

Средња оцена: 51 – 4, 36; 52 – 4, 51. 

Владање: сви ученици 52 имају примeрно владање, док у 51 примерно владање има 

19 ученика а 2 ученика имају смањену оцену из владања и то Здравковић Лазар има врло 

добро владање и Милановић Вукашин има добро владање. 

Изостанци ученика: 

51 – оправданих 1762, неоправданих 46, 

52– оправданих 1405, неоправданих 18. 

Такмичења и остварени резултати у настави: 

Из 51 ученици се нису такмичили, али се похваљују за одличан успех и примерно 

владање (Антонијевић Димитрије, Вељковић Анђела, Вранић Теодора, Анастасија Вучић, 

Магдалена Димитријевић, Забрдац Нина, Матић Јелена, Милијановић Наталија, 

Миловановић Огњен, Радоман Даница, Рилак Анастасија, Спирић Селена и Стајић Јована) 
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У 52 остварени резултати на такмичењима су следећи: 
 

Предмет Ученик Разред Ранг такмичења Освојено место 

 

 

 

Математика 

 

 

 

Миљана Симић 

 

 

 

52 

општинско 3. место 

Кенгур без 

граница 

 

3. место 

Архимедесов 

турнир 

 

 

 

 

 

 
Српски језик 

 

 
 

Симона 

Стојановић 

 

 

 

 

 
52 

општинско 2. место 

 
окружно 

 
 

2. место 

општинско 2. место 

окружно 1. место 

 

Миљана Симић 

У част Д.Л. 

општинско 

 

3. место 

 

 

 

 
Биологија 

 

Петар Адамовић 
 

 

 

 
52 

 

општинско 

 

2.место 

 

Теодора Милетић 
 

окружно 

 

2.место 

Анастасија 

Недељковић 

општинско 2.место 

општинско 2.место 

 

Историја 

 

Петар Адамовић 
 

52 

општинско 3.место 

градско 2.место 

 

 

 

ТИО 

Миљана Симић  

 

 

52 

општинско 3.место 

 

Николет Штакић 
 

општинско 

 

3.место 

 

Теодора Милетић 
 

општинско 

 

3.место 

Ликовна 

култура 

 

Андреа Цветковић 
 

52 
У част Д.Л. 

општинско 

 

3.место 
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ШЕСТИ РАЗРЕД 

Одељењско веће 6. разреда има 43 ученика, 25 дечака и 18 девојчица. На крају ове 

школске године сви ученици постигли су позитиван успех. Одличних је 29 ученика 

(16+13), а од тога 16 ученика има просек 5,00 (9+7). 

Ученици који имају 5,00 просек су: 

 61 – Голубић Елена, Јанићијевић Емилија, Јевтић Огњен, Јован Мићић, 

Нерић Никола, Радосављевић Коста, Ђукић Павле, Ђурић Андреј и Антонијевић Анђела, 

 62 - Лазар Биџовски, Коста Грубор, Теодора Јовановић, Сара Љубојевић, Вук 

Стојић, Милан Пантић и Никола Кнежевић. 

Ови ученици похваљени су на Наставничком већу. 

Врло добрих је 9 (6+3), а добрих пет (2+3). Просечна оцена на нивоу већа је 4,37 

(4,48+4,26). Што се владања тиче, 41 ученик има примерно владање, а два ученика имају 

врло добро владање. То су Ранисављевић Марко и Славковић Стефан из 61. 

План и програм је остварен за ову школску годину. Часови додатне, допунске и 

секција су се одржавали по планираној динамици. 

Одељенско веће 6. разреда реализовало је следеће посете: 

 дани Москве у Београду, изложба 3.10.2016, 

 сајам науке 15.12.2016, 

 театар 5, представа,15.12.2016, 

 биоскоп Фонтана, филм „Santa maria della Salute“ 12.1.2017, 

 црква светог Димитрија, 14.5.2017, 

 екскурзија једнодневна Београд – Зобнатица - Палић, 29.5.2017. 

Ученици су у току школске године прославили у школи Нову годину, Светог Саву 

и Дан школе. 

Координатор: 

Сузана Кићановић 
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СЕДМИ РАЗРЕД 

Одељења већа 7. разреда броје 49 ученика распоређених у два одељења. 7/1 има 27 

ученика, 9 девојчица и 18 дечака. 7/2 има 22 ученика, 9 девојчица и 13 дечака. 

Одличних ученика има 19+11=30. Врло добрих ученика има 6+7=13. Добрих 

ученика има 2+4=6. 

Похваљени су ученици са 5,0 а то су: Лука Брадић, Лука Вушовић, Вучковић  

Ивана, Марта Кисо, Урош Јевтић, Матија Илић, Маринковић Марко, Обрадовић Михаило, 

Спремо Петар, Тодоровић Стеван и Топаловић Павле, Марија Чуровић, Игор Чутовић, 

Игор Видачић и Нина Смиљанић и Лукић Инес. 

Одлуком Одељењског већа и укором одељењског старешине, смањену оцену из 

владања на врло добар (4) има Милош Мићић због непристојног понашања и ремећења 

радa на часовима, недоличног понашања према наставницима и друговима у одељењу. 48 

ученика има примерно владање 

Просек одељења 7/1 је 4,52,а 7/2 је 4,28. У одељењу 7/1 направљено је 2110 

изостанака, 2088 оправданих и 22 неоправдана. У одељењу 7/2 направљеноје1221 

изостанака, 34 неоправдана и 1155 оправдана. Укупно је 3331 оправданих и 56 

неоправданих. План и програм је остварен, недостаје по један час из: руског језика, 

историје, биологије (2), eнглеског језика (2), основе информатике и рачунарства, ликовне 

културе (2),немачког језика (2) и музичке културе(2) ,физика(2), домаћинство један час 

мање а грађанско васпитање један час више. 

Допунском наставом је обухваћено 39 ученика,додатном 35 и секцијама 31. 

У првом полугодишту смо посетили музеј кнеза Милоша и упознали се са 

историјским знаменитостима. Затим смо посетили фестивал науке. 

18.1.2016. смо одгледали филм Санта Марија Де Ла Салуте. 

8-9. Маја изведена дводневна екскурзија:Београд-Лепенски вир. 

 

 
Нада Миливојевић 
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ОСМИ РАЗРЕД 

У већу има 45 ученика , 26 девојчица и 19 дечака. Сви ученици су позитивно 

оцењени. 25 ученика је постигло одличан успех, од тога 13 ученика 5,о ; врло добар успех 

има 9 ученика, добар 11. Средња оцена одељења 4,225 

Примерно владање има 23 ученика, а две ученице из 8-1 ( Драгана Филиповић и 

Марија Петровић  ) добро. 

Оправданих изостанака је 1844, неоправданих 146 , укупно 1990. 

Похваљени ученици за остварене резултате су: К. Адамовић,Б. Вуковић, Н. Зрнић, 

М. Мићић, Т. Мацура, Т. Убовић, И. Станковић, Н. Јеленковић, Д. и М. Костадиновић, Л. 

Лајић, А. Милошевски, С. Хаџиниколић, Л. Јоксимовић (8-1), 

Д. Грубор, Н. Кнежевић, Л. Миљевић, А. Михајловић, Т. Радан, Т. Стојковић, Д. 

Алајбег, Н. Здравковић, П. Маћешић, М. Петровић, Т. Пунић (8-2), за одличан успех. 

Носиоци диплома Вук Караџић су: Катарина Адамовић, Нађа Зарић, Теодора 

Мацура, Тара Убовић, Милица Мићић, Игор Станковић, Лука Миљевић, Теодора Радан, 

Дуња Грубор – укупно 9 диплома. 

Посебне дипломе заслужили су: К. Адамовић (српски, историја, географија, 

биологија, музичка култура ), Л. Јоксимовић (ликовна култура, музичка кул.), Н. Зарић 

(биологија, муз.култура ), Т. Мацура ( рпски јез.), М. Мићић (српски,физика, математика, 

тио, биологија, информатика, муз.кул.), И. Станковић (муз.кул.), Т. Убовић (српски, 

математика, инфор.), С. Хаџиниколић(муз.кул.), Н. Здравковић (српски,биологија), Ј. 

Јоцић (енглески), А. Михајловић (географија, руски), Д. Станојковић (ликов.кул.), Л. 

Миљевић( географија, истор.), Д. грубор и Т. Радан из биологије, Д. Грубор, Т. Радан, Т. 

Мацура, М. Станојевић, П. Маћешић, Т. Стојковић из муз.културе. 

Допунска настава се реализовала из српског (13 ученика), математике (11), хемије 

(10), немачког и енглеског (5), физике (7) и биологије (2). Из 8-1 11ученика, из 8-2 14, 

укупно 25 ученика . 
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Додатна настава из српског (9), математике (10), руског, немачког, биологије (3), 

географије (5), енглеског (7), историје (2), физике (1) и хемије. Из 8-1 13 ученика, 8-2 14, 

укупно 27. У току школске године остварена је екскурзија од 13. до 15.10.2016, ученици су 

присуствовали мотивационој представи удружења слепих и слабовидих, филмској 

пројекцији филма о Лази Костићу, позоришној представи у позоришту младих Дадов и 

ишли су у Цркву св. Димитрија. 

 

Руководилац ОВ 8. разреда: 

Радмила Орељ 

 

 
 

4.4.СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ 

 

Стручно веће за разредну наставу је током школске 2016/2017. године имало шест 

састанка. 

На првом састанку одржаном 24.08.2016.године разматрани су програми и планови 

за реализацију наставе и извршена њихова корекција. Извршена је подела задужења. 

Договорене су активности везане за иницијалне тестове, усаглашене провере знања, 

одређен режим рада у целодневној настави и боравку и усаглашени распореди часова о 

чему више детаља има у Извештајима Одељењских већа. Одабрани су дечји часописи 

према узрасту, 1.разред „Мали Витез“, 2.разред „Витез 2“, 3.разред „Витез 3“, 4.разред 

„Витез Витез“. Направљен је план за реализацију посета, екскурзија и наставе у природи. 

На другом састанку одржаном 28.9.2016. године извршена је анализа иницијалних 

тестова (детаљна анализа са предлогом мера налази се у извештајима Одељењских већа); 

упознавање са планом рада организација „Пријатељи деце” и „Црвени крст” и 

усаглашавање са плановима ваннаставних активности, а и извршена припрема за 

реализацију планираних екскурзија и наставе у природи. Направљен је план обележавања 

Дечје недеље и осталих ваннаставних активности. Направљен је план позоришних 

представа, план поделе гратиса за ручак. 
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27.09.2016.  ученици  четвртог  и  трећег  разреда  се  гледали биоскопску представу 

„Ко се боји вука још” у биоскопу „Фонтана”, а ученици првог и другог разреда су ишли 

03.10.2016. и 04.10.2016. године. 

Трећи састанак одржан је 15.11.2016.године. Анализиран је успех и дисциплина на 

крају првог класификационог периода и изнети су закључци. Општи је закључак да је све 

мање ученика укључено у секције јер су преоптерећени бројем часова, а нарочито ученици 

првог и другог разреда који су у класичној настави. Предлог стручног већа је да се 

приликом уписа у први разред у априлу, родитељима предочи предност целодневне 

наставе. Прочитани су извештаји о реализацији обележавања Дечје недеље; прочитани су 

извештаји са реализованих једнодневних екскурзија и констатовано да је све протекло у 

најбољем реду. 

Четврта седница Стручног већа је одржана 30.01.2017. на коме је анализиран успех 

и дисциплина на крају полугодишта. Изнети су резултати са школских  такмичења  и 

изнета је анализа прославе школске славе Свети Сава. Сва одељења су посетила  

позориште ДКЦ-а и гледали позоришну представу „Авантуре до чаробњака из Оза”; 

пројекат „Певајмо сви” је реализован у школи, а 08. децембра су ученици 1-1, 2-1, 2-2, 3-1 

и 4-1 наступили у ДКЦ-у. Сви извештаји се налазе у Дневницима рада за свако одељење. 

Пета седница Стручног већа је одржана 22.03.2017. на којој су донете одлуке о 

коришћењу уџбеника у школској 2017/2018. години; изборним предметима у школској 

2017/2018. години; договарало се око реализације наставе у природи. Дајана Тркуља, 

Гроздана Павићевић , Нада Бунчић, Светлана Шкеровић, Лидија Булатовић, Александра 

Станишић и Александра Васиљевић су припремиле и презентовале колегама утиске са 

семинара ван установе са тема које су биле на Зимским сусретима учитеља, што је део 

стручног усавршавања у установи. 

Шеста седница Стручног већа је одржана 20.06.2017. на којој се разматрало  

следеће: све одељењске старешине су прочитале извештаје о резултатима са такмичења; 

прочитани су извештаји о реализацији посета и наставе у природи; све одељењске 

старешине су прочитале детаљне извештаје о успеху и дисциплини на крају школске 

2016/2017. године; све одељењске старешине су изнеле анализу нивоа постигнућа ученика 
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по образовним стандардима; одељењске старешине 4. разреда су прочитале анализу 

завршног теста за ученике 4. разреда. 

Седма седница је одржана 29.6.2017. на којој се разматрало о стручном 

усавршавању, дати су предлози за нов документ о вредновању у установи; изабрани су 

координатори стручног већа и одељењских већа; педагог школе је упознала стручно веће 

са саставом првог разреда; директор је истакао да је на списку 102 ученика, а да се стало 

на броју 90 јер се чека одобрење министарства за формирање трећег одељења целодневне 

наставе; дати су предлози за дестинације посета, екскурзија и наставе у природи; 

договарало се око поделе учионица; договорено је да се планови за наредну школску 

године припреме до почетка нове школске године. 

 

Извештај припремила 

Координатор Стручног већа разредне наставе 

Дајана Тркуља 

 

 

 

4.5. СТРУЧНА ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА 

СТРУЧНО ВЕЋЕ  СРПСКОГ ЈЕЗИКА, ИСТОРИЈЕ И  ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА 
 

Чланови Стучног већа су Радмила Орељ, Сузана Кићановић и Весна Бојичић 

Кремењак. Одржано је 10 састанака. 

На почетку године су разрађени оперативни планови, као и планови за секције и 

додатне наставе. Подељене су секције: Радмила Орељ-рецитаторска и и припрема 

приредбе за школску славу Св. Саву, Сузана Кићановић-драмска секција и припрема 

приредбе за Дан школе. 

На почетку школске године организовани су и урађени иницијални тестови у свим 

разредима. Иницијални тестови нису оцењивани, али су анализирани на Стручном већу. 
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Ове године, као и предходних, студенти Филолошког факултета полагали су 

Методику настава у нашој школи. Полагање је организовано од 5-7.4.2017, а у претходном 

месецу 13 студената је присуствовало часовима. 

Семинари којима смо присуствовали ове школке године су: Републички зимски 

семинар (Орељ, Кићановић), Нове технологије у образовању (Бојичић Кремењак). 

Поводом одржавања значајних јубилеја урађени су панои о животу и делу Исидоре 

Секулић и Владислава Петковића Диса. Учествовали смо у реализацији приредбе за 

будуће прваке и њихове родитеље у марту. 

Радмила   Орељ   је   одржала   угледни   час   30.01.2017.   у  одељењу  8-2   на тему 

„Хиландар  –  мотив  и  симбол“,  Сузана  Кићановић,  у одељењу 7-2  (5.12.2016.) на тему 

„Народне пословице “(обнављање) и Весна Бојичић Кремењак у одељењу 7-1(27.12. 2016.) 

на тему „Просветитељи“ (обрада). 

И ове године, као и претходних, учествовали смо на свим такмичењима који су 

организовани иа наше предмете и освојили пуно награда. Организовали смо школска 

такмичења из граматике, књижевности, рецитовања и историје. На такмичењу из 

граматике освојили смо 5 награда на општини (1 прво – Елена Голубић 6-1; 3 друга – 

Симона Стојановић 5-2 и Милан Пантић 6-2; 1 треће – Марија Чуровић 7-2), 5 награда  на 

граду (1 прво Миљана Симић- 5-2; 2 друга - Елена Голубић 6-1, Симона Стојановић 5-2; 2 

трећа - Милан Пантић 6-2 и Марија Чуровић 7-2). На такмичењу из књижевности освојили 

смо 2 награде на општини (Нина Смиљанић 7-2-2. место, Невена Здравковић  8-2-  3. 

место; на окружном освојили смо 3 награде ( 2.место -Тара Убовић 8-1, 3.место - Катарина 

Адамовић 8-1 и Теодора Мацура 8-1); републичко такмичење (Тара Убовић 1.место). 

Теодора Мацура 8-1 освојила је 3. награду на литерарном конкурсу „За сунчану јесен 

живота“, а Теодора Мацура 8-2 Читалачку значку. Ученица 5-2, Миљана Симић, освојила 

је 3. место у општини на конкурсу „У част Драгану Лукићу“, са песмом „Ђачка љубав“ 

На такмичењу из историје освојили смо 5 награда на општини (3 друга - Катарина 

Адамовић 8-1, Елена Голубић 6-1 и Милан Пантић 6-2; 2 друга - Емилија Јанићијевић 6-1  

и Петар Адамовић 5-2). На граду смо освојили 4 награде (3 друге- Елена Голубић 6-1 

Милан Пантић 6-2 и Петар Адамовић 5-2; Емилија Јанићијевић 6-1освојила је 3. награду). 
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На крају шк. године сви ученици су позитивно оцењени. Просеци по одељењима: 

5-1 – српски језик 4,19 ; историја 4,10 

5-2 - српски језик 4,15 ; историја 4,15 

6-1 - српски језик 4,42 ; историја 4,21 

6-2 - српски језик 3,95 ; историја 4,16 

7-1 - српски језик 4,19 ; историја 4,33 

7-2 - српски језик 3,91 ; историја 3,91 

8-1 - српски језик 3,69 ; историја 3,83 

8-2- српски језик 3,90 ; историја 3,77 

Сви часови Грађанског васпитања су реализовени. Понекад су се реализовали као 

амбијентална настава, у природи. Изведена је волонтерска акција у свратишту „Деца 

улице“ из предмете Грађанско васпитање, у реализацији ученика 7-1 и 7-2. План и  

програм овог Стручног већа је остварен. 

Координатор: Весна Бојичић Кремењак 
 

СТРУЧНО ВЕЋЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

 
Број чланова већа 

Стручно веће чине: наставници енглеског језика Светлана Равић и Јасмина 

Мијаиловић, наставник немачког језика Сандра Онимус, и наставник руског језика  

Наташа Тришић. 

Број одржаних седница 

Чланови стручног већа су се редовно састајали. Седам пута у току ове школске  

год., такође је планиран састанак у августу пред почетак нове школске 2017/2018. године. 

Планиране активности 

Планирана је континуирана примена комбиноване комуникативно-интерактивне 

методе у настави страних језика као и интензивнија сарадња наставника не само у оквиру 

стручног већа, већ и са другим предметним наставницима, нарочито када су у питању 

угледни часови, како би се остварила корелација са другим предметима. Планирани су 
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иницијални тестови из језика на почетку школске године од петог до осмог разреда. Поред 

редовне наставе сваки наставник је планирао часове додатне и допунске наставе, 

припреме за такмичења, слободне активности и угледне часове. У школској 2016/2017. 

год. из енглеског језика укупно је планирано 36 часова додатне наставе које су наставници 

поделили према разредима и плановима за додатну наставу. Највише часова додатне 

наставе, као и часова припремне наставе за такмичења, планирано је за 8. разред јер само 

ти ученици могу да учествују на такмичењима, па је тако у оквиру припрема за такмичења 

(школско, општинско, градско и републичко) из енглеског језика остварено 36 часова 

додатног рада. 

Додатна настава из руског језика је обухватила ученике заинтересоване за 

унапређење језичких вештина као и за припреме за школско, општинско и градско 

такмичење. 

Допунска настава је планирана из свих језика и то 36 часова из енглеског језика  

које су наставници сходно потребама ученика поделили по разредима. За ученике који 

слабије напредују планирани су часови индивидуално-корективног рада. 

За ову школску годину нису планиране активности језичких секција. Планирани су 

угледни часови из свих језика, који су планом и програмом Стручног већа распоређени у 

току школске године. 

Планирани су тестови знања (полугодишњи) тестови. 

Планиране су језичке радионице за Дан отворених врата. 

Реализоване активности 

План и програм редовне наставе је у потпуности остварен, а број предвиђених 

часова са мањим одступањима (1 часа) је реализован. Ученици 4. разреда су похађали 

факултативну наставу из немачког и руског језика што ће им у многоме олакшати  

усвајање градива у 5. разреду. Наставница руског језика Наташа Тришић је одржала 

угледни час у 3. разреду на коме је представила руски језик и културу. Часови додатне и 

допунске наставе су у потпуности реализовани, као и часови припремне наставе за 

такмичење. У оквиру допунске наставе извођен је и корективно индивидуални рад са 

ученицима којима је то потребно. 
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Планиране припреме за такмичења из страних језика су у потпуности реализоване. 

Урађени су иницијални тестови на почетку школске године, као и полугодишњи тест у 

марту месецу. Као и претходних година у новембру месецу, ученици и наставници су 

заменили своје улоге Час је ваш. 

Планиране припреме за такмичења из страних језика су у потпуности реализоване. 

Угледни часови који су предвиђени Планом и програмом Стручног актива, нису 

реализовани, осим из руског језика. 

Одржане су језичке радионице из свих језика (руског, немачког и енглеског) за Дан 

отворених врата, у којима су будући прваци били активни учесници, заједно са својим 

будућим старијим другарима са језичких секција. 

Резултати спроведених активности 

Ученица Александра Михајловић 8/2 освојила је 2. место на општинском 

такмичењу из руског језика, 2. место на градском и пласирала се на 5. место на 

републичком такмичењу.. 

Ученица Петра Маћешић 8/2 је учествовала на општинском такмичењу из немачког 

језика. 

На  школском  такмичењу  из  енглеског  језика  3  ученика  су се пласирала на 

општинско такмичење, Јована Јоцић 8/2, Игор Станковић и Дуња Грубор. Са општинског 

на град се пласирала Јована Јоцић, и обезбедила је пласман на републичко такмичење. 

Ученици петог и шестог разреда су у оквиру активности „Посета Руском центру“ 

присуствовали радионици „Дани Москве у Београду“, одржаној на Филолошком 

факултету. Ученица 6/1 Андријана Радић је освојила 3. место на том ликовном конкурсу. 

Ученици 2. разреда енглеске секције израдили су Божићне честитке са порукама на 

енглеском језику. Израдили су пано у вези са правилном исхраном, а погледали су и филм 

на енглеском у вези са том темом “Planning for Good Eating”. 

Поводом Ускрса, шестаци су са наставницом руског језика украсили пано од  

цртежа талентованих ученика. Из енглеског језика на часовима додатне наставе ученици 

шестог разреда су радили презентације у пауер поинту на тему „Личност коју бих вам 

представио/ла.“,   уз   претходно   консултовање   са   наставницом.   Међу представљеним 
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личностима било је уметника из света балета, политичара, редитеља, композитора, 

научника.., што је ученицима било посебно интересантно. Своје радове ученици су 

представили ученицима 7. разреда који похађају додатну наставу, али и својим другарима 

у одељењу. Ученици 8. разреда су радили на пројекту у вези са темом вршњачког насиља. 

Урађена је презентација и дискусија на ову тему. Разраду теме и сценарио су урадили  

сами ученици, уз консултовање са наставницом Светланом Равић. 

Активност „Час је ваш“,  дан  замене  улога  ученика и наставника је наишла на 

веома леп пријем и код ученика и наставника. 

Нереализоване активности 

Све планиране активности су у потпуности реализоване, осим предвиђених 

угледних часова. 

Проблеми у реализацији 

Није било проблема у реализацији. 

Стручно усавршавање 

Семинари које су наставници похађали у оквиру стручног усавршавања у установи 

и ван ње, су предати ПП служби. Наставнице Сандра Онимус и Светлана Равић су 

похађале семинар под називом „Стандарди постигнућа и наставни програми као главне 

смернице за обликовање наставе страних језика.“ Наставница Наташа Тришић је похађала 

семинар на тему „У вртлогу дроге“ и „Тешки родитељи“. 

Предлози за унапређење наставе 

Редовно похађање стручних семинара, примена нових идеја и стечених знања у 

настави. 

Повремене кратке обуке самих наставника за коришћење неких програма који би 

им врло користили и у многоме олакшали рад и припрему за наставу. 

 

Координатор 

Јасмина Мијаиловић 
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СТРУЧНО ВЕЋЕ  МАТЕМАТИКЕ, ИНФОРМАТИКЕ И ТЕХНИЧКОГ ВАСПИТАЊА 

 
Од планираних 11 састанака до сада је реализовано 11, у интервалу од 26.08.2016. 

до 29.06. 2017. године, што је евидентирано у свесци стручног већа за област математике, 

информатике и тио. Место реализације састанака био је кабинет математике. 

Урађен глобални и оперативни план рада за школску 2016/2017. годину уз 

усаглашавање са стандардима постигнућа, план рада додатне и допунске наставе и 

планови секција. План за 6. и 8. разред урадила је Весна Васић, за 5. и 7. разред Ивана 

Фируловић. План за информатику урадио је Дејан Ранић. План за техничко образовање 

урадили заједно Нада Миливојевић и Виолета Девић. 

Распоред писмених и контролних задатака урађен на основу плана и програма и 

договора са професорима српског језика и страних језика. Предметни наставници су 

извршили одабир ученика за допунску, додатну наставу, ваннаставне активности и то 

евидентирали у дневницима рада 

Примена компјутера у настави свих предмета овог стручног већа се користи скоро 

свакодневно, тако да можемо рећи да је рачунар као наставно средство одлично 

искоришћен и налази све већу примену у овом стручном већу. Угледни часови нису сви 

одржани по плану и програму. 

Иницијални тестови 

У првој половини септембра урађени иницијални тестови из математике у свим  

разредима, од петог до осмог, њихова анализа представљена је на одељенским већима за 

разреде. 

Анализа тестова за све разреде од петог до осмог разреда налази се у свесци 

стручног већа и то појединачно, а таква анализа је дата свим разредним старешинама да је 

представе родитељима на родитељским састанцима. 

Забрињавајуће је то што у сваком од ових разреда постоје по три до четири ученика 

који имају мањи број поена од 4, па се са овим ученицима мора много више радити. 

Наставник ће и поред овако добрих резултата појачано радити на осталим 

стандардима који овом приликом нису испитивани. 
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Ако извршимо поређење са резултатима тестирања од прошле године за исте ове 

ученике може се и уочити велики напредак у знањима што је резултирало  појачаним 

радом у допунској настави. 

Допунска и додатна настава 

Допунска и додатна настава је одржавана у свим већима по планираном распореду 

што је и евидентирано у дневницима рада. Припремна настава за ученике осмог разреда се 

редовно одржавала од почетка школске године и одржано је укупно 40 часова, посећеност 

ученика је варирала. Секције су одржане по плану. Редовно похађање допунске наставе 

резултирало је да нема недовољних оцена. 

Замена улога наставник ученик 

Замена места наставник ученик је извршена у свим разредима из свих предмета 

овог већа 18.11.2016. 

Критеријуми оцењивања, такмичење 

Утврђен је критеријум за оцењивање. Извршена је анализа досадашњег начина 

оцењивања и констатовано да се овом задатку приступа реално и објективно, што се може 

поткрепити упоређивањем са другим предметима. Мало више посветити пажњу првим 

оценама у петом разреду. 

Ако упоредимо просек одељења у свим разредима очигледно је врло мало 

одступање. Приликом оцењивања се води рачуна о нивоима захтева, што се огледа у 

коначном резултату, тј. нема ученика са недовољним оценама. 

Математика: 

У септембру месецу су одржани иницијални тестови за ученике свих разреда. 

Пробни тестови за осми разред одржани од стране министарства два пута у септембру и 

априлу, а годишњи тестови за пети, шести и седми разред урађени у јуну месецу. 

Пласман ученика (појединачно или екипно на окружним/градским, републичким, 

савезним и међународним такмичењима је висок и као такав константан (2,5% од укупног 

броја ученика има пласман на републичком нивоу од 1. до 3.) 

Школско такмичење је одржано 19.1.2017. и учествовало је 127 ученикa од којих 

се 29 квалификовало на општинско такмичење. 
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Општинско такмичење је одржано 25.2.2017. учествовало је 29 ученика а 14 

ученика је освојило награде што је 48% и то : 

Тијана Бунарџић 3-1 3. награда 

Богдан Зарић 4-2 1 .награда 

Нађа Костадиновић 4-2 похвала 

Теа Перишић 4-2 похвала 

Бојан Јовичић 4-2 похвала 

Миљана Симић 5-2 3. награда 

Надер Ал-Сааб 5-2 3. награда 

Јован Мићић 6-1 2. награда 

Елена Голубић 6-1 3. награда 

Огњен Јевтић 6-1 3. награда 

Петар Спремо 7-1 3. награда 

Урош Јевтић 7-1 3. награда 

Милица Мићић 8-1 1. награда 

Тара Убовић 8-1 2. Награда 

 

 

Градско такмичење одржано 25.3.2017. учествовало је 10 ученика освојено пет 

награда: Јован Мићић 6-1 3. награда, Петар Спремо 7-1 3. награда, Урош Јевтић 7-1 

похвалу, Тара Убовић 8-1, похвалу и Милица Мићић 8-1 3. награду. и пласирао се на 

државно такмичење Јован Мићић 6-1 и освојио 2. награду 

Кенгур без граница учествовало је 129 ученика освојили су 15 награда 

Милица Мићић 8-1 3. Награда, Јован Мићић 6-1 3. Награда, Миљана Симић 5-2 3. 

награда, и 12 похвала 

Екипно такмичење - Друга награда 

Математичко друштво „Архимедес“ је организовало републичко екипно такмичење 

школа на коме ја наша школа освојила другу награду. Појединачно Милица Мићић 

похвалу а Миљана Симић трећу награду, Јован Мићић похвалу и Петар Спремо похвалу 
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ТИО 

Општинско такмичење је било одржано 11.3.2017. у ОШ „Душко Радовић“. 

Ученици који су учествовали на такмичењу: сви освојили треће место, али се нису 

пласирали на даље такмичење: 

- пети разред: Вивијан Николет Штакић, Теодора Милетић и Миљана Симић 

- шести разред: Теодора Јовановић, 

- седми разред: Брадић Лука. 

Сви су освојили треће место, али се нису пласирали на даље  такмичење: 

Општинско такмичење „Шта знам о саобраћају“ је одржано у ОШ „Марко Орешковић“ 

дана 22.4.2017. године и учествовали смо са екипом у саставу: Милица Мићић, Игор 

Станковић, Теодора Мацура, Алекса Марковић. Ученици се нису пласирали на даље 

такмичење. 

У новембру је расписан наградни тема „За сунчану јесен живота“. Такмичење из 

прве помоћи је одржано 13.5.2017. године у средњој машинској школи на Новом Београду. 

Учествовало је шест ученика на такмичењу (Ема Зејнели, Анђела Антонијевић, Тамара 

Милојевић, Марија Козомара, Ивана Вучковић и Урош Јефтић ) и показали су добру 

обученост за пружање прве помоћи. Освојено је седмо место на општини. 

Информатика и рачунарство 

За школску 2016/2017. годину, у оквиру овог изборног предмета, наставни план и 

програм је реализован у потпуности, а фонд часова остварен, са одступањем један час у 

одељењима 61, 71, 72, 81, 82. 

Ученици су у највећој мери савладали предвиђено градиво. Напредовали су у 

односу на претходне класификационе периоде. Појачани индивидуални рад са одређеним 

ученицима у току наставе дао је резултате. Ученици који су претходно имали тешкоће у 

обављању појединих задатака, касније су показали боље резултате. 

За овај предмет не постоје званично утврђени стандарди и зато не можемо говорити 

о њиховој остварености. Ипак, мислим да су оперативни задаци испуњени, а циљеви 

предмета постигнути. 
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Ученици Јован Мићић из 61, Петар Спремо и Стеван Тодоровић из 71, Милица 

Мићић и Тара Убовић из 81, учествовали су на Општинском такмичењу из информатике, 

област програмирање. Милица Мићић, Стеван Тодоровић и Јован Мићић освојили су прво 

место, Петар Спремо треће. Сви ученици, учесници Општинског такмичења, позвани су  

на Окружно такмичење. 

На Окружном такмичењу Милица Мићић освојила је друго место, Јован Мићић 

треће, и тиме су се квалификовали за Државно такмичење! 

На Државном такмичењу Милица Мићић је постигла велики успех освојивши треће 

место и позвана је на Српску информатичку олимпијаду, али се на истој није такмичила! 

Предлог мера за унапређивање у наредном периоду: 

1. учешће у изради пројеката 

2. спроводити акције функционално естетског уређења учионице 

3. повећати очигледност у настави - више користити постојеће ресурсе 

4. домаће задатке треба задавати водећи рачуна о могућностима сваког ученика и 

редовно их прегледати и кориговати 

5. уважавати принцип индивидуалности и диференцијације ученика, користити 

пригодне методе у раду. 

Координатор стручног већа 

Весна Васић 
 

 
 

СТРУЧНО  ВЕЋЕ  ПРИРОДНИХ НАУКА 

Активу Природних наука су редовно присуствовали сви чланови (наставница 

физике/хемије Марија Шоргић, коју је у другом полугодишту заменила наставница Ана 

Филиповић,  наставница географије Митић Марија и наставница биологије Весна Нерић). 

Планирани садржаји за месец септембар: реализовани су планирање градива, 

усаглашавање градива сродних предмета, направљена је подела часова – финална, 

направљен је план додатне, допунске наставе и секција и налазе се у плану ваннаставних 

активности,  контролни  задаци  су  испланирани  и  уписани  у  дневницима,  иницијални 
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тестови су реализовани и детаљни извештај се налази у свесци Актива Природних наука. 

Изабрани су ученици који ће учествовати у ваннаставним активностима и уписани су у 

дневницима. Биолошка секција уписана је у посебном календару ваннаставних  

активности. Остварује се корелација међу предметима што је евидентирано и у 

оперативним плановима. Одрађена је заједничка радионица наставнице физике/хемије и 

наставнице биологије на тему израде природних сапуна, дезодоранса без додатака  

штетних конзерванса и парабена. Ученици су упућени у коришћење стручне литературе. У 

плановима је истакнуто коришћење мултимедије као и у плану који се налази на паноу 

школе, уз примену интерактивних метода у настави. 

Планирани садржаји за октобар месец: угледни час из биологије: Груписање 

организама у пет царстава је реализован према плану. Часу су присуствовали директор 

Иван Thирић и педагог школе. На секцијама се почела примењивати израда наставних 

средстава уз примену у настави, као и примена квизова. Урађени су модели процеса 

митозе, и направљени су нови микроскопски препарати. 

Општинско такмичење из Биологије одржано је у нашој школи дана 19.02.2017. 

године. Такмичење је протекло без проблема уз добру организацију. 

Остварује се корелација међу предметима. Ученици су упућени на коришћење 

литературе из библиотеке и са електронских сервера. Организовани су часови додатне и 

допунске наставе што је евидентирано и у посебном плану ваннаставних активности. 

Разговарало се на тему уједначавања критеријума оцењивања међу предметима. На 

крају тромесечја је евидентирана реализација наставног плана и програма и разговарало се 

о унапређењу образовно васпитног рада. Угледни час из географије Национални паркови 

није рализован са ученицима осмог разреда. Часови припремне наставе за ученике који се 

спремају за такмичења се редовно одржавају. Са ученицима се редовно ради на 

самопроцењивању сопственог знања. Значајни датуми су успешно обележени, што је дато 

и у извештају Тима за заштиту животне средине. Током првог полугодишта се заиста 

радило на уређењу школских паноа, као и уређења околине школе. Стручна посета 

Фестивалу науке је успешно реализована са наставницама Маријом Шоргић и Весном 

Нерић.   Направљена   је   међупредметна   корелација   на   тему  Енергетске ефикасности. 
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Постављени су плакати у холу школе одрађени са наставницом физике/хемије и одрађена 

је заједничка презентација са ученицима осмих разреда. 

 

 

 

 
Музичка и ликовна култура 

Руководилац тима 

Весна Нерић 

 

 

Предметни наставници: 2 (Александар Загорац, Александра Тасић Адамовић) 

 

 

Број одржаних састанака: 6 

 

 

У току школске године 2016/2017. Предметни наставници су сарађивали при 

изради глобалних и оперативних планова редовне и додатне настава и слободних 

активности. У сарадњи са другим Већима вршено је усклађивање градива и то ради 

сагледавања одређене области из свих аспеката и лакшег савлађивања градива. 

Усклађивање градива је урађено Стручним већем за српски језик и историју. 

На почетку школске године извршено је и усклађивање планираних активности са 

организацијама са којима сарађујемо (Пријетељи деце, Црвени крст) 

У свом раду у овој школској години наставници су се бавили и анализом  

планираних и остварених активности, оствареношћу наставног плана и програма, 

постигнућима ученика у настави, ваннаставним активностима и такмичењима. План и 

програм редовне и додатне наставе и слободних активности за школску годину 2016/2017. 

је реализован, евиденција у Дневницима рада редовне наставе и у Дневницима рада  

осталих облика образовно васпитног рада. Оствареност планираних и реализованих 

активности се налази код предметних наставника. Веће се бавило и оствареношћу 

стандарда у овој школској години, параметар успешности је успех ученика на крају првог и 

другог полугодишта. Оставареност стандарда на крају школске године је према 

очикиваном: основни ниво око 85% ученика, средњи ниво 65% ученика и напредни ниво 
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20% ученика. Евиденција о остварености стандарда се налази код наставника у личној 

документацији и Дневницима рада. 

Анализирали смо примену иновација и Угледне часове. Закључак је да су нам 

кабинети добро опремљени и да можемо да примењујемо различите методе и облике рада 

на часовима, што је допринело доброј мотивисаности ученика, њиховој већој активности и 

креативности, са жељом ка истраживачком начину рада. Наставне јединице смо 

реализовали кроз мултимедијалне презентације, дигиталне часове, анализу инсерата 

филмова и концерата, гледање филмова, анализу уметничких дела и др. (евиденција код 

наставника и у записницима Стручног већа) 

Наставници ликовне и музичке културе су се у току ове школске године редовно 

Стручно усавршавали. На састанцима смо размењивали искуства са семинара, примере 

добре праксе и могућност примене у настави и ваннаставним активностима. 

Бавили смо се организацијом изложби и културних активности у школи, самостално 

и у сарадњи са другим Већима. Учествовали смо у организацији и реализацији приредби у 

школи и ван ње. У сарадњим са тимом за културну делатност и маркетинг школе 

организовали смо посете позориштима, биоскопима, изложбама. Активно смо сарађивали  

са организацијом Пријатељи деце, Црвени крст и у сарадњи са њима реализовали 

такмичења, изложбе и концерте (евиденција о реализованим активности се налази код 

предметних наставника) 

Александра Тасић Адамовић 

 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

 
По унапред утврђеном плану веће за физичко васпитање одржало је седам 

састанака. У већу су Горгина Тешић, која је предавала физичко и изабрани спорт у петом  

и осмом разреду са 20 часова наставе, и Дијана Бабић, која је предавала спорт у шестом и 

седмом разреду са 4 часа наставе којим допуњава своју норму. Актив се највише састајао 

због  учешћа  ученика  на  такмичењима  у  оквиру  СОША.  Ученици  су  учествовали   на 

општинском  такмичењу  у  кошарци,  одбојци  и  малом  фудбалу.  Нисмо  учествовали  у 
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гимнастици и атлетици из оправданих разлога. Горгина Тешић је присуствовала је 

семинару „Школска спортска гимнастика“ и водила ученике на сва спортска такмичења. 

Закључак је да је велики број ученика учествовао на организованим општинским 

такмичењима, што је и циљ да се што више ученика ангажује. Редовна настава и спортске 

секције су одлично функиционисале. 

Руководилац већа: 

Горгина Тешић 

. 

 

4.6. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

У току школске године 2016/2017. стручни актив за развој Школског програма је 

учествовао у изради глобалних и оперативних планова. У сарадњи са Стручним тимом за 

додатну подршку ученицима разматрао је потребу за израдом ИОП-а, анализирао је 

реализацију плана и програма и на основу тога радио eвалуацију Школског програма. 

На основу процене стања коју је урадио Стручни тим за додатну подршку ученика 

чланови Стручног актива за развој Школског програма су закључили да нема потребе за 

израдом Индивидуалног образовног плана. 

План и програм редовне, допунске и додатне наставе и слободних активности у  

овој школској години је остварен (евиденција часова и ученика који су укључени у рад 

допунске, додатне наставе и слободних активности налази се у Дневницима рада, 

Дневницима рада осталих облика образовно васпитног рада и извештајима одељењских и 

стручних већа). Планирани циљеви, задаци и активности су реализовани. Параметар 

успешности је успех ученика на полугодишту и крају школске године (детаљнија анализа 

може се погледати у извештајима одељењских и стручних већа). 

Реализација и примена образовних стандарда је праћена на нивоу одељењског већа 

код ученика првог циклуса, а код ученика другог циклуса на нивоу стручних већа ученици 

су остварили очекиване нивое постигнућа (евиденција и детаљнија анализа се налази у 

записницима одељењских и стручних већа). 
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Анекс Школског програма није рађен јер нема измена у наставним плановима и 

програмима за наредну школску годину. Уколико се укаже потреба Анекс ће се урадити у 

законски предвиђеном року. 

 

Кординатор Стручног актива 

Лидија Булатовић 

 

4.7. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

Извештај о реализацији задатака Школског развојног плана 

школске 2016/2017. 

 

Стручни актив за развојно планирање у оквиру развојних циљева реализовао је 

следеће задатке: 

Развојни циљ 1:Усклађивање Школског програма и Годишњег плана рада 

Циљеви и задаци Школског програма се конкретизују и реализују крз активности и 

носиоце посла Годишњим планом школе као и  кроз Акциони план Развојног плана.. 

У школској 2016-17 у континуитету настављено је отваривање задатака обухваћеним 

мерама: 

1. Мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика 

Задаци су остваривани кроз часове редовне наставе изборне наставе, секције као и кроз 

програме ваннаставних активности,наставници су унели иновације у наставу; 
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Развојни циљ 2: Унапређивање квалитета наставе и учењa 
 

 
Задатак Активности 

 

 

 

 

-Повећати степен 

примене 

итерактивних 

метода у настави 

У току школске године Годишњим планом предвиђена је 

реализација угледних часова којима се имплементира Развојни 

план. Реализовано су 15 угледних часова. На угледним часовима 

примењене су методе интерактивне наставе, амбијенталне 

наставе, методе презентације, радионичарски рад и примењиван је 

интердисциплинаран приступ у настави кроз корелацију међу 

предметима. 

На нивоу актива разредне наставе реализовани су угледни часови 

са применом амбијенталне наставе и програмиране наставе. 

 

 

 

Подстицати ученике 

разноврсним 

креативим задацима 

за критичко 

мишљење и 

оспособљавање да 

самостално користе 

различите изворе 

знања 

 

На нивоу актива друштвених наука наставници Радмила Орељ и 

Сузана Кићановић реализовали су угледне часове из Српског 

језика са применом пројектора и методом презентације и након 

тога методом дискусијом подстицање ученика на креативно 

мишљење и критичког мишљења.(угледни час 30.01.2017. у 

одељењу 8-2 на тему „Хиландар – мотив и симбол“, Сузана 

Кићановић, у одељењу 7-2 (5.12.2016.) на тему „Народне 

пословице “(обнављање) и Весна Бојичић Кремењак у одељењу 7- 

1(27.12. 2016.) на тему „Просветитељи“ (обрада). Подстицање 

ученика на самосталан рад и самостално коришћење различитих 

извора знања  припремом презентација . 

Примењује се квизови знања и реализују се часови у библотеци. 
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Оспособљавање 

ученика за 

самооцењивање и 

објективну процену 

сопственог знања 

 

 
Ученици су упознати са Правилником и критерујумима 

оцењивања 

Наставници оцењују у складу са Правилником о оцењивању . 

Број оцена у дневнику је у складу са прописаним. Сви наствници 

формативно и сумативно оцењују ученике. Наставници 

идетнификују напредак ученика- ( постигнућа, залагање, однос 

према раду) . Наставници припремају и иѕрађују Ученичког 

портфолијо 

Подстичу ученике да самостално процењују знања . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повећати ниво 

активног 

учешћ 

а ученика у настави 

Примена и имплементација развојног плана са активним учешћем 

ученика имплементирала се у настави а и раду секција и 

ваннаставних активности. Успешно су ученици реализовали 

часове на Дан замене улога. 

Ученици петог и шестог разреда су у оквиру активности „Посета 

Руском центру“ присуствовали радионици „Дани Москве у 

Београду“, одржаној на Филолошком факултету. Ученици 2. 

разреда енглеске секције израдили су Божићне честитке са 

порукама на енглеском језику. Израдили су пано у вези са 

правилном исхраном, а погледали су и филм на енглеском у вези 

са том темом “Planning for Good Eating”. 

Поводом Ускрса, шестаци су са наставницом руског језика 

украсили пано од цртежа талентованих ученика. Из енглеског 

језика на часовима додатне наставе ученици шестог разреда су 

радили презентације у пауер поинту на тему „Личност коју бих 

вам представио/ла.“, уз претходно консултовање са наставницом. 
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н 

 Међу представљеним личностима било је уметника из света 

балета, политичара, редитеља, композитора, научника.., што је 

ученицима било посебно интересантно. Своје радове ученици су 

представили ученицима 7. разреда који похађају додатну наставу, 

али и својим другарима у одељењу. Ученици 8. разреда су радили 

на пројекту у вези са темом вршњачког насиља. Урађена је 

презентација и дискусија на ову тему. Разраду теме и сценарио су 

урадили сами ученици, уз консултовање са наставницом 

Светланом Равић. 

Одрађена је заједничка радионица наставнице физике/хемије 

и наставнице биологије на  тему  израде природних сапуна, 

дезодоранса без додатака штетних конзерванса и парабена. 

Ученици су  упућени  у коришћење стручне литературе.  у  настави. 

На секцијама се почела примењивати израда наставних средстава 

уз примену у настави, као и примена квизова. Урађени су 

модели процеса митозе, и направљени су нови 

микроскопски препарати. 

Наставне јединице смо реализовали кроз 

мултимедијал презентације, дигиталне часове, анализу 

инсерата филмова концерата, гледање филмова, 

анализу уметничких дела и др. (евиденција код наставника 

и у записницима Стручног већа) 

Планирати тематске 

целине за више 

предмета (на нивоу 

стручн х већа) 

Направљена је међупредметна корелација на тему 

Енергетске ефикасности. Постављени су плакати у холу 

школе одрађени наставницом физике/хемије и одрађена 

је заједничка презентаци са ученицима осмих разреда. 
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Обележен је светски Дан вода. Одржан је тематски час на тему 

„Вода“ у корелацији 3 предмета (физике, географије и 

биологије), 

 

Реализација 

амбијенталне 

наставе 

Реализоване су радионице на тему рециклаже. 

Наставници разредне наставе су реализовали часове са применом 

Амбијнталне наставе. Наставници Грађанског васпитања су у 

реализацији примењивали  исти облик наставе. 

 

2. Мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата 

ученика на завршном испиту и план припреме за завршни испит 

 

ЗАДАТАК АКТИВНОСТИ 

 

Унаредити 

информисаност o 

завршном испиту 

Упознати су наставници, родитељи и ученици осмог разреда 

са Правилником полагања завршног испита. 

 

 

 

Унапредити 

приремљеност 

ученика за 

завршни испит 

Наставници српског језика и математике су урадили план , 

наставници историје, географије, биологије, физике и хемије 

су направили план припремања завршног испита, урадили су 

иницијалне тестове са ученицима осмог разреда и пробни 

завршни испит, прилагодили план редовне,допунске и 

додатне наставе завршном испиту. Наставници су утврдили 

слабије области код ученика и прецизирали области које се 

понављају на редовним часовима током осмог разреда и 

области  које се понављају на допунској  и  додатној  настави. 
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 Часови припремне наставе су одржавани од почетка школске 

године и у недељи пред завршни испит. 

 

 

 

 
Унапредити 

резултате на 

завршном испиту 

и оствареност 

стандарда 

Број часова и начин реализације редовне, додатне и 

припремне наставе прилагођени потребама ученика и 

резултатима на пробном тесту. На часовима се примењују 

савремена наставних средстава Ученици се оспособљавају да 

читају сложеније текстове, дијаграме, графиконе. Вежбају, 

извлаче аргументе из текста ,изводе закључке. Наставници 

прецизирају области које се понављају на редовним часовима 

током осмог разреда и области које се понављају на допунској 

и додатној настави. 

 

 

 

Развојни циљ 3: Побошање квалитета комуникације и међуљудских односа 
 

Задаци Реализација 

Семинар за 

наставнике, стручне 

сараднике и 

директора 

Наставници који су похађали семинаре или неке друге облике 

стручног усавршавања ван школе одржали су презентације на 

Стручним већима и усвојено знање су пренели колегама. 

Реализација пројекта 

„Образовање за 

људска права и 

демократско 

Теме пројекта „Људска права на делу” унете су у планове 

одељењских заједница за школску 2016/17. годину. 

Увидом у извештаје одељењских старешина и тима за 

спровођење пројекта  утврђено је да су планиране  радионице 
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друштво” у свим разредима  успешно реализоване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Реализација 

радионица „Школа 

без насиља” на 

часовима 

одељенског 

старешине 

У циљу стварања сигурног и подстицајног окружења, 

неговање атмосфере, сарадње, уважавања и конструктивне 

комуникације, ученици су на  часовима  одељењског 

старешине и ове школске године активно учествовали у 10 

радионица планираних у оквиру пројекта „Школа без  

насиља”. Током радионица преношене су поруке о томе да се 

насиље не решава насиљем, да се ученицима који трпе насиље 

мора пружити правовремена подршка и помоћ, исто као и за 

ученике који насиље врше или су његови сведоци. 

Ученици су током ових радионица научили да поштују себе и 

друге, да правилно комуницирају, да треба помоћи другу када 

му је најпотребније, да права проистичу из  извршених 

обавеза, да поштују различитост, да се ненасилно понашају и 

негују другарство. 

Кроз пројекат „Школа без насиља” прошли су ученици свих 

разреда, реализоване су радионице планиране у оквиру 

пројекта „Школа без насиља”, а са децом је обављен разговор. 

Стиче се утисак да се у школи толеранција према насиљу 

смањила и да су сви актери постали значајно мотивисани за 

препознавање, пријаву и реаговање на насиље. Такође је 

примећено да је ученицима и даље тешко да се у одређеним 

ситуацијама саберу и присете свега што су научили путем 

радионица, већ реагују инстиктивно т.ј. на насиље одговарају 

насиљем. 

На часовима одељењских старешина посебна пажња је 

посвећена развијању       другарства,      социјализације, 
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 колективизма, толеранције, позитивног и хуманог односа 

према другима, што ће се наставити и убудуће. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Повећати размену 

информација 

На огласним таблама у зборници редовно се истичу  сва  

важна обавештења о дешавањима у школи и ван школе, што  

је побољшало информисање наставника. Све промене закона  

и правилника као и остале битне информације редовно се 

ажурирају на рачунару који се налази у зборници и доступан 

је свим наставницима. Руководиоци стручних тимова и 

одељењских већа имају обавезу да пренесу осталим 

наставницима и запосленима све информације које се тичу 

рада у школи 

Комуникација се побољшала и захваљујући томе што све 

извештаје, планове и договоре шаљемо на мејл педагога и 

задужених наставника, као и што се успешно и редовно 

ажурира сајт школе. 

Израда правилника о 

награђивању 

наставника 

 
Реализација израде правилника је у току. Сачињена је радна 

верзија и неопходне су још неке корекције. 

 

 
 

Организовање 

заједничких 

активности услова 

рада и живота у 

школи 

Увидом у извештаје стручних већа констатовано је да су 

реализоване све планиране екскурзије, посете и настава у 

природи, што је допринело бољем упознавању, дружењу и  

још бољим међусобним односима ученика. 

На часовима одељењске заједнице разговарано је у свим 

одељењима о професионалној орјентацији и о занимањима 

којима се баве  родитељи и запослени у школи. 

Еколошке секције и тим за заштиту животне средине школе 
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 организовали су и реализовали уређење и чишћење школског 

дворишта и обележавање важних датума на којима су 

учествовали ученици, родитељи и наставници наше школе 

(Детаљи се могу погледати у Извештају о раду еколошке 

секције и Тима за заштиту животне средине). 

У школи је реализована прослава Нове године, и Светог Саве 

и новогодишњи маскенбал за ученике млађих разреда. 

Организовано је представљање рада школе родитељима 

будућих првака „Отворена школа”, представљање рада 

секција и слободних активности ученика родитељима, 

одељењске приредбе ученика млађих разреда поводом Осмог 

марта, почетка пролећа, Дана школе и завршетка школске 

године, игранке за ученике старијих разреда, прослава 

матурске вечери за осмаке и додела посебних диплома и 

Вукове дипломе. 

Организована је и размена половних уџбеника на крају 

школске године, за све ученике који су то желели, пошто че се 

наредне школске године користити већина уџбеника истог 

издавача. 

За запослене у школи организован је једнодневни излет ради 

увида у нови објекат за извођење наставе у природи и 

једнодневних излета Центра дечјих летовалишта на 

Дивчибарама. Овај излет је допринео и бољем упознавању, 

дружењу и још бољим међуљудским односима у колективу. 

 

 

Извештај сачиниле: Светлана Шкеровић и Сузана Раичевић 
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РАЗВОЈНИ ЦИЉ 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

У оквиру задатака који су предвиђени овом облашћу, у току школске 2016/2017. 

реализоване су следеће активности које су обухваћене Школским развојним планом. 

Урађени су и анализирани иницијални тестови у оквиру предмета (српски, 

математика, физика, хемија, биологија, географија, страни језици, музичка култура, 

ликовна култура и физичко васпитање). Уопштено је урађена процентуална анализа и 

сваки од наставника је (уколико их има) издвојио ученике који заостају у раду и нису 

добро савладали градиво. 

Оперативни (месечни) планови наставника се налазе код педагога и редовно се 

предају и ажурирају. Сваки наставник се редовно припрема за наставу и прилагођава 

новине, са којима се упознаје на семинарима, наставном процесу. 

Одељењске старешине су на часовима одељењске заједнице реализовале радионице 

које су предвиђене пројектом „Људска права на делуˮ и „Школа без насиљаˮ. 

Обележен је дан када је Генерална скупштина Уједињених нација усвојила 

Конвенцију о правима детета. Чланови Вршњачког тима организовали су дискусију о 

вршњачком насиљу и о ризичним местима где се насиље најчешће дешава. 

Обележен је Светски дан заштите животиња 4. октобар, изложбом кућних 

љубимаца у дворишту школе. 

Поводом Нове године ученици млађих разреда су организовали маскенбал у 

просторијама школе. 

У оквиру хуманитарне акције Црвеног крста „Један пакетић – пуно љубавиˮ сви 

ученици од 1. до 8. разреда су узели учешће. Такође су учествовали у хуманитарној акцији 

„Трка за срећније детињствоˮ која је одржана на Ушћу, и куповином купона дали свој 

допринос. 

Светски дан здраве хране 16. октобар обележен је израдом плаката и адекватном 

презентацијом ученика. 

Све предвиђене активности Тима за заштиту животне средине су успешно 

реализоване.  Одржано  је  предавање на  тему „Угроженост  и заштита озонског омотачаˮ. 
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Пуштен је кратак документарни филм Ози Озон и спроведена дискусија на тему 

поменутог филма. 

Дан екологије је обележен израдом плаката и еколошким порукама у холу школе. 

Радионица на тему Рециклажа је померена за друго полугодиште. Такође је спроведена 

акција чишћења школског дворишта у циљу реализације акције за чистију средину са 

ученицима седмих разреда у децембру месецу. 

Пројекат „Професионална оријентација на преласку у средњу школуˮ је пребачена 

за друго полугодиште. У циљу анализе, праћења и адекватног реаговања у вези са 

тренутним стањем у школи у погледу вршњачког насиља, у II полугодишту биће 

спроведена анкета међу ученицима на ту тему. Потешкоће ствара радно време родитеља. 

Одржан је маскенбал поводом Нове године, а фер плеј турнир је планиран за 

пролеће. Одржана је и мотивациона представа у сарадњи са Асоцијацијом слепих, када је 

донирано 12000 динара што од ученика што од школе. 

Прикупљена је гардероба за децу из Свратишта, промовисани су здрави стилови 

живота на часу домаћинства. 

Школа се укључила у Акцију прикупљања новчане помоћи школи на територији 

Косова и Метохије, као и помоћи деци оболелој од ретке болести уз новчану помоћ или 

куповину мајице. 

У циљу промовисања здравих стилова живота, реализована је радионица у којој су 

учествовале наставница Марија Шоргић и Весна Нерић а на тему Израде природне 

козметике (сапуна, дезодоранса и лип стикова). Ученицима је такође презентован филм 

Моћ воде, који су направили ученици претходне генерације. 

Активности Тима за заштиту животне средине су успешно реализоване. Дан 

екологије је обележен израдом плаката и еколошким порукама у холу школе, као и 

ликовниом радовима са ученицима петих разреда. Такође је спроведена акција чишћења 

школског дворишта у циљу реализације акције за чистију средину. Учествовали су 

ученици старијих разреда. Слике са акције су прослеђене секретару школе. 

Обележен је светски Дан вода. Одржан је тематски час на тему „Вода“ у корелацији 

3 предмета (физике, географије и биологије), затим, Дан енергетске ефикасности у оквиру 
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физике (излагањем постер плаката у холу школе), гашењем прекидача на сат времена и 

Дан природних ресурса у оквиру географије. 

Спроводе се уредно секције старијих и млађих разреда. Секције су промовисале 

свој рад током године. Еколошка секција: одржана је изложба светског Дана заштите 

кућних љубимаца, изложба постер у холу школе на тему „Заштите животне срединеˮ 

(учествовали су ученици млађих и старијих разреда). Oрганизовано је чишћење школе, на 

тему „Енергетике и обновљивих извораˮ, такође су урађени постер плакати. Географска 

секција: изложени су панои у холу школе на тему Национални паркови. Шаховска 

секција је била активна током године. Секција Млади физичар је у корелацији са 

еколошком направила низ занимљивих радионица (претходно наведено).  Драмска 

секција је промовисала своје активности за Дан школе  одржан 15.05. 2017. 

У оквиру Професионалне оријентације на часовима разредног старешине, 

разговарано је о занимањима људи у школи и у здравству, као и о другим позивима. 

У оквиру пројекта „Професионална оријентација на преласку у средњу школуˮ 

реализоване су радионице у 7. и 8. разреду. Са ученицима 7. разреда је реализовано десет 

радионица. Обухваћене теме су: У свету интересовања, У свету вештина и способности, 

Пут способности, Самоспознаја – аутопортрет, Ја за 10 година. Са ученицима 8. разреда 

реализовано је шест радионица. Реализована је област Упознајем себе. Урађен је тест 

личности и интересовања. Формирани су портфолији сваког ученика. Информисање о 

занимањима и каријери је тема која је реализована са ученицима осмог разреда. 

Реализоване радионице и пано на дату тему омогућиле су ученицима да се упознају са 

образовним профилима у средњим школама. Педагог школе је обавио тестирање ученика, 

намењено утврђивању способности, интересовања, мотивације, радних навика и других 

карактеристика личности, које су важне за професионални избор. У школи је представљен 

програм појединих средњих школа (Земунска гимназија, Десета гимназија...) и остављени 

су ученицима флајери. У оквиру међународног пројекта „Људска права на делуˮ у коме 

учествује Основна школа „Иван Гундулићˮ, на часовима одељењских заједница ученика 

од 1. до 7. разреда, реализоване су предвиђене радионице. Циљ овог пројекта је да се 

повећа свест ученика и наставника о значају едукације у области демократског грађанства 
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и људских права и да се ученици оспособе да самостално решавају мање конфликте. У 

оквиру пројекта „Вештине адолесценцијеˮ, реализоване су радионице које су држали 

педагог школе и одељењске старешине са ученицима од 5. до 7. разреда, а све у циљу 

конструктивног решавања проблема, толерантног понашања, ненасилне комуникације и 

развијања другарства. Родитељи и ученици се правовремено обавештавају о процедурама 

реаговања у случају насиља, на родитељским састанцима, отвореним вратима и часовима 

Одељењске заједнице. 

Ученици старијих разреда су одгледали представу под називом „Насиљеˮ у Дадову, 

а која се анализирала на састанцима ВТ, као и на часовима одељенских заједница. 

Организовано је предавање на тему Дигиталног насиља за ученике старијих 

разреда, које су одржали представници МУП-а са Новог Београда. 

Ученички парламент и Вршњачки тим су били активни у току ове школске године 

(реализоване активности су у горе наведеном тексту), али треба и даље инсистирати на 

што активнијем и одговорнијем учешћу чланова организација у школском животу. 

 

Чланови тима за Школско развојно планирање 

Весна Нерић и Јасмина Мијаиловић 

 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ: СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА КВАЛИТЕТНИЈИ РАД 

УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ 
 

Задаци, које је требало реализовати у току школске 2016/17. године везани за 

поједине делове из области „Стварање услова за квалитетнији рад ученика и запосленихˮ 

су: 

У ОКВИРУ МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА УЧЕНИКА БИЛО ЈЕ НЕОПХОДНО: 

1. Повећати углед школе истицањем њених основних обележја 

Задатак: Обогатити садржај сајта школе 

Прегледност сајта и приступачност свим подацима који се редовно уносе допринето је 

повећаном броју уписаних првака, што указује да је поправљен углед школе у односу на 

предходне године. 

Задатак: Садржајно обогатити летопис школе 
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Увидом директора у летопис школе и разговором са истим утврђено је да се летопис 

ажурно води и редовно се уносе информације. 

2. Промоција ученичких постигнућа и промоција резултата рада наставника 

Задатак: Увођене нових рубрика у часопису 

Увидом у часопис школе примећено је да има доста ђачких радова и рубрика које су за све 

узрасне групе. У оквиру овог дела извештаја вреди напоменути да су резултати са 

многобројних такмичења, који су видно доступни на сајту школе, све бољи и бољи (то су 

углавном нека од прва три места на свим нивоима такмичења). Све ово показује да и труд 

наставника није изостао. 

3. Побољшати материјално-техничко опремање школе 

Задатак: Набавка наставних средстава 

Увидом у документа школе утврђено је да наставници два пута годишње добијају 

потребан материјал који им је неопходан за квалитетно извођење наставе, а по потреби и 

чешће. 

Увидом у извештај библиотекара установљено је да је за ову школску годину купљено 6 

књига за школску библиотеку, а поклоњена је 21 књига од стране аутора или ученика. 

Министарство просвете је први пут ове године поклонило школама новац за куповину 

књига. Онима с мањим бројем ученика, као што смо ми, уплаћено је 36.500 динара. 

Задатак: Оплеменити постојећи ентеријер школе 

Унутрашњи школски простор усаглашен је са активностима које су предвиђене за 

одређени период. То значи да се садржај паноа редовно мења. 

Задатак: Уређење школског дворишта и школских просторија 

Увидом у извештај о раду директора школе утврђено је да је, у току ове школске године, 

поплочан улаз у школу, како главни тако и за ученике, и одрађена „рампаˮ за особе са 

посебним потребама. Направљене су полице за библиотеку. Извршена је замена 

дотрајалих цеви , корита и сливника у мушкој и женској свлачионици. Замењено је 11 

славина по тоалетима и 3 VC шоље, 1 лавабо, 16 сифона за писоаре. 
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4. План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника 

Задатак: Подстицати професионални развој наставника и праћење професионалног 

развоја 

На основу записника стручних актива и актива млађих разреда установљено је да су сви 

наставници дали своје предлоге за стручно усавршавање које је реализовано током године. 

На основу извештаја тима за самовредновање утврђено је да је већина предвиђевих 

семинара реализована, како у установи тако и ван ње, као и већина активности вазаних за 

стручно усавршавање у оквиру установе. Правилник који је требало направити за праћење 

напредовања наставника још увек није направљен тако да се овај задатак пребацује за 

наредну школску годину. 

Сви наставници поседују портфолије које редовно допуњавају што је потврђено 

непосредним увидон педагога и директора школе и евиденциом која се води у школи. 

 

Александра Станишић 

 

 
4.8.ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 

Школски  тим за самовредновање: 

 Иван Thирић, директоршколе 

 Славица Мосић, педагог школе 

 Вања Анђелковић, професор разредне наставе, 

 Светлана Равић, професор енглеског језика, записничар тима 

 Гроздана Павићевић, професор разредне наставе 

 Марија Шоргић, професор физике и хемије 

 Тина Дујић, професор разредне наставе 

 Сузана Кићановић, професор српског језика 

 Ана Филиповић, професор физике и хемије замена за  Марију Шоргић 

 Горан Бегулић, представник локалне самоуправе у школском одбору 

 Снежана Љубојевић, представник савета родитеља 
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Предмет праћења и оцењивања; процес самовредновања 

 
 
На основу Годишњег плана рада школе за текућу годину предвиђено је вредновање 

кључних  области : 

НАСТАВА  И  УЧЕЊЕ  и  ОБРАЗОВНА  ПОСТИГНУThА  УЧЕНИКА  и  да  се  започне 

вредновање области ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА и то предмет самовредновања – 4. 2. У 

школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика; и области 

РЕСУРСИ, предмет самовредновања - 7.2. Људски ресурси су у функцији квалитета рада 

школе. 

Област: 

 
НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 
Предмет самовредновања: 

 
2.1. Наставник примењује одговарајућа дидактичко-методичка решења на часу 

 
2.2. Наставник учи ученике различи-тим техникама учења  на часу 

 
2.3. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика 

 
2.4. Ученици стичу знања на часу 

 
2.5. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу 

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

 
2.7. Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу 

 
Инструменти и технике самовредновања: 

 
У оквиру области НАСТАВА И УЧЕЊЕ, прикупљане су и прегледане наставничке 

припреме, дат је извештај педагошко инструктивног рада директора и стручног сарадника; 

прегледани   су  и   анализирани     оперативни   и   годишњи   планови   рада   наставника , 
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анализиране су наставничке евиденције о одржаним радионицама на часовима одељенске 

заједнице; спроведена је анкета и анализиран рад секција у школи.. 

 

Носиоци активности: 
 

Чланови тима:  Сузана Кићановић, Тина Дујић , директор и педагог школе 

 
 

2.1. Наставник примењује одговарајућа дидактичко-методичка решења на час 

 
Наставници јасно истичу циљеве часа и труде се да дају јасна упутства и објашњења 

ученицима. Већина наставника користи ефикасне наставне методе у односу на циљ часа. 

Осим фронталног, све више наставника користи и рад у пару, групни као и индивидуални 

облик рада на часу, обучавајући ученике како да користе различите начине за решавање 

проблема. Води се рачуна о поступности захтева 

Наставници у завршном делу часа не остављају довољно времена да провере да ли су 

постигнути циљеви учења и у мањој мери користе   различите начине евалуације. 

 

2.2. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу 

 
Поред уобичајених техника учења, неки наставници и учитељи усмеравају ученике да 

самостално или у групама израђују радове, при чему користе различите изворе и базе 

података. Већина наставника наводи ученике да повежу ново градиво са оним што су 

претходно учили, као и да повезују наставно градиво са примерима из свакодневног 

живота и садржајима из различитих области.. 

Један број наставника често користи у настави видео пројектор и савремена наставна 

средства. 

 

2.3 Наставник прилагођава рад на часу образовно васпитним потребама ученикa 

Наставници прилагођавају наставу индивидуалним карактеристикама ученика. За ученике 

који имају тешкоће у савладавању градива организована је допунска настава и спроводе  

се мере индивидуализације. Прилагођавање рада на часу ослања се и на резултате 
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иницијалних тестирања која су организована током године из следећих предмета: српски 

језик, математика, физика, биологија, историја, географија, енглески , руски и немачки 

језик. Резултати су упоређени, детаљно анализирани и наставници су стекли увид у 

постојеће знање . За једног ученика урађен је прилагођени индивидуално образовни план 

за предмете из природних наука 

 

2.4 Ученици стичу знања 

 
Ученици стичу знања и репродукују их. Потребно је да ученици повратну информацију 

наставника користе као препоруку за напредовање. Већина наставника подстиче 

активност код ученика, тако да ученици активно учествују у раду и стичу знање на часу. 

Код већине ученика, повратне информације на самом часу показују да су разумели 

градиво и да знају да образложе како су дошли до решења и веома радо сами процењују 

тачност својих одговора. Ученици углавном користе различите изворе знања. Највећи део 

ученика је заинтересован за рад на часу и активно учествују у раду. Код ученика који 

нису активни и слабије показују резултате, разлози леже у узрасним карактеристикама, 

социјалном окружењу из кога потичу или несарадњи породице са школом и за сваког се 

предузимају одређене мере и прати њихов напредак. 

 

2.5 Наставник ефикасно управља процесом учења 

 
Један број наставника прецизира временску артикулацију часа и на тај начин јасно 

структуира и повезује делове часа.. Наставници кроз групни облик рада и кооперативно 

учење успостављају интеракцију међу ученицима и подстичу дискусију, а један број 

наставника због примене фронталног облика рада то изоставља. Наставници у завршном 

делу часа не остављају довољно времена да провере да ли су постигнути циљеви учења и  

у мањој мери користе   различите начине евалуације. 

 

2.6 Наставник користи поступке вредновања који су  функцији даљег учења 

 
Сви наставници оцењују у складу са Правилником о оцењивању ученика, похваљују 

напредак  ученика.  Наставници  дају ученицима  повратну информацију о  њиховом раду, 
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прилагођавају захтеве могућностима ученика, али не уче у довољној мери ученике како да 

сами процењују свој напредак. Сви наставници формативо и сумативно оцењују ученике. 

Углавном се води евиденција о квалитативним и квантитативним постигнућима ученика. 

Оцене већине наставника су благовремене и јавне.. Наставници похваљују напредак 

ученика , и то јавно истичу на огласној табли школе, као и на школском сајту. Мањи број 

наставника постиже да научи ученике како да процењују свој напредак. Сви наставници 

користе правила о оцењивању и воде педагошку евиденцију о активностима и 

напредовању ученика. . 

 

2.7. Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу. 

 
Сви наставници показују поштовање према ученицима и адекватно реагују на 

међусобно неуважавање ученика. Један број наставника користи систем похваљивања 

и адекватног награђивања на часу као ефикасно мотивационо средство. Убацују се 

такмичарски елементи када је у питању групни, тимски или рад у паровима. Сви 

наставници омогућавају ученицима да постављају питања, коментаришу и дискутују у 

вези са темом рада на часу ( добри пример-часови српског језика)У одељењима где 

постоје ученици са тешкоћама у развоју, осећа се атмосфера прихватања и пружања 

помоћи и подршке таквим ученицима. 

На основу уочених слабости дати су предлози за унапређивање наставе који ће се наћи у 

плану за наредну школску годину: 

- У настави у већој мери примењивати диференцијални облик рада и проблемску 

наставу 

 

- подстицати мишљење ученика,учити ученике да уче кроз слике, дијаграме, 

графиконе 

 

- подстицати продуктивно учење и закључивање код ученика 
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- Инсистирати на поштовању правила на часу, стварајући подстицајну атмосферу за 

ученике различитих педагошких профила. 

 

- Примењивати више радионица у раду, дискусије и коментара 

 
- О двојити време за рекапитулацију 

 
- Одвојити време за самоевалуацију, дискусију и коментаре ученика. 

 
- На састанцима стручних актива наставити са повезивањем наставних садржаја 

различитих области како би се лакше то исто постигло и код ученика. 

 

- у припреме имплементирати елементе који указују да наставници уче ученике да 

постављају себи циљеве у учењу и разрадити начине за проверу постигнућа  

циљева часа; 

- мотивасати наставнике који постижу запажене резултате у раду; 

 
- појачати ангажовање наставника за примену НТЦ система учења; 

 
- подстицати ученике разноврсним и креативним задацима на критичко мишљење и 

оспособљавање да самостално користе изворе знања; 

- у оперативним плановима навести прецизно корелацију међу предметима и податке 

о иновативним активностима. 

 

Закључак: 

 
У школи су компетентни наставници који организују рад, мотивишу и подстичу 

ученике.. Анализом акционих планова, који су настали као резултат самовредновања 

кључне области НАСТАВА И УЧЕЊЕ , показује да се циљеви унапређења области 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ који се односе на потребу за корелацијом између различитих 

предмета,   применљивост  знања  у свакодневном  животу и  повезивање новог градива са 
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претходним, на коришћење разноврсних извора знања, на коришћење савремених 

наставних средстава у већој мери остварују. 

Област: 
 

ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУThА УЧЕНИКА 

Предмет самовредновања: 

 

3. 1. Успех ученика показује да су остварени  образовни стандарди 
 

3.1.1. Резултати  на  завршном  испиту/матури показују да је  остварен основни  ниво 

образовних стандарда. 

3.1.2. Резултати  на  завршном  испиту/матури показују да је  остварен средњи  ниво 

образовних стандарда. 

3.1.3. Резултати  на  завршном  испиту/матури  показују  да  је остварен напредни ниво 

образовних стандарда. 

3.1.4. Ученици којима је потребна додатна подршка у образовању остварују постигнућа у 

складу са индивидуалним циљевима учења/ прилагођеним образовним стандардима. 

3.1.5. Школске оцене су у складу са резултатима на завршном /матурском/националном 

испиту. 

3.1.6. Резултати  ученика  на завршном /матурском/националном испиту  показују да је 

школа остварила  резултате на нивоу  просека Републике. 

 
2. Школа континуирано доприноси већој  успешности ученика 

 

3.2.1. Школа примењује поступке којима прати успешност ученика. 

3.2.2. Број ученика који су напустили школовање је исти или мањи у односу на прошлу 

школску годину. 

3.2.3. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу. 

3.2.4. Ученици  за  које  је  сачињен  ИОП  остварују напредак  у складу  са циљевима 
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постављеним у плану. 

 

3.2.5. Ученици који су укључени у додатни рад остварују напредак у складу са 

постављеним циљевима. 

3.2.6. Просечни резултати ученика на завршним испитима бољи су у односу на претходну 

школску годину. 

 
Инструменти и технике самовредновања: 

 

У оквиру области ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУThА УЧЕНИКА, предмет 

самовредновања: Школа континуирано доприноси већој успешности  ученика, 

прикупљањи су и анализирани резултати иницијалних тестова и анализиран је успех 

ученика на првом полугодишту и на на крају године. Резултати средње оцене показују да 

је средња оцена висока и да је  нема разлика у односу на претходну школску годину.. 

Такође су прикупљани и анализирани резултати на пробном испиту ученика осмог 

разреда. 

 

 

Носиоци активности: 
 

Чланови тима:  Марија Шоргић  и Гроздана Павићевић 
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Извештај са пробног и завршног теста 

 
Пробни тест је рађен у априлу, а завршни у јуну 2017.године. Пробни пријемни испит  

није радио један ђак. Завршни и пробни тест су радили сви ученици осмог разреда.У 

одељењу 81 има укупно 23 ученика, а у 82   укупно 22 ученика. 

Тестови из српског језика садржали су 20 питања по нивоима. Резултати су очекивани, 

приближни у оба одељења. Просечни  број поена на тестовима је следећи: 

 
  

81 

 
82 

 

укупно 

Пробни 

тест 

11,33 

(56,65%) 

11,88 

(59,4%) 

11,61 

(58,03%) 

Завршни 

тест 

13,91 

(69,57%) 

14,48 

(72,39%) 

14,19 

(70,94%) 

 

Тестови из математике садржали су 20 питања по нивоима. Ученици су добро 

урадили завршни тест.Резултати су очекивани и приближни у оба одељења.  Просечан  

број поена на тестовима је следећи: 

 
 81 82 укупно 

Пробни тест 8,52 (42,60%) 10,1 (50%) 9,31 (46,30%) 

Завршни тест 11,28 (56,41%) 12,75 (63,75%) 12,02 (60,08%) 

 

Комбиновани тест је сасдржао 20 питања из биологије, географије, историје, 

физике и хемије.Ученици су показали очекиване резултате у односу на оцене и годишње 

тестове. Ученици су из већине предмета показали боље резултате на завршном тесту у 

односу на пробни тест. 

Предмет Биологија 

(5 задатака) 

Географија 

(4 задатка) 

Историја 

(4 задатка) 

Физика 

(4 задатка) 

Хемија 

(3 задатка) 

81 пробни 
2,91 (66%) 2,23 (55,97%) 

2,48 

(61,96%) 

1,43 

(35,87%) 

2,02 

(67,39%) 
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82 пробни 
2,21 (44%) 1,66 (41,66%) 

2,09 

(52,25%) 

1,23 

(32,14%) 

2,02 (67,46 

%) 

81 

завршни 
2,83 (56,52) 2,10 (52,72 %) 

2,33 

(58,15%) 

2,02 

(50,54%) 

1,17 

(39,13%) 

82 

завршни 
2,73 (54,55%) 2,05 (51,13%) 

2,09 

(52,27%) 

1,95 

(48,86%) 

0,98 

(32,58%) 

Укупно 

завршни 

2,78 

(55,56%) 
2,08 (51,93%) 

2,21 

(55,28%) 

1,99 

(49,70%) 

1,08 

(35,86%) 

 

Предметни наставници су са ученицима анализирали тестове и указали им на грешке 

које су направили. У оквиру припремне наставе која се организовала до полагања завршног 

испита, предметни наставници су посебно обратили пажњу на области где су слабија  

постигнућа, указали на неопходност озбиљнијег приступа у решавању, а првенствено читању са 

разумевањем сваког задатка, како би резултати на испиту били још боље. 

 

 Предлог мера: 
 

 

- сви наставници треба да на основу добијених резултата тестова напишу планове на 

основу којих ће појачати рад у одељењима у којима су постигнути слабији 

резултати и за области које то захтевају, што је и урађено и допринело бољим 

резултатима . 

Оствареност стандарда на завршном испиту и извештај налази се као посебном извештај 

стр 22. 

Област 
 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
 

Предмет самовредновања: 
 

4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика. 

 

 

4.2.1. Понуда ваннаставних активности у школи је у функцији задовољавања различитих 

потреба и интересовања ученика, у складу са ресурсима школе. 
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4.2.2. У школи се организују програми/активности за развијање социјалних вештина 

(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација...). 

 

4.2.3. Укљученост ученика у ваннаставне активности је иста или већа него претходне 

године. 

4.2.4. У школи се промовишу здрави стилови живота. 
 

4.2.5. У школи се промовишу заштита човекове околине и одрживи развој. 
 

4.2.6. Кроз наставни рад подстиче се професионални развој ученика. 
 

Инструменти и технике самовредновања: 
 

У оквиру области ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА, предмет самовредновања: У школи се 

подстиче лични, професионални и социјални развој ученика, анализиране су ваннаставне 

активности, активности за развијање социјалних вештина као и понуда и рад секција у 

нашој школи. 

Ваннаставне активности се реализују у великој мери. Ученици су укључени у 

задоваљавајућем број секција и редовно похаћају. Учествују у изради програма 

вааннаставних активности.Тешкоће у реализацији представљају преоптерећеност ученика 

и усклађивње распореда.недовољна обавештеност ученика о програму рада,нередован 

долазак ученика . 

У циљу стварања сигурног и подстицајног окружења, неговање атмосфере, сарадње, 

уважавања и конструктивне комуникације, ученици су на часовима одељењског  

старешине и ове школске године активно учествовали у бројним радионицама планираних 

у оквиру пројекта ''Школа без насиља'' али и радионицама ''Људска права на делу''. Током 

радионица преношене су поруке о томе да се насиље не решава насиљем, да се ученицима 

који трпе насиље мора пружити правовремена подршка и помоћ, исто као и за ученике 

који насиље врше или су његови сведоци. 

Носиоци активности: 
 

Чланови тима:  Светлана Равић и Славица Мосић 
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 Предлог мера: 

- потребно је више заинтересовати и мотивисати ученике за рад у вананаставним 

активностима и секцијама. 

- Обогатити садржаје секција предлозима ученика 

- Унети више пројеката и посета 

- наставити са радом, радионицама ''Школа без насиља'', како би ученици што више 

савладали вештине, тј, начин како да реагују на насиље 

- истицати у већој мери примере реституције 

- Такође, анализом радионица у оквиру пројекта ''Школа без насиља'' дошло се до 

закључка да се у школи реагује на насиље и да су сви актери постали значајно 

мотивисани  за препознавање, пријаву и реаговање на насиље. 

 

Област 

РЕСУРСИ 

Носиоци активности: 
 

Вања Анђелковић  и Дајана Тркуља 
 

Предмет самовредновања: 

 

7.2. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе. 

7.2.1. Запослени на основу   резултата самовредновања унапређују   професионално 

деловање. 

7.22. Запослени   се   стручно   усавршавају  у   складу  са   годишњим планом  стручног 

усавршавања и могућностима школе. 

7.2.3 .Наставници и стручне службе у оквиру стручних органа сарађују у складу са 

потребама за унапређивањем наставе и учења. 

7.2.4. Приправници се уводе у посао у складу са програмом увођења приправника у посао. 
 

7.2.5. Запослени примењују новостечена знања из области у којима су се усавршавали. 
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Анализом извештаја о самовредновању и о стручном усавршавању наставника, 

утврђено је да запослени унапређују свој рад на основу резултата самовредновања и да су 

у великој мери остварили планиране активности усавршавања за ову школску годину. 

Уредно се води евиденција стручног усавршавања, прати професионални развој 

наставника на утврћеним обрасцима. Предају иѕвештаје стручног усавршавања у  

установи и ван установе. На почетку школске године наставници предају План устручног 

усавршавања. 

Предложене мере 
 

- Сви наставници приликом израде Плана стручног усавршавања прецизирају приоритете 

и компетенције наставника које усавршавају 

- На саставнцима стручних актива бодује се интерно стручно усавршавање Документ о 

стручном усавршавању у установи 

- Сви наставници уредно воде портфолијо 
 

Тим за самовредновање, у школској 2015/2016. години састао се четири пута. Састанцима 

су присуствовали чланови школског Тима за самовредновање и представници Савета 

родитеља и локалне самоуправе у Школском одбору. 

Све планиране активности су у потпуности реализоване. 

 

ЕВАЛУАЦИЈА 
 

Чланови Тима за самовредновање су у школској 2015/ 16. години имали редовне 

састанке на којима су се договарали о даљим корацима у раду и равномерној расподели 

задужеља унутар тима. 

Закључено је да су све планиране активности остварене, заједнички анализиране, 

дат је предлог мера за Развојни тим, и да је, сходно томе, договорено да тим настави са 

озбиљним радом чији резултати доприносе успешности рада наше школе 
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4.9. СТРУЧНИ ТИМ ЗА ДОДАТНУ ПОДРШКУ У 

ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ 

 
Стручни Тим за додатну подршку је реализовао састанке по годишњем плану на којима 

су се чланови тима договарали о корацима у раду . Идентификовани су ученици којима 

је била потребна додатна подршка (ученици са потешкоћама у учењу, проблемима у 

понашању и надарени ученици). На састанцима су договорене мере индивидуализације 

и доношена упутства како да се ради са ученицима. 

 

Конкретни проблеми са којима смо се сусрели у претходном годину су: лоша 

комуникација у одељењу, проблематично понашање ученика изазвано лошом 

социјализацијом или преношењем лоших породичних односа на односе међу друговима, 

емотивни проблеми изазвани лошим породичним односима, недостатак самопоуздања и 

вере у себе. 

На основу извештаја које су поднеле одељењске старешине и увида у евиденцију у 

Дневницима рада и Дневницима осталих облика рада у образовању и васпитању 

констатовано је да евидентирани ученици којима је потребна додатна подршка у учењу 

посећују редовно допунску наставу, организован је корективни рад. Мере које су 

предузимане су донеле позитивне резултате. 

Ученицима којима је била потребна подршка ради решавања социјалних, 

комуникацијских и емотивних проблема су у току школске године радили су са 

одељењским старешинама и  са педагогом школе. Сарадања са родитељима ових ученика 

је остварена у већини случајева. Радили смо на јачању односа у одељењима, подстакли 

ученике да обрате пажњу на, Људска права на делу, где су стекли потребне вештине, 

поправили међусобне односе и ојачали себе. Остварена је сарадња са родитељима 

идентификованих ученика за подршку који су присуствовали састанцима тима и 

учествовали у избору даљих активности са том децом. 
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Током године је на иницијативу родитеља тим предложио Педагошком колегијуму 

одобравање ИОП−а 1 једном ученику седмог разреда. Ученик је радио по индивидуалном 

плану и програму односно ИОП1 из предмета природних наука. 

Остварена је сарадња и са Центром за социјални рад Нови Београд а у циљу 

решавања социјалних проблема два ученика. 

Остварена је сарадња са специјалном школом „ Нови Београд“. 

 

 
 

4.10. ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА 

 
У току школске године доследно се примењивао Програм заштите ученика од 

злостављања и занемаривања у школи. Формиран је Тим за заштиту ученика од насиља 

који у сарадњи са запосленима у Школи, родитељима,  ученицима  и  локалном 

заједницом.  Тим обезбеђује  примену Оквирног акционог плана за превенцијунасиља. 

Учионице у којима бораве ученици су безбедне и добро опремљене. Просторима 

као што су хол, трепезарија, кухиња, двориште , тоалети и спортски терени посвећује се 

велика пажња у смислу хигијене и уредности. 

Успостављен је контакт са МУП-ом Нови Београд, па су инспектори 

криминалистичке полиције – одељење за дрогу, ученицима четвртог и седмог разреда 

одржали предавање на тему ,,Дрога је нула-живот је један“. 

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања поступао је у 

току школске године по корацима у случају интервенције (процењује ниво ризика, 

зауставља насиље, предузима заштите мере, информише надлежне службе и прати 

ефикасности предузетих мера) . Успостављена је сарадња са Центром за социјални рад и 

МУП-ом Нови Београд. 

Тим се бавио превентивним и интервентним активностима. 

Превентивне активности  које се спроводе у школи: 

- Школа спроводи пројекат“ Школа без насиља“ и „Људска права на делу“ реализујући 

радионице у свим одељењима и свим узрастима. 
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- Поставља чврста правила и инсистира на поштовању кућног реда школе, има добро 

организован надзор над децом и дежурства. 

- У  холу школе  и  на  сајту постоји Правилник о понашању запослених са обавезама 

наставника, родитеља и ученика 

- Подсећање на кућни ред школе је   редовна тачка дневног реда на првом родитељском 

састанку 

- Родитељи су упознати са правом да присуствују часовима. 
 

Интервентних активности 

 
За сваку пријаву насиља заседао је Тим за заштиту ученика од насиља , злостављања и 

занемаривања и  доносио мере: 

1. Чланови  Тима  обављали разговори са родитељима ученика који су изложени 

насилним сизуацијама 

2. Чланови  Тима  обављали разговоре са ученицима  који  су  у  сукобу у присуству 

родитеља 

3. Чланпви тима су водили уредну евиденцију и записнике 

4. Педагог  припремао План заштите ученика 

5. Чланови тима су пратили понашање ученика и предлагане васпитно дисципинске 

мере 

6. Укључили по потреби спољашња мрежу заштите-Центар за Социјални рад. 

 

 
 

4.11. ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

 
Тим за професионалну оријентацију чине одељењске старешине 7. и 8. разреда - 

Весна Бојичић Кремењак, Нада Миливојевић, Весна Васић и Радмила Орељ, и педагог 

школе Славица Мосић. 

Тим је у септембру израдио распоред реализације радионица за ученике 7. и 8. 

разреда.  Извршена  је  и  тимска  припрема  за  реализацију  радионица  и  припремљен је 
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матерјал за рад ( штампање материјала за ученике и реализаторе радионица и формирање 

портфолија ученика). 

Радионице су реализоване у периоду септембар-мај. Реализовале су их одељенске 

старешине и педагог. 

Ученицима 8.разреда своје програме представиле су следеће школе: 

Средњошколски образовни центар „Смартанац“, средња школа „Ушће“ и „Савремена 

гимназија“. 

Родитељи су редовно обавештавани о реализованим активностима на родитељским 

састанцима. 

Весна Бојичић Кремењак 

 

 
ИЗВЕШТАЈ О ПРОФЕСИОНАЛНОЈ ОРИЈЕНТАЦИЈИ У ОДЕЉЕЊУ 82 ШКОЛСКЕ 

2016-2017. 

 

У току године одржано је 17 радионица , 14 са одељењским старешином и 3 са 

педагогом Школе. Из 7. разреда нам је остала неурађена радионица „Моје занимање из 

снова“, па смо се прво са њом упознали. Остале теме су биле: 

 

 

 Мој тип учења 

 Погоди ко сам 

 Какав сам на први поглед 

 Пут способности 

 Мапа ума 

 Уметност слушања 

 Ја у будућности 

 Циљ образовања 

 Свет се мења 

 С тим повезујем 

 Будуће занимање – мој избор 
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 Притисак споља и изнутра 

 Троножац самопоуздања 

 

 
Радионице које је одржала педагошкиња су: „Тест професионалне 

информисаности“, „Анкета професионалне усмерености“, „Анкета о професионалној 

усмерености и информисаности“. 

Циљеви су били : 

- спознаја властитих интересовања,способности,талената,склоности,захтева важних 

за жељено занимање, 

- важност вишеструке процене 

- рикупљање, препознавање, селекција важних информација у процесу избора 

занимања ( упознавање са разним профилима занимања ) 

-значај планирања будућности. 

 

4.12. КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНУ ДЕЛАТНОСТ 

4.13. 
У току ове школске године комисија за културну делатност одржала је пет 

састанака. План и програм који је донет на почетку школске године у потпуности је 

испуњен. Једино одступање од планираног је померање Продајне изложбе рукотворина 

ученика млађих разреда из маја у јун. 

У септембру је наш програм културних активности усклађен са програмом 

организације Пријатељи деце. 

 

Координатор тима 

Александра Васиљевић 
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4.14. ТИМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ШКОЛСКОГ СПОРТА И 

СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 

По утврђеном плану у оквиру школског спорта одржано је: 

 
1. У оквиру Дечје недеље у септембру је, у организацији парламента, одржан турнир 

у одбојци са учешћем ученика седмог и осмог разреда, 

2. oдржан је турнир у малом фудбалу у марту, 

3. пролећни крос и турнир у стони тенису одржани су у мају. 

 
Координатор тима: 

Горгина Тешић 
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4.15. ТИМ ЗА ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ 

У школској 2016/2017. години све активности које је комисија за маркетинг 

спровела било је у сарадњи са директором школе, педагогом и осталим комисијама и 

лицима који су задужени за школски маркетинг. 

Све планиране активности које су укључене у реализацију школских активности су 

успешно реализоване. 

Од 1. до 4. разреда. 

Септембар 

- Свечани пријем првака са пригодним 

програмом. Октобар 

- Гледање анимираног филма  „Ко се боји вука јошˮ биоскоп Фонтана, 

- Гледање анимираног филма „Храбри витез Тренкˮ , биоскоп Фонтана, 

- Једнодневна екскурзија (први и други разред ) Салаш Катаи – Мали Иђош, 

- Једнодневна екскурзија ( трећи и четврти разред ) Јагодина – Свилајнац, 

- Изложба кућних 

љубимаца. Новембар 

- Позоришна представа „ Авантуре до чаробњака из Озаˮ, ДКЦ, 

- Организована је „Трка пријатељстваˮ, 

- Хуманитарна акција за децу из „Свратиштаˮ, прикупљање гардеробе, обуће и 

играчака. 

Децембар 

- Пројекат „ Певајмо свиˮ  наступ одељењског хора у ДКЦ, 

- Луткарска представа „Палчићˮ у школској сали, 

- „Један пакетић много љубавиˮ хуманитарна акција „Црвени крстˮ, 

- Прослава Нове године (маскенбал). 

Јануар 
 

 

- Школско такмичење рецитатора, 

- Приредба поводом обележавања и прославе школске славе Свети Сава. 

Фебруар 

- Гледање анимираног филма „ Певајмоˮ  биоскоп Фонтана. 
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Март 

 

 

 
Април 

 

- Дочек будућих првака  „Отворена вратаˮ са пригодним програмом, 

- Математичко такмичење „Кенгур без границаˮ. 

 

 

- Организована  је  настава  у  природи  за  ученике  „Рудник  на  Рудникуˮ Центар 

дечијих летовалишта Београда. (организовано је по сменама, једна смена је ишла у мају) 

Мај 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јун 

- Приредба за Дан школе, 

- Представа „ Цар је гоˮ Душко Радовић, 

- Одлазак у Цркву Светог Димитрија на Новом Београду, 

- Општинско такмичење у полигону спретности, 

- „Мала олимпијада“  градско такмичење (полигон спретности) 

- Завршне приредбе за родитеље. 

 

 

- Продајна изложба ученичких радова, 

- Завршне приредбе за родитеље, 

- Посета Мекдоналдс ресторану (ученици трећег разреда). 

Све ове активности и  успеси  ученика  су  редовно  објављивани  на сајту школе, 

паноима у холу школе  и у школском часопису. 

На сајту су оглашаване: 

- Све потребне информације везане за упис првака као и  за упис ученика у средње 

школе; 

- Постављене су збирке задатака за завршни испит; 
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- Водич за избор занимања; 

- Пројекат „Професионална оријентација на прелазу у средњу школуˮ; 

- Распореди часова за млађе и старије разреде; 

- Распореди контролних и писмених задатака; извештаји и фотографије са 

екскурзија ученика, наставе у природи, угледних часова наставника, посета. 

Извештај приредила: 

Тина Дујић 

 

4.16. ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Све предвиђене активности тима за заштиту животне средине у току првог 

полугодишта школске 2016/2017. год су успешно реализоване, према плану који је дат на 

почетку календарске године. 

У септембру месецу је одржана презентација на тему „Угроженост и заштита 

озонског омотачаˮ и одрађен пано. У реализацији ове презентације су учествовали  

ученици еколошке секције са наставницом биологије Весном Нерић. Ученицима петог 

разреда је пуштен филм „Ози озонˮ. 

У октобру је обележен Светски дан здраве хране. Ученици седмог разреда су 

направили плакате који су били изложени у холу школе и у кабинету биологије, и  

одрађена је акција на часу домаћинства – прављење сокова од свежег воћа и поврћа. 

Новембар – Обележен је дан климатских промена 4. новембра. Ученицима седмих 

разреда је пуштена презентација и кратак филм на тему глобалног загревања. Радионица 

везана за рециклажу није реализована и пребачена је за друго полугодиште. 

Децембар: У децембру месецу реализована је акција чишћења школе са ученицима 

седмих разреда. Фотографије су приложене секретару школе, у циљу стављања на сајт 

школе. 

Фебруар: Светски дан очувања енергије је обележен израдом плаката који су 

изложени у холу школе (учествовали су ученици VII разреда у сарадњи са наставницом 

физике Маријом Шоргић). 
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У марту месецу обележен је Дан енергетске ефикасности одржавањем презентације 

у Power Point-u, и искључењем прекидача на сат времена од стране наставнице Ане 

Филиповић. 

У априлу месецу наставница географије Марија је са ученицима седмог разреда 

одрадила презентацију на тему Коришћења обновљивих и необновљивих ресурса. 

У мају месецу је одржана акција чишћења школе са ученицима еколошке секције у 

циљу обележавања дана Планете Земље. Једино се није реализовала радионица рециклаже 

са ученицима нижих разреда. 

Руководилац тима  за заштиту животне средине 

Весна Нерић 

 

4.16 .ОСТАЛИ ТИМОВИ И КОМИСИЈЕ 

 
4.16.1. КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ НОРМАТИВНИХ АКАТА 

 
На 17. седници Школског одбора одржаној дана 14.09.2016. године, у оквиру седме 

тачке дневног реда, донета је Одлука о допуни Правилника о понашању ученика, 

запослених и родитеља ученика у основној школи „ Иван Гундулић“ из Београда (дел. бр. 

581 од 14.09.2016. год.) Овом допуном је регулисан изостанак и правдање часова ученика. 

Правилник о понашању ученика у Основној школи „Иван Гундулић“ Београд, од 

26.02.2015. године допуњен је новим чланом 25а. 

Нови члан овог Правилника је ступио на снагу 23.09.2016. године. Допуна је 

заведена у регистру под бројем 581 од 15.09.2016. године. Правилник је допуњен на 

основу иницијативе Савета родитеља. 

Дана 15.12.2016. Школски одбор је на 20. седници у оквиру четврте тачке дневног 

реда  усвојио : 

1. Правилник о трошковима репрезентације Основне школе ,, Иван Гундулић' 

из Београда . 
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Правилник  има  укупно  9  тачака и  заведен  је  у  регистру  под  бројем   871  од 

15.12.2016. године. 

2. Правилник о условима и начину коришћења службених телефона Основне 

школе „Иван Гундулић“ из Београда . 

Правилник има укупно 12 тачака и заведен је у регистру под бројем 871/1 од 15.12.2016. 

године. 

Правилник о  трошковима репрезентације   је ступио на снагу 24.12.2016. године. 

Правилник  о  условима  и  начину коришћења службених телефона  је ступио на 

снагу 24.12.2016. године. 

Виолета Девић 
 

 

 

 

4.17. ОРГАНИЗАЦИЈЕ УЧЕНИКА 

ВРШЊАЧКИ ТИМ 

Тим је формиран у прве недеље месеца октобра 2016. У оквиру својих одељењских 

заједница ученици (од V-VIII разреда) су изабрали по два представника за Вршњачки тим 

(ВТ). 

Одржанoје шест састанака. 

Програм рада Вршњачког тима је остварен. Ученици су изабрали  председника 

(ВТ), заменика и записничара, а затим су се договорили о начину рада и о постављеном 

циљу да на насиље треба активно и креативно одговорити. Поводом Дечије 

недеље.Осмишљен је пано у холу школе на тему дечјих права. 

Обележен је дан када је Генерална скупштина Уједињених народа усвојила 

Конвенцију о дечјим правима 20. 11. 1989. Ученици су сами одабрали оне чланове 

Конвенције који су по њиховом мишљењу најбитнији. 

Затим, разговарало се о радионицама у оквиру пројекта „Људска права на делу“ 

које су спроведене на одељењским заједницама од V до VII разреда. Урађене су 4 

радионице,   које   су   се   бавиле   темама   дискриминације,   општим   људским правима, 
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једнакошћу полова, насиљем и различитим врстама насиља, образовањем и социјалном 

заштитом. Радионице су имале за циљ освешћивање ученика о својим правима али и 

обавезама која та права повлаче са собом, промовисање једнакости и упознавање вештина 

супротстављања увредљивом говору вршњака, затим стратегија за пружање подршке деци 

која трпе насиље, и како реаговати на различите врсте насиља. Такође, разговарало се о 

радионицама у оквиру пројекта „Вештине за адолесценцију“. Разговарало се о начинима 

праћења стања у школи у циљу смањења насиља. Кутија поверења је и ове године била 

активна. Представници ВТ су упознали ученике са њеном сврхом. Представници ВТ су 

извели Форум позориште на тему ,,Сцене вршњачког насиља'' на часовима Одељењских 

заједница. Након одгледане представе у позоришту Дадов, на састанку ВТ је одржана 

дискусија на тему вршњачког насиља. 

Реализација паноа са СОС телефонима за пријаву насиља, намењени деци и  

њиховој заштити, није остварена ни ове године, и остаје као један од приоритетних 

задатака за следећу школску годину. 

У сусрет Новој години, заједно са члановима Ђачког парламента, чланови ВТ су се 

договорили о организацији прославе у просторијама школе. 

Чланови ВТ су такође анимирали другаре у својим одељењима како би се у што 

већем броју укључили у хуманитарну акцију „Један пакетић – много љубави“. 

Чланови Вршњачког тима су активно учествовали у организацији прославе Мале 

матуре. 

На основу анализе рада ВТ, наставници – координатори сматрају да и даље треба 

инсистирати на активнијем и одговорнијем учешћу чланова Вршњачког тима у школском 

животу. Подршка одељењских старешина је неопходна да би рад Тима био транспарентан 

и боље вреднован од стране ученика. 

 

Координатор ВТ 

Јасмина Мијаиловић 
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ПРИЈАТЕЉИ  ДЕЦЕ 
 

У сарадњи са Пријатељима деце Новог Београда у току школске одржано је 8 

заједничких радних састанака, на којима су присуствовали координатори школа Новог 

Београда. На састанцима смо се договарали око припреме и реализације програма 

предвиђених календаром рада, размењивали смо искуства и материјале за рад. 

У току школске године 2016/2017. ученици Школе су учествовали у следећим 

програмима Пријатеља деце: 

 ликовном конкурcу поводом Дечје недеље „Нећу да бригам хоћу да се 

играм“, под покровитељством Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања и Градске управе Града Београда Секретаријата за спорт и омладину, октобар  

2016, 

 

2016, 

 ликовно –  литерарни конкурс „Част  Драгану Лукићу“,  октобар  – децембар 

 

 

 ђачки песнички сусрети, октобар – новембар 2016, 

 ликовно – литерарни конкурс „Моја омиљена књига“, 

 ликовни конкурс Дечја карикатура „Мали Пјер“, јануар – март 2017, 

 ликовно литерарни конкурс „Мој крај приче“, јануар – март 2017, 

 школско и општинско такмичење рецитатора, јануар – фебруар 2017, 

 општинска такмичења ликовних и литерарних секција, април 2017, 

 ликовни конкурс „У сусрет Ускрсу“, април – мај 2017, 

 ликовни конкурс „Птице“, мај 2017. 

У програмима је учествовало 50 ученика од првог до осмог разреда и освојили су 

бројне награде. Детаљан извештај о награђеним ученицима се налази у извештајима са 

такмичења и извештајима Одељењских већа од првог до осмог разреда. 

Активности у оквиру ДЕМУС-а ове школске године нису реализоване, јер 

Годишњим планом рада Школе нису биле предвиђене музичке секције млађих и старијих 

разреда, те ученици нису имали могућности да се припреме за ова такмичења. 
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V ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА 

 

1. ПЕДАГОГ 
 

Годишњи план и програм педагога од септембра 2016.године је реализован и 

испоштована су  сва обавезна подручја рада. 

Подручја рада и конкретни послови приказани су кроз овај извештај. 

 

 

I  Подручје – Планирање и програмирање рада - 

Реализовано је највећим делом у септембру 2016. године године кроз следеће 

активности: 

- Учешће у припреми и изради Годишњен плана рада школе за школску 2017/18. 

- Усклађивање програма рада педагога са основном концепцијом Годишњег плана 

рада школе. 

- Планирање послова у реализацији плана и програма Професионалне оријентације. 

- Планирање послова из области процеса самовредновања. 

- Учешће у припремању индивидуално образовног плана, 

- Израда плана посете часова 

- Учешће у изради акционих планова, Развојног плана и самовредновања рада 

школе, 

- Учешће у изради плана стручног усавршавања школе 

- Учешће у изради Програма за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања у образовно васпитним установама. 

- Израда сопствених месечних планова 

 

 

II Подручје – Праћење и вредновање васпитно –образовног рада 

Реализован је кроз следеће активности: 
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- Посете часова, наставника приправника, наставника разредне и предметне наставе 

са циљем праћење припремљености наставника за час, праћење организованости 

часа и активности ученика на часу. 

- Анализа угледних часова, учешће у дискусији и предлагање мера унапређења 

- Учешће у праћењу и анализи оствареног успеха и дисциплине у школи 

- Рад у Комисији за проверу савладаности програма увођења у посао 

- Праћење педагошке документације наставника. 

- Праћење развоја и напредовање ученика 

- Рад у тиму за Самовредновање и вредновање рада школе ( анализа рада секција, 

анализа резултата завршног испита) 

- Рад у стручном активу за развојно планирање ( праћење реализације Развојног 

плана области Настава и учење ) 

 
III подручје рада Рад са наставницима 

 

- Организован је разговор са наставницима о реализацији планираних наставних 

садржаја и унапређивању рада са ученицима. 

- Сарадња са наставницима разредне наставе које воде ученике првог разреда и 

пружање подршке у раду 

- У сарадњи са наставницима вршено је индентификовање и праћење ученика за 

допунску наставу . У току првог полугодишта организована је сарадња и пружена 

помоћ у реализацији часова одељењске заједнице 

- Пружање подршке јачању наставничких компетенција у областима комуникације и 

сарадње, конструктивно решавање сукоба и проблема, подршка развоју личности 

ученика и вођењу ученичког колектива 

- Пружање подршке наставницима у циљу боље комуникације са родитељима 

- Пружање подршке наставницима кроз координацију активности тимова у школи 

- Пружање подршке наставницима за рад са ученицима којима је потребна додатна 

образовна подршка 

- Тимско израђивање педагошког профила ученика. 
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IV Подручје –  Рад са ученицима – 

Реализован је током  првог полугодишта следећим активностима: 

- Индивидуални разговори на захтев одељењског старешине и самоиницијативно од 

стране ученика. На разговорима били су ученици склони конфликтима, ученици са 

лошијом  социјализацијом и тешкоћама у учењу. 

- Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који врше повреду правила 

понашања у школи којима су изречене васпитне или васпитно дисциплинске мере 

- Фронталним обликом рада, методом дискусије и радионица реализовани су часови 

одељенских заједница са темама из области Професионалне оријентације, 

Другарства, Метода учења и Насиља. 

- Испитивање ученика пред полазак у школу (укупно 102 испитаника) 

- Анкетирање ученика осмог разреда (анкета професионалне усмерености и 

информисаности), пружање подршке у развоју професионалне каријере ученика 

- Израда паноа  на тему Професионалне оријентације 

- Формирање одељења првог разреда 

 

 
VII подручје рада Рад са директором 

Сарадња са директором остварена 

- на планирању активности 

-На  истраживању  постојеће  васпитно образовне праксе и специфичних потреба 

школе и проблема 

- Тимски рад у проналажењу најефикаснијих  решења унапређивања. 

VI Подручје – Сарадња са родитељима – 

Реализована је кроз: 

Прикупљање података од родитеља значајна за упознавање ученика 

Саветодавни рад у циљу јачања родитељских васпитних компетенција чија деца 

имају васпитне или васпитно дисциплинске мере 

- Индивидуалне и групне разговоре на иницијативу самих родитеља или на 

иницијативу педагога. 
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- Учешће у раду Савета родитеља ( Извештај о успеху и владању ученика и 

изостанцима први и трећи класификацини период, крај првог полугодишта и крај 

године.... Извештај о резултатима на такмичењима 

- Учествовање у реализацији програма сарадње школе са родитељима 

 

 

V Подручје - Аналитичко истраживачки рад - 

Реализовано је кроз следеће активности: 

- Извештај- Изборни предмети који се изучавају у нашој школи. 

- Извештај о вођењу евиденције наставника у дневницима рада. 

- Извештај  о адаптацији ученика петог разреда 

- Анализа рада секција у школи 

- Извештај о сопственом раду 

- Извештај о уписаним првацима и структури одељења првог разреда 

- Израда извештаја о самовредновању на крају школске године 2016/17 

- Извештај о реализацији Развојног планирања област Наставе и учења. 

- Учешће у изради извештаја о реализацији  плана рада школе за школску 2016- 

2017.год. 

 

VI Подручје – Вођење документације,припрема за рад и  стручно усавршавање – 

Реализовано је кроз следеће активности 

- Присуство семинару: МЕНСА-НТЦ систем учења и Вредновање у васпитно 

образовном процесу. 

- Присуство састанцима и учешће у раду  републичке секције стручних сарадника 

- Праћење стручне литературе 

- Израда и чување протокола и прикупљање података о деци. 

- Вођење дневника рада 

 

 
VII Подручје - Рад у стручним органима  и тимовима школе 

Реализовано је кроз рад Наставничког већа и Одељенских Већа: 
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- Евиденција деце са смањеном оценом из владања, деце са слабим успехом, деце са 

најбољим резултатим, давање саопштења и информисање о резултатима након 

обављених анализа, прегледа, истраживања и других активности. 

- Рад у тимовима и стручним  активима наставника 

- Рад у тиму за самовредновање и вредовање рада школе (предлагање мера за 

унапређивање рада школе) 

- Рад у тиму за додатну подршку ученика (координирање у тиму, учешће у изради 

ИОП-а 1, предлагање мера индивидуализације и сарадња са родитељима). 

Рад у тиму за заштиту ученика од насиља злостављања и занемаривања (израда 

Плана заштите за ученике, реализација радионица у одељењу 51 у циљу превенције 

и предлагања мера интервенције у случајевима присутног насиља). 

VIII Подручје - Сарадња са друштвеном средином - 

Сарадња је остварена са: 

Центром за социјални рад Нови Београд 

Центром за хранитељством 

Градским секретаријатом за образовање 

Министарством просвете. 

Педагог је учествовао и у свим текућим пословима на иницијативу директора или 

сопствену иницијативу како би остварио опште васпитно - образовне интересе и потребе 

школе. 

 

2. БИБЛИОТЕКАР 

 
 
ИЗВЕШТАЈ БИБЛИОТЕКАРКЕ ШКОЛЕ ЗА ПРВО  ПОЛУГОДИШТE 2016/2017. године 

 

 

И ове школске године од радим пола радног времена у нашој школи. На састанке 

Актива библиотекара не идем, јер се поклапају с наставом у ОШ ,,Дучић“, али све 

информације добијем накнадно мејлом од председнице актива или од колегиница. 
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Читалачку значку радим и даље с ученицима првог, другог, трећег и четвртог 

разреда, с тим да сам прваке укључила тек у јануару, јер су тек сада савладали сва слова. 

Са ученицима старијих разреда имам консултације у вези са писањем читалачког дневика 

кад год им је потребно. 

Са ученицима сва три прва разреда одржала сам по час у библиотеци и упознала их 

с начином рада библиотеке. Такође сам их са њиховим учитељицама водила у Библиотеку 

,,Вук Караџићˮ, у којој су добили бесплатне чланске карте за ову школску годину. Новина 

је да су и учитељице бесплатно учлањене. 

Директор је купио приличан број вредних енциклопедија: Саборник манастира 

српских, Сликопедију, Опште знање на длану, Чудесан свет науке, 1000 чуда природе, 100 

најлепших жена на сликарском платну и Други светски рат. Купљене су и неке друге 

књиге, тако да  овога пута  нисам ишла на Сајам књига. 

Библиотеци је поклоњено само десетак књига од стране аутора или  ученика. 

Крајем септембра организовала сам радионицу на којој је промовисана књига Дејвида 

Вилијамса ,,Деда у бекствуˮ  ИК  ,, Propolis  booksˮ за ученике 3. и 4. разреда. 

Анкету о библиотечком пословању за прошлу календарску годину послала сам на 

време Библиотеци града Београда. 

Похађала сам семинар ,,Основе савременог библиотекарстава за школске 

библиотекареˮ, који је одржан у Библиотеци града Београда 26.1.2017. Семинар је заведен 

под каталошким бројем 2 за школску ову школску годину. 

Министарство просвете је први пут ове године поклонило школама новац за 

куповину књига. Онима с мањим бројем ученика, као што смо ми, уплаћено је 36.500 

динара. Изабрала сам углавном лектиру Завода за уџбенике, јер је квалитетно урађена и 

дали су 40%  рабата. Купила сам и мали број  књига ИК Кlett и Логос. 

Уредно водим дневну, седмичну и месечну евиденцију о броју долазака 

корисника библиотеке и позајмљених књига, уџбеника, сликовница и часописа. Према тој 

статистици, у овом полугодишту су ушли корисници 1737 пута, а изнајмљено је 1749 

публикација. 
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ИЗВЕШТАЈ БИБЛИОТЕКАРКЕ ШКОЛЕ ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 2016/2017. 

ГОДИНЕ 

 

У другом полугодишту сам наставила с редовним претчасима у вези са Читалачком 

значком са ученицима 1,2,3. и 4.разреда. Консултације сам имала са ученицима старијих 

разреда, по потреби. Библиотекарка Александра Војиновић из библиотеке ,,Вук Караџићˮ 

дошла је на пропитивање по договору 16.5.2017. Било је 62 учесника од 1. до 6. разреда:  

13 првака, 23 другака, 12 трећака, 11 четвртака и 4 шестакиње. Награде је освојило њих 

шеснаесторо. Свечана додела захвалница и књига биће одржана тек у септембру у 

свечаној сали Општине Нови Београд. Списак учесника и награђених окачен је на паноу  

на другом спрату. Списак са именима 17 ученика, који су остварили бесплатно учлањење  

у јавну библиотеку, однела сам библиотекарки, која је врло брзо исписала чланске карте, а 

ја сам их поделила деци пре завршетка школске године. 

Била сам у комисији на такмичењу рецитатора млађих разреда 12. Фебруара 2017. 

године. Скупљала сам радове за Витезов конкурс на којем је десетак наших ученика 

добило награду. Такође сам послала радове наших ученика за конкурс који је расписала 

Библиотека града ,,Гласам за књигуˮ. Ту је наша Лила Станојевић, ученица 23, добила 1. 

награду. 

Као и претходних година организовала сам такмичење у читању непознатих 

ћириличних и латиничних текстова у 2, 3. и 4. разреду током априла. Завршно такмичење 

било је 10. маја пред жиријем који су, осим мене, сачињавале учитељице првих разреда 

Александра Станишић и Александра Васиљевић. Првонаграђени су, као и сваке године, 

добили на поклон од школе лепу књигу. 

У јуну  сам  са учитељицама 21 водила  ученике  на  књижевну радионицу  у ИК 

,,Propolis Booksˮ која се налази преко пута 30. блока у Ењубу. Деца су уживала 

разговарајући с едукаторком о прочитаним књигама које су они издали, представљене су 

им нове публикације и на крају су могли купити  сликовницу или књигу коју су желели. 

На састанке Актива библиотекара не идем из оправданих, већ поменутих, разлога. 

Све  информације  у  вези  с  њима  добијам  путем  мејла  или  од  колегиница.  У  другом 
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полугодишту купљено је 6 књига, а поклоњено је још 11. Купљене су књиге за награде и 

за осмаке. Писала сам и Летопис школе за сваки месец. 

Редовно сам водила евиденцију о посећености и броју изнајмљених публикација. 

Према тој статистици у другом полугодишту позајмљено је 1787 публикација, а 1669 пута 

су корисници били у библиотеци. Ангажована сам и око враћања/узимања старих 

уџбеника. 

Започела сам ревизију библиотечког фонда коју планирам да завршим до почетка 

школске 2017/ 2018. године. 

Библиотекарка школе 

Јагода Бранковић 

 
 

VI РЕАЛИЗАЦИЈА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

1. ЗАШТИТА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У 

ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА 

 
Ушколи се спроводе остваруји следећи Циљеви и задаци из Програма заштите 

ученика од насиља 

 
• Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад 

школе за препознавање насиља, злостављања и занемаривања; 

• Дефинисање поступака и процедура за заштиту од насиља и реаговања у 

ситуацијама насиља; 

• Информисање свих укључених у рад школе о прецедурама и поступцима за 

заштиту од насиља; 

• Спровођење поступака реаговања у ситуацијама насиља; 

• Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања. 



ОШ „Иван Гундулић” Нови Београд - Годишњи извештај о раду школе 2016/17. 

134 

 

 

 

 
 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ: 

 

• Ангажовање постојећих ресурса Школе за ставрање безбедног и подстицајног 

окружења; 

• Укључивање различитих учесника образовно-васпитног процеса у превенцију и 

заштиту деце кроз наставне и ваннаставне активности; 

• Обезбеђивање превентивне и заштитне улоге школског спорта и спортских 

активности ученика. 

ЗАДАЦИ: 

• Рад и координација Тима за заштиту ученика од насиља; 

• Анализирати  стање  безбедоносне ситуације у школи-процена стања; 

• Планирати превентивне активности ( у оквиру наставних и ваннаставних 

активности) уз активно учешће ученика и родитеља у планирању и реализацији 

превентивних активности; 

• Јасно дефинисане процедуре примењивати у ситуацијама насиља; 

• Организовати и промовисати активности школе у циљу заштите ученика од 

насиља, учествовање у пројектима и сл. 

• Развијати сарадњу са установама и институцијама које се баве децом и 

породицом; 

• Информисати ученике и родитеље о садржајима важним за безбедност и 

активностима образовно-васпитне установе на плану превенције; 

• Извештавати Наставничко веће и Школски одбор о реализацији Програма 

заштите; 

• Промовисати примере добре праксе у реализацији превентивних активности и 

сузбијању насиља 
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СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ 

 

АКТИВНОСТИ САРАДНИЦИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Примена програма за заштиту деце од насиља, 

злостављања и занемаривања у школи 

Наставници, 

родитељи , локална 

заједница 

 

Септембар-јун 

Обезбеђивање простора у којима бораве 

ученици , унутар школе и ван ње 

Наставници, 

запослени 

родитељи локална 

заједница 

 

Септембар -Јун 

Успoстaвљaњe кoнтaктa и сaрaдњa сa МУП-ом, 

одељењем зa сузбијaњe мaлoлeтничкe 

дeликвeнцијe 

Представник 

МУП-а 

предавање 

Октобар- 

Фебруар 

Предавaње на тему ,,Електронско насиље, 

Врњачко насиље, ...Сарадња са МУП-ом...“ - 

Представник 

МУП-а 

предавање 

Септембар 

Током године 

Организација фер-плеј турнира за млађе и 

старије разреде 

Наставници 

физичког 

васпитања 

 

Током године 

Унапређивање нивоа безбедности физичке 

средине (дворишта, прилази, сала за физичко, 

спортски терени) 

Наставници, 

Родитељи, 

Школски полицајац 

 

Децембар -Мај 

Koнтрола  видео надзора Општина Нови 

Београд, директор 

Септембар-Јун 

Поступање по корацима – редоследу поступака 

у случају интервенције 

-процена нивоа ризика 

-заустављање насиља 

-заштитне мере 

-информисање надлежних служби 

-праћење ефикасности предузетих мера 

 
 

Тим за заштиту 

ученика 

 
 

Септембар –Јун 

 

 

2. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА УЧЕНИКА У ШКОЛИ 

 
Током године План социјалне заштите ученика раализован је у потпуности кроз : 

 

- праћење породичних и социјалних прилика ученика; 
 

- саветодавне разговоре са ученицима и родитељима; 
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- сарадњу са Црвеним крстом Нови Београд ; 
 

- пружање адекватне помоћи социјално угроженим ученицима (бесплати уџбеници, 

бесплатна исхрана, настава у природи, екскурзије); 

- организовање хуманитарних акција; 
 

- сарадњу са МУП-ом. 

 

 

Извештај о раду Црвеног крста за 2015-2016. Годину 

 

Ученици и наставници ОШ ,,Иван Гундулић“ су успешно сарађивали са Црвеним 

крстом Нови Београд. Учлањени су ученици првог разреда у организацију Црвеног крста. 

Сакупљена је  чланарина, 50 динара по ученику за текућу школску годину. 

Ученици наше школе учествовали су у хуманитарној акцији ,,Трка за срећније 

детињство“, која је одржана на Ушћу, код споменика Вечни пламен. Куповином купона 

који је коштао 50 динара, ученици су дали свој допринос, а уједно и учествовали на тој 

хуманитарној манифестацији. 

У новембру је расписан наградни темат ,,За сунчану јесен живота“. Ученици су 

учествовали са ликовним и литерарним радовима. 

У децембру је организована хуманитарна акција ,,Један пакетић много љубави“, а 

наши ученици су донели слаткише и играчке, за децу без родитеља, као и болесну децу са 

Новог Београда. 

Сакупљено око 50 килограма слаткиша. 

Ученици наше школе су учествовали и на наградном темату „Крв живот значи“, 

који је расписао Црвени крст Новог Београда. Послати су ликовни и литерарни радови. 

Такмичење из прве помоћи је одржано 13.05.2017.године у средњој Машинској 

школи  на Новом Београду . 

Учествовало је шест ученика на такмичењу (Ема Зејнели, Анђела Антонијевић, 

Тамара Милојевић, Марија Козомара, Ивана Вучковић, Урош Јефтић) и показали су добру 

обученост за пружање прве помоћи. Oсвојено је седмо место на општини. 

Kоординатори: Нада Миливојевић и Александра Станишић 
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3. ЗДРАВСТВЕНА ПРЕВЕНЦИЈА 

 
У школи се реализује Програм здравствене превенције и остварују постављени следећи 

циљеви: 

- Развијати код ученика навике одржавања личне хигијене. 

- Упознати ученике са начинима спречавања и сузбијања инфекција и болести зависности. 

- Развијати хумане односе међу половима. 

- Развијати навике правилног коришћења слободног времена, бављење спортом, боравак 

у природи. 

- Развијати правилне навике у исхрани. 

Кроз програм здравствене превенције реализоване су следеће теме: 

 Формирање личних хигијенских навика 

 Одржавање школског прибора, радног места, правилно седење 

 Употреба санитарних уређаја 

 Понашање кад се кашље, кија и сл. 

 Даљи развој хигијенских навика 

 Усвајање основних разлика код полова и поштовање тих разлика 

 Усвајање хигијенских навика код заразних болести 

 Израдња односа поштовања и уважавања међу половима 

 Одржавање стечених хигијенских навика 

 Припрема деце за психофизичке промене код дечака и девојица 

 Предавање и радионице за ученике 6.разреда о штетности употребе 

дувана, алкохола и наркотика 

 Одржавање стечених хигијенских навика 

 Интимна хигијена 

 Пубертет 

 Развојне промене код дечака и девојчица. 

 Прва љубав 

 Значај љубави, потребе за међусобним упознавањем и уважавањем 
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 Значај правилне исхране 

 Спорт у животу младих 

 Интимна хигијена и заштита од болести 

Редовно се остварује сарадња са Домом здраља „Нови Београд“ и обавњају 

се систематски стоматолошки прегледи ученика. У циљу здравствене превенције 

организује се едеукација ученика од стране стручног особља. 

 
 

4. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

У оквиру програма Заштите животне средине у првом полугодишту реализоване су 

следеће активности: 

1. Са ученицима осмих разреда, проучени су водени и копнени екосистеми и 

одрађене су презентације на тему истих. Ђацима је у ППТ форми приказана 

презентација о Загађењу и заштити животне средине. 

2. Ученицима петих разреда је презентован филм „Моћ водеˮ, који су направили 

ученици осмих разреда генерације 2015/2016, а који се бави проблемима 

загађења и заштите вода. 

3. Са ученицима петих, шестих и седмих разреда направљени су постер плакати 

који су били изложени у кабинету биологије и испред кабинета. 

4. Ученици седмих разреда су учествовали у децембру месецу у Акцији чишћења 

школе. 

5. Са ученицима еколошке секције је такође спроведена Акција чишћења школе. 

Са ученицима петих разреда је направљен амбијентални час у природи на тему 

заштите биљака и упознавања са светом биљака. 

6. У сарадњи са наставницом физике/хемије направљена је радионица за израду 

природних сапуна и средстава за хигијену тела без употреба конзерванаса и 

парабена. Направљене су и радионице на тему здраве хране, где су се правили 

сокови од свежег воћа и поврћа. 

Весна Нерић 
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5. ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА 

 
Програм професионалне оријентације реализује Тим за професионалну 

оријентацију кроз радионице пројекта «Професионална оријентација». 

 

6. САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 
 

Током школске 2016/17. године остварена је сарадња са великим бројем културних 

и јавних институција. Сарадња се заснива на законским основама и обавезама школе 

према органима државне управе и локалне самоуправе. 

Традиционално добру сарадњу имамо са Општинском организацијом Црвеног  

крста и „Пријатељи деце“ Нови Београд . 

Веома је добра сарадња са предшколском установом „11.април“ и  Дечјим  

вртићима „Петлић“, „Срећко“ и ,,Полетарац“. У току године било је организовано 

неколико сусрета са предшколцима. 

Редовно смо сарађивали са осталим школама у окружењу, Општином Нови 

Београд уз чију организацију је одржано предавање за ученике 1. разреда на тему 

Безбедности у саобраћају, Министарством просвете, Социјалном службом,  Домом 

здравља Нови Београд, са којим смо спровели систематске и стоматолошке прегледе за  

све ученике школе, и МУП-ом Нови Београд током бројних организованих предавања у 

школи. 

Са фондацијом „Маслачак“ организовали смо „Програм подршке даровитим 

ученицима“ и у оквиру програма организовали осам радионица са заинтересованим 

ученицима. Радионице је спровела координторка програма Марија Панић, специјални 

педагог. 

 

7. САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ 

 
У првом полугодишту школске 2016/2017. године, одржана су два састанка Савета 

родитеља. Током другог полугодишта одржано је још три састанка Савета родитеља, а 

један је планиран за јул месец. Чланови тима за сарадњу са породицом њима су редовно 
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присуствовали. На састанцима су добијали потребне информације о раду школе, 

директора, наставног кадра, оствареном успеху ученика, владању, дисциплини и 

изостанцима. Учествовали су у одлучивању за програм и организовање наставе у природи 

и екскурзија и одређивање висине надокнаде (дневнице) за учитеље и наставнике за 

извођење екскурзије и наставе у природи. Предложили су намену и висину Школског 

динара. Били су део комисије за разматрање понуда о осигурању ученика у школској 

2016/2017.години. Разматрали су понуду за организовање новогодишњег програма, као и 

понуду за израду фотографија за ученике. Такође, учествовали су у одабиру чланова за 

спровођење поступка јавне набавке за исхрану ученика у школи. Имали су могућност да 

донесу одлуку о коришћењу школских униформи. Учествовали су у одабиру члана за 

комисију за избор ђака генерације, а имали су удела и у одлуци о прослави матуре за 

ученике осмог разреда. Чланови Савета родитеља покренули су иницијативу за отварање 

новог (трећег) одељења целодневне наставе будућег 1. разреда због великог броја уписане 

деце за наредну школску годину. Родитељи су имали могућност да учествују и у 

хуманитарним акцијама, о којима је Савет родитеља једногласно донео одлуку о 

укључивању и прикупљању новчаних средстава за помоћ школи „Шарски одредˮ у Севцу, 

издвојено одељење у селу Врбештица, општина Штрбце на Косову и Метохији, као и 

помоћ деци која болују од најтежих облика ретких болести међу којима је и „Батеноваˮ 

болест, као и деци оболелој од малигних болести. 

На почетку школске године, родитељи су дали своју сагласност и пристанак за: 

- одлазак деце у различите установе културе (позоришта, биоскопе, музеје), 

као и одлазак на  једнодневне екскурзије и наставу у природи; 

- фотографисање деце, приликом учешћа у приредбама и различитим 

пројектима школе, и истицање истих на сајт школе. 

Родитељи су били обавештени о различитим акцијама у којима су имали прилику 

да учествују са децом. Добили су информације о пројектима и другим активностима у 

школи у којима су током ове школске године ученици учествовали. Упознати су и са 

различитим посетама које су реализоване и на које су ђаци вођени. Такође, нформисани су 

о великом броју секција за млађе и старије разреде. 

Сарадња са родитељима је добра и континуирана и одвија се кроз родитељске 
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састанке и отворена врата, а родитељи се редовно одазивају. Ванредни родитељски 

састанци одржавани су због дисциплине у појединим одељењима, као и саветодавни 

појединачни разговори разредног старешине, педагога школе и директора са родитељима 

ученика који имају потешкоће у учењу, прилагођавању, дисциплини и прихватању 

школских обавеза и правила понашања. 

Родитељи су присуствовали одељењским и школским приредбама поводом пријема 

првака, поводом пројекта „Певајмо свиˮ на школској приредби и у ДКЦ, поводом Нове 

године, Светог Саве, поводом Дана школе и краја школске године. Такође, родитељи 

ученика млађих разреда присуствовали су и Продајној изложби, као и Размени уџбеника. 

Програм сарадње школе и породице се остварује и кроз рад Савета родитеља који  

је имао 18 чланова и одржао је 5 састанака. Након евалуације родитељи су оценили рад 

Савета на скали од 1-10 оценом 8, да су задовољни радом овог органа, оцењују да је 

сарадња самих чланова у оквиру Савета родитеља добра, задовољни сарадњом са 

директором, педагогом и разредним старешинама. 

Предлажу увођење чешћих седница и по могућности постојања и електронских 

седница, увек благовремено упознавање са дневним редом и редовност долажења на 

састанке свих чланова Савета родитеља. 

Милена Минић 

 

8. КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 
 

Готово све активности које је планирао Тим за културну делатност су реализоване 

у  у току првог полугодишта: 

 1.9.2016. одржана је приредба за прваке за коју је било задужено веће првих 

разреда. 

 Прве недеље октобра  обележена је Дечија недеља: 

 Ученици 1-2 креирали су Дрво дечјих права поводом Дечје недеље. Ту су 

научили о својим дечјим правима, али и о обавезама. 

 Истакнути  су  и  радови  и  ученика  2.  разреда  који  похађају ликовну секцију. 

Заједнички пано истакнут је у Сава Центру поводом Дечје недеље на изложби 
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где је добио позитивне критике за реализацију и идеје. 

 21.9.2017. Београд-Калемегданска тврђава, Конак Кнегиње Милице, Саборна 

црква, Природњачки музеј, пети разред. 

 4.10.2016. У дворишту школе одржана је изложба кућних љубимаца, а поводом 

Светског дана животиња. Пријавило се 20 ученика. Неки од њих су донели 

корњаче,  мачке,  рибице, псе... 

 4.10.2016. Посета биоскопу Фонтана- гледање филма „Ко се боји вука јошˮ. 

 24. 10. 2106. ученици првог, другог, трећег и четвртог разреда ишли су на 

једнодневну екскурзију. Први и други разред: Београд-Мали Иђош-Салаш 

Катаи-Београд. Трећи и четврти разред: Београд- Јагодина- Београд. 

 4. 11. 2016. позориште Пинокио ,,Ничијаˮ. 

 17. 11. 2016.  Оба одељења трећег и оба четвртог разреда ишли су у  Позориште 

,,Душко Радовић“, а гледали су представу ,,Страшне приче браће Гримˮ. 

 Дан права детета (20.11.) обележили смо подсећањем на Конвенцију о правима 

детета – сваки одељењски старешина за своје одељење. 

 22. 11. 2016. посета позоришту ДКЦ, представа ,,Авантуре чаробњака из Озаˮ. 

 У новембру и децембу ученици сакупљају одећу, обућу и играчке за децу из 

Свратишта. 

 Децембар- Један пакетић, много љубави. 

 Постала је традиција да се на један дан замене улога – ученици ,,постају“ 

наставници и учитељи и све часове они држе тог дана. Такође одабрани ђаци 

буду тада уместо директорке, психолога и домара. 

 1. 12. 2016.  Приредба за родитеље у оквиру пројекта ,,Певајмо свиˮ. 

 15. 12.2016. Фестивал науке. 

 22. 12. 2016. Позоришна представа ,,Палчићˮ. 

 30. 12. 2016. И ове године, као и многих претходних, приређен је новогодишњи 

маскенбал. Учествовали су ученици млађих разреда који су све присутне 

одушевили својом маштовитошћу и оригиналношћу. 

 12. 1. 2017. Гледање филма ,,Санта Мариа дела Салутеˮ. 
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 23.  5.  2017. Три  одељења  првог  разреда  ишла су у Позориште 

,,Душко Радовићˮ, а гледали су представу ,,Камени цветˮ. 

 23. 6. 2017. Позориште младих ученици шестог разреда гледали су представу 

,, Насиљеˮ. 

 5. 6. 2017. Продајна изложба рукотворина ученика млађих разреда. 

 

 

Координатор комисије за културну делатност 

Александра Васиљевић 

 

9. ШКОЛОСКИ СПОРТ И СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ 

Млађи разреди 

 
Током школске 2016/17. године реализоване су следеће активности: 

 
 Одељењска такмичења у савладавању полигона и „Између две ватре”, 

 Међуодељењска такмичења у савладавању полигона и „Између две ватре”, 

 Школско такмичење у савладавању полигона, 

 Учешће на турниру „Мале олимпијске игре” – полигон. 

 
Општинско такмичење „Мале олимпијске игре” у савладавању полигона за I, II и  

III разред реализовано је у ОШ „Ратко Митровић“. Први разред је освојио 1. место на 

Општинском такмичењу и 5. место на Градско такмичење, ученици другог разреда 

освојили су 2. место на Општинском такмичењу, дечаци трећег разреда освојили су 3. а 

девојчице 4.место на Општинском такмичењу. 

Координатор за 

спорт: Сузана 

Раичевић 
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10. ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ 
 

Извештај тима за школски маркетинг за млађе разреде 

 
 

У школској 2016/2017. години све активности које је комисија за маркетинг 

спровела било је у сарадњи са директором школе, педагогом и осталим комисијама и 

лицима који су задужени за школски маркетинг. 

Све планиране активности које су укључене у реализацију школских активности су 

успешно реализоване. 

Од 1. до 4. разреда. 

Септембар 

- Свечани пријем првака са пригодним програмом. 

Октобар 

- Гледање анимираног филма  „Ко се боји вука јошˮ биоскоп Фонтана, 

- Гледање анимираног филма „Храбри витез Тренкˮ , биоскоп Фонтана, 

- Једнодневна екскурзија (први и други разред ) Салаш Катаи – Мали Иђош, 

- Једнодневна екскурзија ( трећи и четврти разред ) Јагодина – Свилајнац, 

- Изложба кућних љубимаца. 

Новембар 

- Позоришна представа „ Авантуре до чаробњака из Озаˮ, ДКЦ, 

- Организована је „Трка пријатељстваˮ, 

- Хуманитарна акција за децу из „Свратиштаˮ, прикупљање гардеробе, обуће и 

играчака. 

Децембар 

- Пројекат „ Певајмо свиˮ  наступ одељењског хора у ДКЦ, 

- Луткарска представа „Палчићˮ у школској сали, 

- „Један пакетић много љубавиˮ хуманитарна акција „Црвени крстˮ, 

- Прослава Нове године (маскенбал). 
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Јануар  

- Школско такмичење рецитатора, 

- Приредба поводом обележавања и прославе школске славе Свети Сава. 

Фебруар 

- Гледање анимираног филма „ Певајмоˮ  биоскоп Фонтана. 

Март 

 

 

 
Април 

 

 

- Дочек будућих првака  „Отворена вратаˮ са пригодним програмом, 

- Математичко такмичење „Кенгур без границаˮ. 

 

 

 

- Организована је настава у природи за ученике „Рудник на Рудникуˮ Центар 

дечјих летовалишта Београда (организовано је по сменама, једна смена је ишла у 

мај 
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Мај 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Јун 

 

- Приредба за Дан школе, 

- Представа „ Цар је гоˮ Душко Радовић, 

- Одлазак у Цркву Светог Димитрија на Новом Београду, 

- Општинско такмичење у полигону спретности, 

- „Мала олимпијада“  градско такмичење (полигон спретности) 

- Завршне приредбе за родитеље. 

 

 

- Продајна изложба ученичких радова, 

- Завршне приредбе за родитеље, 

- Посета Мекдоналдс ресторану (ученици трећег разреда). 

Све ове активности и  успеси  ученика  су редовно  објављивани  на  сајту школе, 

паноима у холу школе  и у школском часопису. 

На сајту су оглашаване: 

- Све потребне информације везане за упис првака као и за упис ученика у средње 

школе; 

- Постављене су збирке задатака за завршни испит; 

- Водич за избор занимања; 

- Пројекат „Професионална оријентација на прелазу у средњу школуˮ; 

- Распореди часова за млађе и старије разреде; 

- Распореди контролних и писмених задатака; извештаји и фотографије са 

екскурзија ученика, наставе у природи, угледних часова наставника, посета... 

 

 
 

Извештај тима за школски маркетинг за старије разреде 

Тина Дујић 
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На основу плана рада школског маркетинга у првом полугодишту, испод су 

наведене урађене активности по месецима. 

 
Септембар 

 

1. Новоуписани прваци су са својим родитељима први школски дан провели у 

пригодној приредби коју су им приредили старији ученици са својим учитељицама. 

Родитељи су касније на родитељским састанцима упознати са радом школе и њиховим 

обавезама. 

2. Подељен је промотивни материјал како би се ученици и родитељи упознали са 

кућним редом школе, као и пригодни поклони за добродошлицу. 

Октобар 

3. Ученици су узимали учешћа у обележавању знаменитих датума наше и светске 

историје као и других важних датума. 

Новембар 

4. Замена улога наставник – ученик је спроведена у свим одељењима од 5-8 

разреда. Ученици су од наставника добили наставне јединице које су припремили и 

презентовали на часу замене улога. 

О овим активностима школа је ученике и родитеље упознала израдом паноа у холу 

школе, а евидентирани су у извештајима стручних већа и одељенских већа. 

У другом полугодишту урађене су следеће активности: 

Јануар 

1. Поводом дана Светог Саве, школске славе, одржана је свечана приредба у холу 

школе у присуству родитеља, ученика и наставника школе. 

Март 

2. Школа се представила будућим првацима и њиховим родитељима. Овом 

приликом су учитељице и наставници припремили и презентовали активности које се 

спроводе у школи током године. Отворени су кабинети и учионице као и сала за   физичко 

васпитање како би будући прваци и њихови родитељи били упознати са условима у којима 

се одвија настава. 
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Април 

3. Еко недеља је обележена и у оквиру еколошке секције, а активности поводом еко 

недеље су у извештају еколошке секције. 

Мај 

4. Поводом Дана школе за старије ученике организован је турнир у Стоном тенису, 

а за млађе ученике “Игре без границa”. 

5. Школски часопис је представљен у електронској форми и стављен на сајт школе. 

Руководилац 

Горгина Тешић 

 

Сајт школе: www.ivangundulic.edu.rs 
 

 

Све активности су прилично редовно објављиване на сајту школе, и паноима који 

се налазе у холу школе. На сајту су оглашаване све потребне информације везане за упис 

првака као и за упис ученика у средње школе. Постављене су збирке задатака за завршни 

испит, одговори на најчешће постављана питања везана за професионалну оријентацију, 

као и мултимедијална презентација о професионалној оријентацији. 

На сајту се налазе и распореди часова за млађе и старије разреде, распореди 

контролних и писмених задатака, фотографије са екскурзија, као и документација - 

Годишњи план рада школе, Извештај о раду школе… 

Ажурно су постављане Јавне набавке, редовно је вођен летопис школе. Постављени 

су и прелиминарни резултати са завршног испита за ученике осмог разреда. 

Током другог полугодишта било је и неколико техничких проблема у раду сајта (у 

вези са хостингом), који су благовремено уочени и решени. 

 
 

11. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКАТА У ШКОЛИ 

 
11.1. ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА 

 
Извештај о одржаним часовима и реализованим темама у вези са радионицом 

Школа без насиља од 5. до 8. разреда у оквиру часова одељенске заједнице. Према 

евиденцији часова из дневника, одржано је укупно 18 часова у ова 4 разреда. 

У 5. разреду одржано је укупно 6 часова у оквиру ове радионице, и то на следеће 

http://www.ivangundulic.edu.rs/
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теме: 

- Наше понашање је одраз наше личности (октобар) 

- Како савладати бес (децембар) 

- Електронско насиље (мај) 

У 6. разреду одржано је укупно 8 часова радионице Школа без насиља, и то на 

следеће теме: 

- Ово сам ја- радионица Школа без насиља (септембар) 

- Како решити конфликт (децембар) 

- Како решити конфликт (децембар) 

- Шта је насиље- разговор (март) 

У 7. разреду одржано је укупно 4 часа радионице Школа без насиља, и то на 

следеће теме: 

- Облици насилног понашања (април) 

- Школа без насиља (мај) 

У 8. разреду ове године радионица Школа без насиља није била у оквиру годишњег 

плана. 

Извештаји о реализацији радионице Школа без насиља за млађе разреде основне 

школе налази се у оквиру појединачних извештаја одељенских старешина. 
 

 

Светлана Равић 
 

 

 

11.2. „ЉУДСКА ПРАВА НА ДЕЛУ“ 

 

У првом полугодишту одржане су две радионице -„Светски летњи камп“ и „Сцене 

насиља“. 

Прва радионица је замишњена као тимска игра у којој ученици бирају другаре за 

шатор са листе на којој су описани кампери и разговарају о претпоставкама на основу 

којих су их изабрали. Циљеви ове радионице су били: испитивање личних стереотипа и 

предрасуда и разматрање њиховог порекла,промовисање једнакости недискриминације 
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као и промовисање солидарности и поштовање различитости. 

 
Друга радионица „ Сцене насиља“ је у свој фокус стављала схватање различитих 

врста насиља ( насилништва) , да се препознају стратегије, људи и организације које могу 

да пруже подршку деци која су злостављана, тј. која трпе насиље. Циљеви су били и да се 

анализирају различити одговори и реакције на насиље. 

Радионице су рађене од 1. до 7.разреда, а друга није рађена у првом разреду због 

своје захтевности. Из достављених извештаја изводе се закључци да су ситуације у којима 

су се налазили биле врло занимљиве ученицима. 

Прва радионица је у потпуности испунила своја очекивања, разговор је био 

конструктиван, ученици су били изненађени колико су у друштву стереотипи присутни да 

би требало у будућности, они као млади људи да се против тога боре.Слоган ове 

радионице је био“Моја омиљена активност је да изаберем омиљене ствари“. 

Друга радионица је имала мото „Сваки насилник је кукавица под маском“, са чим 

су се на крају у потпуности сложили. 

С обзиром да смо наишли на позитиваан одзив наставника и ученика, а због 

важности и значаја овог пројекта , наставићемо са радом и у другом полугодишту. 

 
 

Координатор: 

Радмила Орељ 

Асистент: 

Јасмина Мијаиловић 

 
 

11.3. ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА 

 

Тим за професионалну оријентацију чине одељењске старешине 7. и 8. разреда - 

Весна Бојичић Кремењак, Нада Миливојевић, Весна Васић и Радмила Орељ, и педагог 

школе Славица Мосић. 
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Тим је у септембру израдио распоред реализације радионица за ученике 7. и 8. 

разреда. Извршена је и тимска припрема за реализацију радионица и припремљен је 

материјал за рад (штампање материјала за ученике и реализаторе радионица и формирање 

портфолија ученика). 

Радионице су реализоване у периоду септембар-мај. Реализовале су их одељенске 

старешине и педагог. 

Ученицима 8. разреда своје програме представиле су следеће школе: 

 Средњошколски образовни центар „Смартанац“, 

 Средња школа „Ушће“ и 

 „Савремена гимназија“. 

Родитељи су редовно обавештавани о реализованим активностима на родитељским 

састанцима. 

 

Весна Бојичић Кремењак 

 

 

 
 

VII РЕАЛИЗАЦИЈА ОСТАЛИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 
1. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ОДЕЉЕЊСКИХ 

СТАРЕШИНА 
 

 

ПРВИ РАЗРЕД 

ИЗВЕШТАЈ  ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ I1 
 

Годишњим планом предвиђено је 36 часова одељенске заједнице (један час 

недељно). Предвиђени програмски задаци су реализовани, а фонд часова остварен. 
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Наjвише пажње се посвећивало правилима и начину понашања, како у школи (на 

часовима и ван њих), тако и ван школе, обзиром да су први разред, здравственом 

васпитању, развијању другарства-социјализацији, екологији… 

У оквиру пројекта „Школа без насиљаˮ спровођене су разноврсне активности и 

радионице. Одржано је 9 часова у оквиру овог пројекта. Учествовали смо и у бројним 

хуманитарним акцијама: Чепом до здравља, Трка за срећније детињство, акција „Један 

пакетић много љубавиˮ, акција за прикупљање старе одеће и обуће за децу из Свратишта. 

Ангажовање се види и кроз учешће на многобројним активностима у школи: учествовање 

на новогодишњем маскенбалу, изложба кућних љубимаца, продајна изложба, учествовање 

у пројекту „Певајмо свиˮ, учешће у „ Малој олимпијадиˮ. 

У току овог полугодишта одржана је завршна приредба за родитеље: 

9.6.2017. Сарадња са родитељима је била континуирана и коректна. 

 

Александра Станишић 

 

 

ИЗВЕШТАЈ  ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ I2 

 

 
У току школске године реализовано је 36 часова одељењског старешине. Успешно 

су остварени сви задаци наставног програма: 

 Развијање позитивних ученичких ставова према школи, правила понашања 

 Подстицање и развијање осећања заједништва кроз припадање групи- 

подстицање дружења, развијање другарства 

 Подстицање ученика на схватање и уважавање полних, генерацијских и других 

видова различитости и индивидуалности кроз хуманизацију односа 

 Оснаживање ученика за усвајање социјалних вештина ненасилне 

комуникације кроз радионице из „Школе без насиља“ 

 Упознавање ученика са професијама људи из непосредног окружења у циљу 

развоја професионалне оријентације 



ОШ „Иван Гундулић” Нови Београд - Годишњи извештај о раду школе 2016/17. 

153 

 

 

 

 

 Упознавање ученика са здравим стиловима живота 

 Информисање и укључивање ученика у актуелне културне и школске 

манифестације. 

Програм је остварен избором метода које ученика стављају у активну позицију у 

процесу стицања знања, умења, ставова и вредности, едукативне радионице, одељењски 

састанци, развијањем знања, ставова и вештина од несистематизованих искуствених 

сазнања ученика ка научно заснованим, систематизованим знањима из области 

интелектуалног, радног, моралног, здравственог васпитања, подстицањем ученика на 

коришћење различитих извора знања, укључивањем ученика одељењске заједнице у 

организоване школске акције, сарадњом са стручњацима различитих профила у обради 

тема од значаја за дечији развој. 

Ученици су упознати са правилима понашања у школи - Кућним редом школе,са 

дечјим правима, у оквиру дечје недеље, али и са и одговорностима. Доста часова 

посвећено је разговору о другарству и о томе како се оно негује. Спровођен је пројекат 

Школа без насиља  кроз  све планиране радионице. 

Учили су се правилној комуникацији, ненасилном решавању проблема и како 

створити пријатну атмосферу у учионици, организацији дана, условима успешног учења. 

Научили су шта је то бонтон и  како да се понашају на јавним местима. 

Спроводили смо пројекат професионалне орјентације и ученици су се упознали са 

занимањима оних који раде у школи, здравству, а два родитеља представила су деци своја 

занимања: новинар и фризер. 

Посветили смо пажњу и екологији и разговарали о томе како се понашамо према 

природи, о значају рециклаже и обележили Дан планете Земље 22. априла. 

Бавили смо се очувањем и неговањем здравља и значајем правилне исхране и 

бављењем физичким активностима. 

Разговарали смо о породици, односима и задужењима у оквиру породице, о 

хуманизацији односа међу половима, о међусобном поверењу између чланова породице. 

Научили смо како да препознајемо страх, бес, љутњу. Обележили смо све значајне датуме 

и  учествовали на школским приредбама. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 13 

 
 

Годишњим планом предвиђено је 36 часова одељењске заједнице (један час 

недељно).  Предвиђени програмски задаци су реализовани, а фонд часова остварен. 

Највише пажње се посвећивало дисциплини у одељењу (адаптибилности нових 

ученика на организацију рада у школи и наставни процес), „Школи без насиљаˮ, 

екологији. 

Обзиром да су поједини ученици били веома причљиви и „комотниˮ у свом 

понашању, што можемо приписати адаптацији на школски систем рада, много труда и  

рада је уложено да се постигне радна атмосфера и задовољавајуће понашање од стране тих 

ученика. 

У оквиру пројекта „Школа без насиљаˮ спровођене су разноврсне активности. 

Одељење је укључено и у пројекат „Људска права на делуˮ. 

Учествовали смо и у бројним хуманитарним акцијама: Чепом до здравља, Трка за 

срећније детињство. 

Ангажовање се види и кроз учешће на многобројним активностима у школи. Неке 

од њих су: учествовање на новогодишњем маскенбалу, изложба кућних љубимаца, 

такмичење на Полигону спретности. 

Током ове школске године било је већих дисциплинских проблема у одељењу тако 

да смо на часовима одељењске заједнице посебну пажњу посвећивали развијању 

другарства, социјализације, колективизма, толеранције, позитивног и хуманог односа 

према другима. У рад Одељењске заједнице био је укључен и педагог школе која је 

вршила индивидуалне разговоре са ученицима и организовала радионице на којима су 

ученици имали за задатак да уоче проблем у различитим ситуацијама и заједнички га 

разреше. 

Сарадња са родитељима је била континуирана и коректна. 
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ДРУГИ РАЗРЕД 
 

 

ИЗВЕШТАЈ  ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ  II1  и II2 

 

Школске 2016/17. је реализовано 36 часова одељењске заједнице. У току ових 

часова, поред решавања текућих проблема, реализовани су и планирани садржаји 

Годишњим планом рада ОС. 

Посебно је посвећена пажња садржајима на самом почетку школске године, везане 

за правила понашања у школи и договор око одељењских правила. Правилник о  

понашању у школи  и  школском дворишту била је честа тема разговора. 

Реализоване су и радионице из пројекта „Школа без насиља“, укупно 6 тема. Из 

области здравствено васпитање је реализовано 4 теме. Обележавани су и школски  и  

други празници, теме везане за обележавање значајних датума, теме везане за екологију. 

Најчешћа тема су били разговори о дружењу и другарству, као и односима унутар самог 

одељења. 

Током школске 2016/17. године у одељењу II1 није било дисциплинских проблема. 

Сарадња са родитељима jе била добра. 

 

Одељењске старешине II1 и II2 

Гроздана Павићевић и Лидија Булатовић 

 

ИЗВЕШТАЈ  ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ II3 

 

 
Наставним планом и програмом предвиђено је 36 часова одељењског старешине у 

току школске године. Сви часови су реализовани. На часовима одељењског старешине 

вођени су разговори о актуелним догађајима у одељењу, начину решавања евентуалних 

проблема везаних за дисциплину и успех ученика. Поред тога реализоване су све 

активности предвиђене Планом рада одељењског старешине. 
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Ученици су могли да прошире сазнања о дечјим правима, али и да схвате да свако 

право повлачи за собом и неку обавезу. Реализовали смо и радионицу из пројекта „Људска 

права на делуˮ: Шта волим и шта радим-то нису увек исте ствари, где смо разговарали о 

стереотипима и предрасудама и како то утиче на наш живот. Основни циљ је био 

развијање позитивних ставова и навика код ученика: другарски односи, толеранција, 

разумевање, емпатија, сарадња, одржавање личне и радне хигијене, заштита животне 

средине и успех у учењу. Причали смо о развоју одговорног односа према себи и 

окружењу и  уважавању других.  У томе су нам помогле и  радионице  у оквиру   пројекта 

„Школа без насиљаˮ: 

 Шта је одговорност 

 Испољавање емоција на ненасилан начин 

 Како решавамо сукобе 

 Поштујемо различитости 

 Прихватљиво и неприхватљиво понашање 

 Како контролишемо бес 

Програм здравственог васпитања реализован је кроз радионице: 

 Значај личне хигијене за очување здравља 

 Правилнa исхрана 

 Бринемо о хигијени простора 

 Однос према старијим лицима 

 У здравом телу здрав дух 

Еколошке теме: 

 Уредимо учионицу 

 Рециклажа-шта је то 

 Светски дан заштите животне средине 

Часови  су имали релаксирајуће   -   едукативни   карактер.   Ученици су  радо 

учествовали у свим активностима. 

Нада Бунчић 
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ТРЕЋИ РАЗРЕД 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКOГ СТАРЕШИНЕ III1 

У току школске 2016/17. године реализовано је 35 часова одељењске заједнице. На 

почетку школске године ученицима је прочитан Правилнико о понашању ученика у 

школи, Правилнико о оцењивању, као и задаци који их очекују у току године у оквиру 

Одељењске заједнице. Разматрао се однос ученика према школским обавезама, радило се 

на оспособљавању за самостално учење и проналажење информација ученици су упознати 

су са методама и техникама успешног учења. 

Два часа су била посвећена професионалној оријентацији. 

Анализирaли смо успех и владања ученика појединачно и одељења у целини и 

организовали пружање помоћи ученицима који су имали тешкоће у усвајању наставних 

садржаја. 

Свакодневно се радило на развијању и неговању другарства. 

Током ове школске године је било мањих дисциплинских проблема који су решени 

опоменама одељењског старешине. Са ученицима се доста причало о правилима 

понашања у школи и школском дворишту. Анкетирањем ученика дошло се до закључка  

да је у школи најчешћи вид насиља вербално насиље, али да се вежбом самоконтроле и 

радом на свом понашању таква врста насиља, као и физичо насиље, може спречити. У 

раду су нам помагале одређене теме из здравственог васпитања, 10 радионица у оквиру 

Пројеката  „Школа  без  насиља“  и  радионица  „Шта  волим  и  шта  радим“  из  Пројекта 

„Људска права на делу“  и изузетно добра сарадња са родитељима ученика. 

Ученици су учествовали у свим школским активностима и приредбама, обележени 

су сви значајни датуми и одржана приредба на крају школске године за родитеље. 

Одељенски старешина: 

Сузана Раичевић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКOГ СТАРЕШИНЕ  III2 

 
 

У току школске 2016/17. године реализовано је 36 часова одељењске заједнице. На 

почетку школске године ученицима је прочитан Правилнико о понашању ученика у 

школи, Правилнико о оцењивању, као и задаци који их очекују у току године у оквиру 

Одељењске заједнице. Разматрао се однос ученика према школским обавезама, радило се 

на оспособљавању за самостално учење и проналажење информација, ученици су 

упознати су са методама и техникама успешног учења. 

Два часа су била посвећена професионалној оријентацији. 

Анализирaли смо успех и владања ученика појединачно и одељења у целини и 

организовали пружање помоћи ученицима који су имали тешкоће у усвајању наставних 

садржаја. 

Свакодневно се радило на развијању и неговању другарства. 

Током ове школске године је било дисциплинских проблема који су решени 

опоменама одељењског старешине и смањењем оцене из владања. Одржан је заједнички 

родитељски састанак у присуству ученика и педагога школе. Са ученицима се доста 

причало о правилима понашања у школи и школском дворишту, а педагог је одржала 

радионицу на часу одељењске заједнице како би се ситуација са дисциплином поправила. 

Анкетирањем ученика дошло се до закључка да је у школи најчешћи вид насиља вербално 

насиље, али да се вежбом самоконтроле и радом на свом понашању таква врста насиља, 

као и физичо насиље, може спречити. У раду су нам помагале одређене теме из 

здравственог васпитања, 10 радионица у оквиру Пројеката „Школа без насиља“ и 

радионица „Шта волим и шта радим“ из Пројекта „Школа без насиља“ и „Људска права на 

делу“ и сарадња са родитељима ученика. 

Ученици су учествовали у свим школским активностима и приредбама, обележени 

су сви значајни датуми и одржана приредба на крају школске године за родитеље. 

Одељенски старешина: 

Светлана Шкеровић 



ОШ „Иван Гундулић” Нови Београд - Годишњи извештај о раду школе 2016/17. 

159 

 

 

 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

У току школске 2016/17. је реализовано по 36 часова одељењског старешине у 

одељењима IV-1 и IV-2. На почетку школске године прочитан је кућни ред школе и 

свакодневно је захтевано поштовање истог. 

Током школске 2016/17. године у одељењима није било већих дисциплинских 

проблема. Правилник о понашању у школи и школском дворишту био је честа тема 

разговора, а поштовање основних начела је праћено константно. Већина правила 

понашања у школи и ван ње су усвојена. 

Током године на овим часовима су реализоване и планиране активности везане за 

пројекат „Школа без насиља”, садржаји везани за здравствено васпитање, правила лепог 

понашања. Реализоване су радионице у оквиру пројекта „Људска права на делу”. 

У оквиру пројекта „Школа без насиља” спровођене су разноврсне активности: 

 Како разрешити конфликт? 

 Права проистичу из извршених обавеза 

 Шта је надимак? 

 Шта је све насиље? 

Одељења су укључена  и у пројекат „Људска права на делу”. 

Учествовали смо и у бројним хуманитарним акцијама: Чеп за хендикеп, Трци за 

срећније детињство. 

У оквиру здравственог васпитања  спровођене су разноврсне радионице: 

 Како да чувам своје здравље, 

 Лична хигијена, 

 Здрава  исхрана – добро здравље, 

 Обележавање Светског дана здравља, 

 Растем и развијам се. 

Ученици четвртог разреда у току школске године присуствовали су представљању 

књиге ,,Деда у бекству“, реализовали Дан замене улога, учествовали у програму поводом 

обележавања школске славе Свети Сава и Дана школе и осликавали школско двориште 
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(тема: Нећу да бригам, хоћу да се играм) у оквиру Дечије недеље. Учествовали су и на 

продајној изложби поводом обележавања Дана школе. Ученици одељења IV-1  

учествовали су у пројекту ,,Певајмо заједно“. 

Осмог и деветог јуна одржане су одељенске приредбе ,,На крају четворогодишњег 

дружења“. Ученици одељења IV-1 су посетили Јапанску амбасаду где су се упознали са 

културом и традицијом јапанског народа. 

 

Одељењске старешине IV-1 и IV-2: 

Дајана Тркуља и 

Вања Анђелковић 

 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 

 
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ОДЕЉЕЊСКОГ 

СТАРЕШИНЕ V1 

У овoј школској години одржано je 37 часова по утврђеном плану и програму. 

Часови су одржавани понедељком или четвртком седми час. На часовима одељењске 

заједнице најчешћа тема била је дисциплина ученика. Поред тога обрађене су и теме  

путем радионица „Људска права на делу“, затим у оквиру школе без насиља урађена је 

радионица „Електронско насиље“. 

Ученици су редовно похађали часове одељењске заједнице, учествовали у раду, 

правили пано о правилима понашања у школи и ван ње. Било је разговора о бонтону, 

правилној комуникацији, унапређењу односа са вршњацима, другарству, екологији, 

здравој исхрани и joш много тога. Могу закључити да се највише расправљало о 

дисциплини јер је доста ученика имало смањену оцену из владања. 

Одељењски старешина 

Горгина Тешић 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ОДЕЉЕЊСКОГ 

СТАРЕШИНЕ V2 

 

У   школској   2016/2017.   години   одржано   је   36   часова   одељенске заједнице. 

Реализовани су сви планирани садржаји. 

 

 

Изабарани су чланови одељенске заједнице. 

Председник: Миљана Симић 

Секретар: Теодора Милетић 

Благајник: Петар Адамовић 

Вршњачки тим : Cара Маринковић и Тара Новчић 

Ученички парламент : Петар Адамовић и Марија Кисо 

 

 Одељењска заједница 52 се бавила свим питањима везаним за рад и 

функционисање заједнице у домену наставе, понашања и владања ученика на часовима 

редовне, допунске и додатне наставе и ваннаставних активности, учешћу ученика на 

такмичењима, хуманитарним акцијама, изостанцима – анализа изостајања и правдање 

истих, културно понашање на јавним местима. Разговарано је о учењу и дисциплини, о 

њиховом слободном времену, међусобном поштовању и односима унутар одељења. 

 Кроз радионице реализовани су пројекти „Људска права на делу“, „Вештине 

за адолесценцију“ и „Школа без насиља“. Ови пројекти су били допуна упознавању 

личности ученика и њиховом међусобном односу што је допринело побољшању односа у 

одељењу, бољој дисциплини и раду ученика. 

 У ОЗ 52 спроведено је акционо истраживање „Ефекти коришћења блога у 

настави“. Ученици су оквиру наставе и припреме за часове музичке културе користили 

Блог наставника. Истраживање је спроведенo у циљу анализе могућности ученика да 

самостално примењују ИКТ у настави (детаљан извештај се налази у оквиру Стручног 

усавршавања наставника музичке културе Александре Тасић Адамовић) 

 Реализоване посете, излети, предавања: 
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1. „Упознавање са полицијом и безбедност деце“, септембар 2016. Предавање су 

реализовали инспектори МУП-а Београд, 

2. упознајмо Београд - Калемегданска тврђава, Конак кнегиње Љубице, Саборна 

црква, Галерија Природњачког музеја, септембар 2016. Ученици су организовано са 

одељењским старешином посетили знаменитости старог Београда, 

3. позориште Душко Радовић „Тинејџ клуб“, новембар 2016. У организацији тима 

за Културну делатност одељењског старешине ученици су одгледали представу о 

пубертету и одрастању, 

4. фестивал науке, децембар 2016. Ученици су са члановима секције Млади 

физичари обишли Фестивал науке на Београдском сајму. Посету су организовали 

одељењски старешина и предметни наставници Весна Нерић и Марија Шоргић, 

5. позориште Пинокио „Ничија“, Децембар 2016. Представу су извели ученици 

драмске секције Девете београдске гимназије. Представа је посвећена емотивним, 

моралним и психичким дилемама адолесцената, 

6. биоскоп Фонтана  пројекција филма „Santa Maria della Salute“, јануар 2017, 

7. црква Светог Димитрија, мај 2017. Посета је реализована у сарадњи са 

наставником Верске наставе, Мирјаном Котлајом Бунић, 

8. једнодневни излет Београд – Мишар – Текериш – Троноша – Тршић - Београд, 

јун 2017. 

Одељењски старешина: 

Александра Тасић Адамовић 

 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

 
ИЗВЕШТАЈ ЗА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ VI1 и VI2 У 

ШКОЛСКОЈ 

2016-17. ГОДИНИ 

Одељењско веће 6. разреда има 43 ученика, 25 дечака и 18 девојчица 

План и програм одељењског старешине у потпуности је реализован, у оба одељења било је 
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36 часова одељењске заједнице. Ученици су редовно присутвовали овим часовима и 

углавном су били заинтересовани за теме о којим смо говорили. 

На овим часовима изабрали смо председника ОЗ, као и благајника, заменика 

и чланове Вршњачког тима и Ђачког парламента. Припремали смо се за екскурзију, и 

разговарали о свим текућим проблемима у одељењу. Многе теме биле су везане за 

развијање културе понашања код ученика, као што су: упознавање са правилима 

понашања у школи, познавање Бонтона итд. Понашањем смо се бавили и на радионицама 

Школе без насиља, где су ученици вежбали како да препознају и савладају свој бес, како 

спречити инцидент и како сукобе решавати разговором. 

Доста тема на одељењској заједници биле су осмишљене тако да 

ученицима помогну у практичним стварима у свакодневном животу: како направити 

ефикасан план рада и одмора, технике учења, психофизичке одлике пубертета, лична 

хигијена, хумани односи међу половима, однос са родитељима, самопоштовање, како 

савладати страхове, здрава храна и здрав живот, електронско насиље и друге. 

Планом одељењске заједнице предвиђена је и реализација пројекта 

Људска права на делу. Ове радионице биле су врло занимљиве и ученици су их успешно 

савладали. 

Одељенско веће 6. разреда реализовало је следеће посете: 

 дани Москве у Београду, изложба 3.10.2016, 

 сајам науке 15.12.2016, 

 театар 5, представа,15.12.2016, 

 биоскоп Фонтана, филм „Santa maria della Salute“ 12.1.2017, 

 црква светог Димитрија, 14.5.2017, 

 екскурзија једнодневна Београд – Зобнатица - Палић, 29.5.2017. 

Ученици су у току школске године прославили у школи Нову годину, Светог 

Саву и Дан шкoле. У поменутим приредбама неки ученици су учествовали, а неки су само 

посматрали. Били су активни у ученичким организацијама Вршњачком тиму и Ђачком 

парламенту. 
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СЕДМИ РАЗРЕД 

Извештај одељењске заједнице VII1 разреда 
 

 

У школској 2016-2017.г.  одржано је 35 часова одељенске заједнице у oдељењу 7-1. 

На првом часу су изабрани чланови одељенских заједница и подељена задужења. 

 

 

У току школске године бавили смо се свим питањима везаним за добро 

функционисање наше одељењске заједнице у домену наставе, понашања и владања 

ученика. 

Ученици су у току школске године веома активно радили у програму 

„Професионална оријентација на преласку у средњу школу“. Такође су реализоване све 

теме у оквиру „Школе без насиша“: Правила понашања у одељењу и однос према 

наставницима, Правилна комуникација, Поштујући себе поштујем и друге, Развијање 

културе понашања Дечја парава – Конвенција  о дечјим правима 

Ученици су похваљени за активно учешће у прикупљању финансијских средстава  

за  помоћ  свратишту  „Деца  улице“.  Посетили  смо  :  позориште  „Дадов“  са представом 

„Насиље“; гледали филм  „Santa maria della Salute“ и посетили Конак кнеза Милоша. 

Највише проблема било је у међусобним односима ученика. Било је евидентирано 

вршњачко насиље у више наврата. Правовремено се реаговало, у решавање проблема 

укључени су били педагог, директор и родитељи. Био је појачан васпитни рад са децом 

која су вршила и трпела насиље. На крају године могу констатовати да се ситуација доста 

побољшала. 

 

Весна Бојичић Кремењак 



ОШ „Иван Гундулић” Нови Београд - Годишњи извештај о раду школе 2016/17. 

165 

 

 

 

 

Извештај одељењске заједнице VII2 разреда 

Током школске 2016/17.године,одржано је 37 часова одељењске заједнице. 

Час смо држали средом седми по распореду ученика. Било је измене у неким случајевима 

ако је био празник или распуст. 

Сви ученици су присуствовали, који су били тога дана у школи. 

Теме о којима се дискутовало су: 

-септембар: Припрема и договор о реализацији планираних активности, Методе 

рационалног учења(нови предмети), Професионална оријентација. 

-октобар: Оптерећеност ученика-редовна настава и слободне активност, Дечја 

права, Професионална орјентација-У свету вештина и способности, Посета сајму књига, 

Анализа успеха и предлог мера за његово поправљање 

-новембар: Узроци изостајања ученика, Професионална орјентација - Однос- 

родитељ, дете-конфликт 

-децембар: Посета културној установи, Професионална орјентација, Догогор о 

прослави Нове године, Анализа успеха и предлог мера за његово поправљање. 

-јануар: Прослава школске славе Свети Сава 

-фебруар:   Оптерећеност   ученика-редовна  настава  и слободне активности, 

Зависност успеха од рада и залагања, Професионала оријентација 

-март: Бонтон-како се понашам на јавном месту, Професионална оријентација, 

Анализа успеха и предлод мера за његово поправљање 

-април: Посета културној установи.Школа без насиља. 

-мај: Припреме за екскурзију,доношење правила понашања, Шта слушам читам, 

гледам, Како помоћи старим и беспомоћним људима, Безбедност у саобраћају. 

-јун: Сумирање и евалуација у седмом разреду. 

 

 

 

 

Одељењски старешина 

Нада Миливојевић 
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ОСМИ РАЗРЕД 

Извештај о раду одељењске заједнице VIII2   разреда у 2016-2017. 

школској години 

 

Одржано је укупно 33 часа, од тога 20 у 1. полугодишту, а 13 у 2. полугодишту. 

1.09.2016. изабрано је руководство ОЗ: Јована Јоцић-председник, ВТ –Теодора Радан и 

Нађа кнежевић, ЂП – Милица Станојевић и М. Петровић. 2.11.2016.за председника је 

изабран Лука Матовић који ће остати до краја на том месту. 

Урађене су 2 радионице из пројекта „Школа без насиља“: 

„Конвенција о дечијим правима „ 

„Како да останемо хладне главе када нас удари врућина“. 

Одржано је 16 радионица из пројекта „ Професионална оријентација“ (посебан 

извештај) 

АКТИВНОСТИ ОЗ : 

15. 09. 2016. тестирање – Српски језик 

22. 09. 2016. тестирање – Математика 

13. 10. – 15. 10. 2016. Матурска екскурзија 

31.10.2016. учешће у хуманитарној акцији Црвеног крста- „Трка за срећније 

детињство“ 

23. 11. 2016. Презентација Савремене и Рачунарске гимназује 

30. 11. 2016. Мотивациона представа слепе и слабовиде деце 

18.11.2016. је био дан замене улога наставник 

26.12. 2016. Хуманитарна акција „Један пакетић-пуно љубави“ 

28.12. 2016.смо имали журку поводом прославе Нове године 

12. 01. 2017. Биоскоп „Фонтана“ филм „Santa Maria Della Salute“ 

27.01. 2017.смо учествовали на приредби о Св. Сави 

16.03.2017. смо се представили на разним радионицама у оквиру „Отворених врата“ 

за родитеље и децу из вртића 
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23. 03. 2017. Позориште „ Дадов“ представа „ Насиље“ 

6.04. 2017. примили вакцину 

3. 05. 2016. Промоција Средње школе „ Ушће“ 

16. 05. 2017. Промоција Средњошколског образовног центра „Смартанац“ 

15.05. прослављен је Дан школе уз учешће већег броја наших ученика 

На осталим часовима смо се бавили разним темама и текућим проблемима ОЗ. 

Радмила Орељ 

 

 

2. ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 

 
ИЗВЕШТАЈ  О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЈЕДНОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА I 

И II РАЗРЕДА 

Београд-Мали Иђош-салаш „Катаиˮ-Београд 

 

 

Дана 24.10.2016. године, шест одељења ученика наше школе-три одељења првог и 

три одељења другог разреда,са укупно 108 ученика (I1-19 уч.,I2-21уч.,I3-4 уч., укупно 44 

ученика и II1-23 уч., II2-23 уч. и II3-18 уч., укупно 64 ученика) и  8 учитеља,  реализовало  

је једнодневну ескурзију. 

Посетили смо: 

Мали Иђош: Стара војвођанска кућа  и  Музеј хлеба 

Салаш Катаи: ручак, јахање коња и магарца, вожња коњском запрегом, обилазак 

сеоског домаћинства и упознавање са домаћим животињама, разгледање поставки старих 

пољопривредних машина, земунице. 

После ужине, пошли смо  у Београд и стигли око 18 часовa. 

Сви понуђени и планирани садржаји су реализовани и у потпуности су прилагођени 

узрасту ученика. Деца су се вратила са екскурзије врло задовољна оним што су видела, 

научила и доживела. 
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Похвала за сарадњу са аниматором групе , као и са домаћином салаша, који су 

успешно водили програм и обезбедили добру организацију активности и допринели 

општем расположењу. 

 

Стручни вођа пута 

Гроздана Павићевић 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ СА ЈЕДНОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 

ТРЕЋЕГ И ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 

БЕОГРАД – ЈАГОДИНА - БЕОГРАД 

 

ЦИЉ ЕКСКУРЗИЈЕ: 

Екскурзија је ваннаставни облик образовно васпитног рада који се остварује ван 

школе. Циљ је савладавање и усвајање дела наставног програма непосредним 

упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног 

наслеђа и достигнућа, као и рекреативно-здравствени опоравак ученика. 

Планирани садржаји били су: 

 Београд – полазак аутобуса испред школе (8:00 часова),

 Jагодина,

 Зоолошки врт,

 Музеј воштаних фигура,

 Ручак ( супа, главно јело, салата, хлеб, десерт и сок),

 Слободно време у градском парку “Ђурђево брдо”.

 Повратак у Београд (18:00 часова).

У договору са родитељима, у план смо додале и факутативну посету  

Природњачком музеју у Свилајнцу. 



ОШ „Иван Гундулић” Нови Београд - Годишњи извештај о раду школе 2016/17. 

169 

 

 

 

 

У понедељак 24.10.2016. у организацији туристичке агенције „Октопод”, ученици 

трећег и четвртог разреда са својим учитељицама Дајаном Тркуља, Вањом Анђелковић, 

Сузаном Раичевић и Светланом Шкеровић су кренули на једнодневну екскурзију. Након 

што је дата сагласност од дежурног саобраћајног полицајца који је прегледао аутобусе и 

вође пута, кренули смо по плану у 8:00 часова. Путовали смо ауто-путем у правцу 

Јагодине. Најпре смо дошли у Свилајнац где смо песетили Природњачки центар Србије 

који је научно-образовна институција и музеј посвећен научном туризму. У њему  се 

налазе четири тематске изложбе, као и забавни парк намењен најмлађима. Састоји се од 

четири тематске целине: 

 „Геолошки времеплов”, на којој је представљен настанак планете Земље и 

њен развој кроз различите епохе, од Великог праска до постанка човека.

 „Свет диносауруса”, палеонтолошка поставка. Смештена је у централном 

делу зграде. Састоји се од седам скелета у природној величини различитих врста 

диносауруса,  из  периода  мезозоика.  Реплике  су  урађене  по   узору   на   

оригиналне фосиле последњих генерација, до којих је наука дошла.

 „Свет  минерала  и  стена”,  са  минералима  и  стенама  од  којих  је 

изграђена планета. Располаже збирком веома ретких минерала. Покривена су 

најзначајније рудне територије Србије, укључујући и Косово и Метохију, где се налазе 

значајна налазишта и заступљени су вероватно најлепши минерали. Један од 

најатрактивнијих експоната на овој изложби је минерал јадарит, који је за сада 

пронађен  једино   на   територији   Србије,   а   по   свом   хемијском   саставу   

одговара криптониту из Суперменових стрипова. Из иностранства су 

најатрактивнији аметист из Бразила и 90 центиметара висока геода.

 „Биодиверзитет Србије”, на којој је представљено 

богатство флоре и фауне Србије. Све врсте су оригиналне и направљене су 

специјалним препараторским методама.

 Приказане су у карактеристичним ситуацијама, кроз сва четири годишња 

доба и кроз различите делове дана.

У  спољашњем делу се налази забавни парк, који обухвата: 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%98
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC&amp;amp%3Baction=edit&amp;amp%3Bredlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%99%D0%B0_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9F_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82&amp;amp%3Baction=edit&amp;amp%3Bredlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B0&amp;amp%3Baction=edit&amp;amp%3Bredlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D1%9A%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D1%9A%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0
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 Дино парк, који заузима највећи део и садржи 20 реплика диносауруса у 

природној величини, од којих је највећа реплика диплодокуса, висине 11 метара и 20 

дужине. 

 Шетње кроз вулкан – креће се кружном путањом, у чијем је централном  

делу  модел вулкана висок  10  метара,  у  који  посетиоци   могу   да   уђу   и   

истраже магматске активности. Око вулкана је пространа зелена површина, са 

минијатурним језером. 

Након тога смо дошли у Јагодину где смо посетили Музеј воштаних фигура,  

водени парк, зоолошки врт и предивно уређен парк Ђурђево брдо. У оквиру зоолошког 

врта се налази и ресторан где смо имали организован ручак. Након ручка, сви ученици су 

имали прилику да уживају у игри и разним спортовима у оближњем парку Ученици су 

уживали и у природним лепотама овог краја. 

Кренули смо ка Београду у планирано време и стигли у Београд према утврђеном 

плану, у   19.00. Екскурзија је протекла у најбољем реду. 

Садржај екскурзије је у потпуности реализован. Успешно је извршена корелација  

са свим наставним предметима, на опште задовољство деце и свих који су учествовали у 

остварењу ове екскурзије. 

ЗАКЉУЧАК: Препоручујемо и другим колегама да ову дестинацију планирају са 

својим ученицима. 

Стручни вођа пута за трећи и четврти разред 

Дајана Тркуља 
 

 

 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 
 

ИЗВЕШТАЈ – ЈЕДНОДНЕВНИ ИЗЛЕТ ПЕТИХ РАЗРЕДА 

 

 

Дестинација: Београд, Мишар, Текериш, Троноша, Тршић, Београд 

Агенција: „Октопод“ 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
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Превозник: Октопод 

Полазак: 8
00

 

Повратак: 19
15

 

 

 
одељење број ученика Одељењски старешина 

51 18 Горгина Тешић 

52 25 
Александра Тасић 

Адамовић 

укупно 43  

 

 РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ: 

 полазак из Београда у 8
00

, 

 oбилазак Мишара, спомен обележје из Првог српског устанка, 

 oбилазак комплекса у Текеришу, Музеј и Спомен костурница изгинулим 

српским јунацима у Церској битки, 

 посета манстиру Троноши и Чесми браће Југовић, 

 обилазак родне куће Вука Стефановића Караџића у Тршићу, 

 ручак и одмор у комплексу Тршић, 

 повратак у Београд у 19
15

. 

 НАПОМЕНА: 

Предвиђени програм једнодневог излета за ученике петог разреда је 

реализован. Предвиђени циљеви и задаци су остварени. Пут је протекао је без већих 

проблема. Аутобус је био удобан и са довољним бројем седишта. Ученици су могли да 

користе и услуге интернет wi-fi мреже. 

Током излета ученици су поштовали договорена правила и коректно се 

понашали при обиласку културно историјских садржаја. Интересантним причама кустоси 

музеја Мишар и Текериш су заинтересовали ученике, те су они веома пажљиво слушали. 

Манстир Троноша ове године слави 700 година од свог оснивања, ученици и школа су  на 
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поклон добили брошуру о манастиру. Поставка у Вуковом музеју, у оквиру манастира, је 

посвећена 200-тој годишњици првом издању Вуковог речника. 

Ученици и одељењске старешине петог разреда се захваљују стручном водичу 

агенције „Октопод“ и возачу аутобуса на стрпљењу и свесрдној помоћи да све наше жеље 

буду испуњене. 

Стручни вођа пута 

Александра Тасић Адамовић 

 

 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 
 

ЕКСКУРЗИЈА VI РАЗРЕДА ЗА 2016-17. 

ИЗВЕШТАЈ 

 
На екскурзију је ишло 40 ученика 6. разреда у пратњи 2 наставника 

(одељенских старешина) и водича. 

Кренули смо у 8 сати из Београда. Циљ екскурзије био је: обилазак 

културно-историјских споменика, проширивање знања непосредним упознавањем 

културног наслеђа, развијање позитивног односа према националним културним и 

естетским вредностима. Поред овога планирана је рекреација и забава, развијање 

колективног духа , као и дружење. 

Путовало се аутобусом, вожња је била угодна и безбедна. Прво стајање било 

је у Зобнатици где су ученици посетили Музеј и имали предавање кустоса  музеја  о 

коњима и коњичким тркама. Ту су ученици имали слободно време које смо искористили  

за игру и дружење. Након тога пут је настављен за Палић где су ученици ручали у 

ресторану, а затим имали слободно време за шетњу и дружење. Након шетње крај језера са 

разредним старешинама, ученици су наставили дружење на игралишту и ливади. 

Следио је повратак у Београд уз краће задржавање ради одмора и предаха. 

Све програмом предвиђене активности у потпуно су реализоване. Одељенске    старешине 

су задовољне изведеном екскурзијом као и понашањем својих ученика. 
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СЕДМИ РАЗРЕД 
 

Екскурзија седмих разреда 2016/17.год. 

 
Екскурзија седмог један и седмог два одељења реализована 8-9.маја 2017.године. 

Првог дана смо посетили Зајечар. Код места Гамзиград обилазак локалитета Felix 

Romuliana,резиденције римског императора Максимилијана. 

Дошли смо у Зајечар ,где смо посетили Музеј града. Пролазни ручак за групу 

Зајечару и настављено путовање према Доњем Милановцу. Посетили смо Лепенски вир, 

насеобине из доба неолита.Ноћење у Доњем Милановцу,где је била организована 

дискотека и вечера. 

Други дан, доручковали а затим обишли хидроелектрану Ђердап.Ученици су били 

одушевљени разгледањем Ђердапске клисуре,бране,машинске хале и друго. 

Вратили смо се у Доњи Милановац, где смо у хотелу ручали. После ручка 

наставили смо путовање у правцу Голупца и Костолца. Успутно панорамско разгледање 

тврђаве Голубац. Посетили смо Костолац и разгледали Виминацијум, остатке римског 

војног логора. После Виминацијума, настављено путовање према Београду. Долазак у 

вечерњим сатима. 

Екскурзија је била садржајна,ученици су били одушевљени и историјским 

знаменитостима и природним лепотама Србије. Нисмо имали никаквих проблема и 

сматрамо да је екскурзија успешно реализована. 

Стручни вођа пута: 

Нада Миливојевић 

 

ОСМИ РАЗРЕД 
 
Реализована: 13– 15. 10. 2016. 

Дестинација: Београд−Манастир Благовештење−Сирогојно−Златибор−Тара−Мокра 

гора−Перућац−Бајина Башта−Београд 
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Циљ екскурзијe: Савладавање и усвајање дела наставног програма непосредним 

упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини, 

упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа као и 

рекреативно одмор. 

Задаци и садржаји екскурзијe: 

 Уочавање објеката и феномена у природи. 

 Уочавање узрочно последичних односа у конкретним природним и друштвеним 

условима. 

 Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика. 

 Упознавање са начином живота и рада људи у појединим крајевима. 

 Развијање позитивног односа према националним, културним и естетским 

вредностима, спортским потребама и навикама, позитивним социјалним односима 

као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота. 

Реализатори: Агенција „Октопод“ 

Аутопревоз „ Чачак“ 

Број ученика: 

одељење број ученика Одељењски старешина 

81 22 Весна Васић 

82 19 Радмила Орељ 

укупно 41  

 

 

 
 

 РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ: 

 

1.  ДАН 

 

Путовање Ибарском магистралом у правцу Рудника, Горњег Милановца, Чачка, 

пролазак кроз Овчарско−кабларску клисуру и посета манастиру Благовештење. Наставак 

путовања је био у правцу Златибора, посета етно селу Сирогојно и краћа пауза на 

Златибору. Смештај у хотелу „Бели бор“ на Тари, после вечери дружења у дискотеци. 
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2.  ДАН 

 

У преподневним часовима су биле спортске активности и шетња Трим стазом, 

после ручка одлазак до Мокре Горе, атрактивна вожња Шарганском осмицом и посета 

Дрвенграду уз пројекцију едукативног филма. 

 
3.  ДАН 

 

После ручка полазак ка Бајиној Башти, посета Перућцу, Манастиру Рача, 

задужбини краља Драгутина, извора реке Врело...Пут смо наставили преко Дебелог брда у 

правцу Ваљева ка Београду. 

 
 НАПОМЕНА: 

 

Циљ и задаци екскурзије су реализовани.Садржаји тродневне екскурзије осмог 

разреда су,такође, реализовани. Пут је протекао без већих проблема. 

Ученици су се пристојно понашали на свим местима које смо обилазили и у лепом 

светлу су представили себе, родитеље и Школу.Пут је протекао у пријатној и веселој 

атмосфери за коју су највише заслужни ученици. Ученици и одељенске старешине су 

захвални стручном водичу и возачу агенције „ Октопод“ као и врло посвећеној докторки 

на стрпљењу и свесрдној помоћи да наше жеље буду испуњене и да нам ова екскурзија 

остане у лепом сећању. 

Одељењске старешине и ове школске године похваљују своје ученике за коректно 

понашање и поштовање свих договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Координатор: Радмила Орељ, руководилац већа 8. Разреда 
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3. НАСТАВА У ПРИРОДИ 
 

ИЗВЕШТАЈ СА РЕАЛИЗОВАНЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

УЧЕНИКА МЛАЂИХ  РАЗРЕДА РУДНИК на РУДНИКУ 

 
Ове школске године ученици млађих разреда су реализовали наставу у природи у 

три смене, у дечјем одмаралишту ЦДЛ „Рудникˮ на Руднику, где су им обезбеђени 

адекватни услови  за безбедан боравак и спровођење планираних активности. 

Прва смена је на Руднику боравила у периоду 20-27.IV 2017. године. Четири 

одељења, I2 - Александра Васиљевић и Светлана Чанчаревић - 18 ученика, II3 -  Нада 

Бунчић и Драгана Подкољњак - 16 ученика, IV1 - Дајана Тркуља - 29 ученика и IV2 - Вања 

Анђелковић- 25 ученика, укупно 88 ученика. 

Друга смена је на Руднику боравила у периоду  27.IV-4.V 2017. године. Одељење:I1 

- Александра Станишић и Јасна Јовановић - 21 ученик; II1- Гроздана Павићевић и Милена 

Минић - 23 ученика и II2 - Лидија Булатовић и Тина Дујић - 25 ученика, укупно 69  

ученика. 

Трећа смена је на Руднику боравила у периоду 26.V-2.VI  2017.  године.  III1-  

Сузана Раичевић - 11 ученика; III2- Светлана Шкеровић - 16 ученика (једна ученица се  

због болести вратила раније са родитељима) и I3- Зорана Лучић – 12 ученика, укупно 39 

ученика. 

Сви планирани наставни садржаји, циљеви и задаци су реализовани, а организоване 

спортске и културно-забавне  активности су у потпуности прилагођене узрасту ученика. 

Максимално је рађена корелација са свим наставним предметима, што се посебно 

видело у планираним и реализованим угледним часовима Света око нас и Математике у  

II1 и II2 у области Мерење времена, као и у одељењу I1, где је одржан тематски угледни  

дан. 

4. разред-учитељице Дајана Тркуља и Вања Анђелковић су одржалe заједнички 

угледнe часове из Физичког васпитања и Природе и друштва . 
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Дечје одмаралиште „Рудникˮ на Руднику је прилагођено узрасту ученика од првог 

до четвртог разреда. 

У току боравка свакодневно су органозоване шетње, спортске, и у вечерњим 

часовима, културно-забавне активности. Оганизовани су  пешачки излети у организацији  

и пратњи рекреатора и аниматора до цркве „Светог Ђорђаˮ, „Љубавне чесмеˮ, Шумске 

куће, површинског копа и улаза у рудник. 

Похвала за сарадњу са аниматорима групе, који су успешно водили програм и 

обезбедили добру организацију активности и допринели добром општем расположењу. 

 

Стручне вође пута 

Дајана Тркуља 

Гроздана Павићевић 

Светлана Шкеровић 

 

 

4. РАД СЕКЦИЈА 

 
4.1. СЕКЦИЈЕ МЛАЂИХ РАЗРЕДА 

 

РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 

Рецитаторска секција млађих разреда је у току школске године окупљала ученике 

свих одељења млађих разреда. Број заинтересованих ученика је варирао у току саме 

школске године. 

У току рада секције обухваћени су тематски садржаји примерени узрасту и 

периодима и важним датумима у току школске године. Осим редовних часова у заказаним 

терминима, рад се појачано одвијао и ван термина током припреме рецитала за 

Светосавску приредбу у којој је учествовало 22 ученика, као и поводом Дана школе, али и 

кроз припреме за такмичење рецитатора и избор рецитатора за општинско такмичење. 
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Дана, 14.2.2017. године одржано је школско такмичење рецитатора млађих разреда. 

Учествовало је 24 ученика,представника свих одељења. Ученици су пред комисијом 

рецитовали песме одабране по сопственом избору. Комисију су сачињавала 3 члана: 

Јагода Бранковић-библиотекар, Славица Мосић-педагог и Гроздана Павићевић- 

координатор секције. 

Једногласно је одлучено да представник школе на Општинском такмичењу 

рецитатора (I-IV разред) буде ученица СОФИЈА УРУКАЛО-IV1 са песмом „Крила“ 

Мирослава Антића. 

У току школске 2016/2017.године одржано је укупно 36 часова рецитаторске 

секције. 

Координатор рецитаторске секције млађих разреда 

Гроздана Павићевић 
 

ЛИТЕРАРАНА СЕКЦИЈА 

 

Током 2016/2017. године рад Литерарне секције је наставио да усавршава своје  

ђаке као мале писце. Иако их није било много, овај мали број ученика је показао да 

секција и те како може да буде занимљива и да унапређује њихова знања из ове области. 

Свих 36 часова литерарне секције за млађе разреде је реализовано, а задаци и 

циљеви који су утврђени планом и програмом су реализовани. 

Током рада секције ученици су усавршавали своја знања стечена на часовима 

редовне наставе а на секцији смо их уобличавали и унапређивали. Прелиставали смо 

многобројне часописе, књиге, уређивали смо пано радовима са секције, подстицали смо 

самосталност,  креативност и машту, слали смо радове на конкурсе. 

На секцију су ученици долазили у нади да ће научити нешто ново, и да ће заиста 

успети да савладају све чари писане речи. 

У даљем раду, са надом за већим бројем заинтересованих, очекујемо нове изазове. 

 

 

Тина Дујић 
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ФОЛКЛОРНА СЕКЦИЈА 

За школску 2016/17. годину, за фолклорну секцију је планирано 36 часова, 

реализовано је свих 36. Секцију је пратило 24 ученика првог, другог и четвртог разреда. 

Планирани садржаји су реализовани. 

Реализоване активности у периоду септембар 2016 – јун 2017. су: 

 План и програм фолклорне секције је остварен у потпуности, 

 Формирана је група од 24 ученика, коју чине ученици првог, другог и 

четвртог разреда, 

 План је почео са реализацијом средином септембра 2016. док  су  

ученици били упознати са програмом прве недеље септембра 

2016.године. 

Евалуација: 

 Ученици  су заинтересовани за народну песму и игру  и  воле да се 

покретом изражавају, 

 Фолклорна секција је и ове, као и у претходној години веома успешно 

остварила план, 

 Учествовали у обележавању Дана школе игром „Бранково коло”, 

 Учествовали у такмичењу „Покажи шта знаш” - на Руднику, 

 Ученици четвртог разреда су својим родитељима одиграли научене игре 

на завршној приредби. 

 
Координатор фолклорне секције: 

Дајана Тркуља 

 

 
 

РИТМИЧКА СЕКЦИЈА 

 
Ритмичка секција ове школске године уписала је око 20 чланова, од којих је 15  

било редовно. Планом секције ученици су научили 3 нове кореографије: 
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- Пингвинску игру 

- Више нисам мало дете 

- Каубојски плес. 

Такође, на дан презентације школе будућим првацима и њиховим родитељима 

приказано је како ми то лепо радимо. Већи број будућих првака се ухватио у возић и 

весело скакутало уз пригодну музику која је изабрана, уз помоћ чланова секције. Својим 

учешћем на приредби за Дан школе (њих 25), допринели смо  лепом расположењу. 

Представили смо се и родитељима на завршној приредби за крај школске године. 

План за наредну школску годину се неће значајније мењати. Желим да задржим чланство 

и, по могућству, да се њихов број увећа. 

 

Руководилац секције: 

Булатовић Лидија 

 
ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА (млађи разреди) 

Годишњи фонд часова: 36 

Недељни фонд часова: 1 

Еколошка секција је окупљала ученике трећег разреда, укупно 15 ученика је 

учетвовало у раду секције. 

На часовима еколошке секције се пуно времена посветило разговору о значају и 

начинима чувања животне средине. Одрађени су панои посвећени наставном плану и 

програму еколошке секције и обележавању значајних датума. Успешно је спроведена 

акција чишћења школског дворишта у којој су учествовали сви ученици секције. На 

часовима еколошке секције ученици су се упознали са занимљивом научном литературом. 

Сачињени су хербаријуми од сувог лишћа у јесен и ливадског биља у пролеће, који су 

приказани новим ученицима , будућим првацима, на представљању школе „Дан отворених 

врата”, заједно са свим урађеним паноима на часовима еколошке секције. Веома им се 

допао рад на тематском дану „Сачувајмо планету”, када је читав дан на свим часовима 

било речи о очувању животне средине. Посебно бих истакла да су  ученикци  дали велики 
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допринос у раду и функционисању еколошке секције и веома били заинтересовани за рад. 

Активно су учествовали у раду, прикупљали материјал, тимски израђивали плакате, 

проналазили бројне текстове и литературу као и фотографије, неговали цвеће у 

учионицама и константно бринули о чувању своје околине. 

 

 

 

 

КАЛИГРАФИЈА 

Руководилац секције: 

Светлана Шкеровић 

 

 

За школску 2016/17. годину је планирано 36 часова. Одржано је свих 36. У ову 

секцију ове године је било укључено 7 ученика првенствено из првог разреда. Сам рад 

секције је текао по плану. 

Ученици су вредно радили у савладавању предвиђених садржаја. У оквору ове 

секције ученици су учили какво је то калиграфско писање, како се и са чиме може писати, 

како да украшавају слова. Пошто није било ученика из осталих разреда, сви предвиђени 

садржаји били су прилагођени ученицима првог разреда. Ученици су своје радове током 

године приказивали на паноу учионице. 

ЗАКЉУЧАК: Све предвиђене активности су спроведене што значи да су план и 

програм реализовани у потпуности. 

 

Александра Станишић 

 
 

МАТЕМАТИЧАРЕЊЕ ЗА 1. РАЗРЕД 

 
У школској 2016/ 2017. години планирано је 36 часова математичке секције. У току 

школске године реализовани су сви планирани садржаји. 

Циљ секције је развијање и подстицање интереса за математику, развијање 

способности за боље увиђање односа међу стварима и појавама, неговање упорности и 
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стрпљења,  тачности  и сналажљивости у   решавању   нумеричких и  нестандардних 

задатака. 

Кроз 36 часова реализоване суследеће теме: логички и комбинаторни задаци, 

проблемски задаци, магичне фигуре, мало геометрије, задаци са досадашњих такмичења, 

математичке игре  -  задаци са шибицама, слагалице. 

Чланови секције били су ученици првог разреда (њих 6-15) - љубитељи математике 

који су узимали учешће у рад усходно својим знањима и способностима. Ученици  су 

узели учешће на међународном такмичењу „Кенгур без граница“ и постигли запажен 

резултат. 

Било је отежавајуће што се време за Читалачку значку и Ликовну секцију 

поклопило са временом одржавања секције. 

Јасна Јовановић 
 

 

МАТЕМАТИЧАРЕЊЕ ЗА 2. РАЗРЕД 

 
 

У току године одржано је 36 часова. Циљ секције је развијање и подстицање 

интереса за математику, развијање способности за боље увиђање односа међу стварима и 

појавама, неговање упорности и стрпљења, тачности и сналажљивости у решавању 

нумеричких и нестандардних задатака као и припремање за такмичења. 

Секцију je похађало 12 ученика другог разреда и 2 ученика првог разреда (иду и у 

групу за 1. разред). 

Заинтересованост ученика је осредња. Већина ученика учествовала је на школском 

такмичењу из математике и међународном такмичењу „Кенгур без границаˮ и постигли су 

углавном очекиване резултате. 

Тешкоће у реализацији: нередовит долазак ученика и променљив број присутних 

ученика. Ученици су преоптерећени вишечасовним боравком у школи, па им време 

одржавања секције, претчас, не одговара јер треба да дођу један час раније. 



ОШ „Иван Гундулић” Нови Београд - Годишњи извештај о раду школе 2016/17. 

183 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА 

 
У школској  2016/2017. години  планирано је 36 часова математичке секције. У  

току школске године  реализовани су сви планирани садржаји. 

Секцију је похађало 5 ученика четвртог разреда који су редовно долазили, уз често 

присуство других заинтересованих ученика који су узимали учешће у раду сходно својим 

знањима и способностима. Рад секције је био веома успешан. Са ученицима се радило на 

развоју и подстицању интересовања за математику, проширивању стечених знања, 

развијању мишљења, нарочито логике и довитљивости, мотивисању и подстицању 

ученика на самосталан рад и стварање стваралачких способности. Са ученицима је у току 

године одржано пет такмичења – четири квиза знања и финални квиз. 

Ученици су припремани за Школско такмичење на коме је учествовало учествовало 

је 11 ученика. Четири ученика се пласирало на Општинско такмичење (Нађа 

Костадиновић, Богдан Зарић и Теа Перишић са 100 бодова и Бојан Јовичић са 94). Сви су 

освојили прву награду и пласирали се на Општинско такмичење. На Општинском 

такмилењу Богдан Зарић је освојио прво место са 100 бодова и пласирао се на Окружно 

такмичење. Ученици су такође припремани за међународно такмичење „Кенгур без 

граница“ на коме је учествовало 9 ученика, троје ученика добили су похвале за постигнуте 

резултате - Нађа Костадиновић, Богдан Зарић и Бојан Јовичић. Бојан Јовичић је такође 

добио и похвалу за такмичење „Мислиша“. 

Рад секције је оцењен позитивном оценом за рад у овој школској години. Ученици 

су заинтересовани за логичко закључивање. Ова секција је веома успешно остварила план, 

што је било поздрављено од стране родитеља. 

 

Извештај подноси: 

Вања Анђелковић 
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ШАХОВСКА СЕКЦИЈА 
 

Шаховска секција се одржава петком, пречас, у учионици I-2. Секцију припрема и 

реализује Светлана Чанчаревић, са дозволом држања активности за Шах (положени  

испити из предмета Шах на Учитељском факултету са оценом 10  - десет). 

Секцију похађају ученици првог разреда. 

Теме су реализоване кроз 36 часова. 

Материјал за шах је у виду скрипте, где ученици сваког часа добијају материјал са 

темом која се учи и задацима за вежбање. То се чува у њиховим фасцикалама. Сваки 

ученик доноси гарнитуру за шах. 

Након завршетка првог циклуса у трајању од три месеца, одржан је Први тест из 

шаха. Тесту су присуствовали 20 ученика. Завидне резилтате од 13-15 поена имало је 4 

ученика. 5 ученика је имало од 10-12 поена, а преосталих 11 је имало од 6-9 поена. Након 

завршетка 2. циклуса одржан је 2. шаховски тест. Сви ученици су успешно савладали 

предвиђено градиво 

Похађањем шаховске секције ученици су стекли одговорност, оспособили се за 

решавање проблема, развили самосталност и изградили „фер-плај“ однос, развили 

културан говор и шаховску терминологију 

На последњем часу првог полугодишта ученицима су додељене Похвалнице за 

похађање Шаховске секције. 

 

Светлана Чанчаревић 

 

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА млађих разреда 

 
За 2016/2017. школску годину планирано је 36 часова ликовне секције за млађе 

разреде, колико је и реализовано по плану и програму. 

Секцију су похађали ученици од 1. до 4. разреда. Редовно је било 16 ученика, док је 

њих 10 повремено присуствовало секцији. 
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Рад секције је био веома успешан. Поред годишњег плана који је реализован, 

ликовна секција је редовно излагала своје радове на паноима у учионицама и у холу 

школе: јесењи пано, пано поводом Дечје недеље, зимски пано, пано поводом Нове Године, 

школске славе Светог Саве, Дана жена, Дана Отворених врата поводом пријема будућих 

првака, за Ускрс, Дан школе, пролеће. Цртали смо и сликали радове за школски часопис 

Витез. Радови наших ученика су у готово сваком броју часописа Витез објављени на 

страницама најбољих цртежа. Такође, учешћем на Витезовом  ликовном  конкурсу, 

ученици Баби Дуња, Бараћ Анка, Гавриловић Алекса, Киш Лав, Мадић Нађа и Симић 

Дуња су освојили награде. Учествовали смо и на литерарно-ликовном конкурсу „Моја 

омиљена књига“ где су деца цртежом представљала своје омиљене књиге и правили 

илустрацију њихових корица. Правили смо новогодишње честитке, честитке поводом 8. 

марта, а имали смо и ликовну радионицу и честитке за предшколце. Своје креативне 

радове изложили смо и продали на Продајној изложби, која је протекла на завидном  

нивоу, а деца и родитељи су се забавили и уживали. 

Упознали смо се са разчичитим ликовним техникама и поступцима, и користили 

смо различита средства за рад. Ученици су се маштовито, креативно и слободно ликовно 

изражавали и стварали. 

Задовољни постигнутим резултатима, планирамо да наставимо са интензивним 

радом и у наредној школској 2017/2018. години. 

Милена Минић 
 

 

СПОРТСКА СЕКЦИЈА 
 

Спортска секција је у другом разреду почела са радом 06.09.2016. године. 

Годишњим планом је предвиђено 36 часова, а један час недељно. 

Часови секције реализовани су УТОРКОМ. Одржано је 36 часова у току школске 

године. 

Спортску секцију је похађало 15 ученика 1-3 одељења, 8 девојчица и 7 дечака. 
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Реализоване су све планиране активности и испуњени постављени циљеви и 

задаци. 

Реализовано је: 

 5 часова атлетике, 

 5 часова вежбања на справама и тлу, 

 5 часова ритмичке гимнастике и народних плесова, 

 5 часова тимских игара, 

 10 часова игара у природи и 

 6 часова такмичења у рукомету, фудбалу, између 2 ватре и др. 

Носиоци активности у оквиру Недеље школског спорта и Спортског дана су 

чланови секције. Циљ је масовније бављење спортским активностима, неговање здравог 

такмичарског духа и толеранције. 

 

Руководилац секције: 

Милијана Марковић Мишић 

ВРЕДНЕ РУКЕ 

 

 

За школску 2016/2017.годину је планирано 36 часова. Одржано је свих 36. У ову 

секцију ове године је било укључено 10 ученика првог и 3 ученика трећег разреда. Сам  

рад секције је текао по плану. 

Ученици су вредно радили у савладавању предвиђених садржаја. У оквору ове 

секције ученици су имали могућност да се изражавају креативно и маштовито. Правили су 

фигуре предмета и животиња користећи разне материјале (пластелин, картом, папир), 

учили су о структури зуба и оралној хигијени, започели смо учење вештине гледања на 

сат; ученици су научили како се слаже одећа, одржава радни простор уредним, пакује 

опрема за час физичког васпитања и томе сл. 

ЗАКЉУЧАК: Све предвиђене активности су спроведене што значи да је план и 

програм реализован у потпуности. 
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ДРАМСКА СЕКЦИЈА 

 

У оквиру Драмске секције планирано је и одржано 36 часова. Драмска секција врло 

успешно ради. Ова секција има петнаестак чланова. Пробе се, иначе, одржавају два пута 

недељно, сваке друге недеље, а уочи представа и чешће. Сам рад секције је текао по  

плану. 

Програм Драмске секције је осмишљен тако да реализује разноврсне циљеве: 

- упознавање са драмском уметношћу; 

- ослобађање детета у говору, простору и покрету; 

- развијање говорне културе; 

- координација покрета; 

- артикулација говора и покрета; 

- развијање концентрације и пажње; 

- развијање маште; 

- оспособљавање ученика за израду сцене и костима; 

- развијање социјализације, међусобне толеранције и сарадње; 

- оспособљавање за тимски рад уз поштовање различитих способности; 

- развијање потребе за читањем; 

- оспособљавање за драматизацију различитих текстова; 

- развијање љубави према позоришту и уметности уопште. 

Методе рада које су коришћене су такође разноврсне. Поред увек заступљеног 

тимског рада, коришћен је индивидуални и рад у мањим групама, увек са циљем да се у 

сваком ученику пронађе, истакне и искористи његов одређени дар. Учествовали су на 

приредби поводом школске славе Свети Сава и на приредби поводом Дана школе. 

 

Водитељ драмске секције 

Александра Васиљевић 
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4.2. СЕКЦИЈЕ СТАРИЈИХ РАЗРЕДА 
 
ДРАМСКА  СЕКЦИЈА старијих разреда 

Драмска секција старијих разреда ове школске године бројила је 29 чланова (11 

ученика из 5. Разреда, 11 ученика из 6. Разреда и 7 ученика из 7. Разреда). Одржано је 36 

часова, колико је и планирано (14 у првом полугодишту и 22 часа у другом полугодишту). 

На часовима секције рађена је школа глуме, вежбе изговора, кретања на сцени, 

вежбе инпровизације и групног рада са задатим темама. Ученици су редовно и са 

задовољством долазили на ове часове као на игру. Драмска секција учествовала је 10- 

минутном малом драмском формом на приредби за Дан школе. Том приликом извели су 

колаж шаљивих народних прича. Такође, чланови драмске секције били су и водитељи ове 

приредбе.  Чланови  ове  секције  ове  године  посетили  су  и  једно  аматерско позориште 

„Театар 5“ и том приликом остварили сарадњу са њима у виду сталног контакта и 

обавештавања о репертоару позоришта. Последње часове искористили смо за анализу 

секције и дружење. 

 

Руководилац секције: 

Сузана Кићановић 

 

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА старијих разреда 

 

У току школске 2016-17. године план и програм ликовне секције и додатне наставе 

из области ликовне културе је реализован. У оквиру ликовне секције одржано је 15 часова, 

а из додатне наставе 15 часова за ученике 5 и 8. разреда. Ученици су се у току школске 

године активно припремали за различита такмичења као и ликовне конкурсе. 

 

Загорац Александар 
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ГИМНАСТИЧКА СЕКЦИЈА 

Одржано је 36 часова, секцију је похађало 12 ученица петог разреда. Секција се 

одржавала петком седми час. Највише се радио партер, како елементи, тако и вежба на 

партеру уз музику. Поред партера девојчице су врло радо вежбале прескок на козлићу, 

летећи колут и вежбу на разбоју. На овој секцији, поред развијања општих физичких 

способности, развијао се осећај за покрет и ритам. Спремали смо се за градско такмичење 

међутим због повреде наставнице нисмо отишли. Девојчице су врло радо долазиле на ову 

секцију и надам се да ћемо је и у следећој години организовати. 

Руководилац секције 

Георгина Тешић 

 

ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА старијих разреда 

 
Годишњи фонд часова: 36 

Недељни фонд часова: 1 

Еколошка секција је окупљала ученике петог, шестог и седмог разреда и то 

бројчано: 15 ученика петог разреда, 2 ученика шестог разреда и 2 ученика седмог разреда 

На часовима еколошке секцијесе пуно времена посветило се уређењу кабинета, 

одржавању тераријума и акваријума са рибицама као и биљкама . Успешно су одрађене 

презентације ученика у Power Point-u од којих је једна посвећена борби против АИДС-а, и 

Дану заштите озонског омотача, као и плакат. Одрађени су панои посвећени наставном 

плану и програму и обележавању значајних датума. Успешно је спроведена акција 

чишћења школског дворишта у другој недељи децембра са ученицима седмих разреда. 

Ученици су имали прилике да одгледају пар занимљивих филмова из серијала Плава 

планета. Направљени су нови препарати намењени микроскопирању ученика. Направљени 

су модели процеса митозе и мејозе., и приказа процеса фотосинтезе. 

Акција чишћења школе је спроведена у другом полугодишту са ученицима седмих 

разреда. Урађена је експериментална вежба гајење семена. Ученици су се редовно 

бринули о биљкама у кабинету, а нарочито   о        животињама- корњачи Сунчици, зебама 
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Кићи и Мићи и акваријумским рибама. Израда хербара је спроведена у јуну месецу, и 

најлепши примерци правих и електронских хербара су задржани у школи, као модел за 

наредне генерације. Најзначајнији датуми су се уредно обележавали, што је 

евидентирано у оквиру програма заштите животне средине. 

 

 

 

 

ГЕОГРАФСКА СЕКЦИЈА 

Циљеви и задаци секције: 

Професор биологије 

Весна 

Нерић 

 

 подстицање интерсовања ученика за новим сазнањима, 

 оспособљавање ученика за коришћење различитих извора информација, 

 развијање радозналости и истрживачког духа, 

 развијање картографске писмености, 

 оспособљавање за самосталне истраживање  из области наставе географије. 

 

Литература: 

1. Популарна литература  (часопис Геа, Земља и људи, National geographic…) 

2. Група аутора, Географски атлас за 5. 6. 7. и 8. разред основне школе, 

предузеће за картографију „ Геокарта“ и Завод за уџбенике и наставна 

средства, Београд 2013. 

3. Неме карте света и Европе 

4. Интернет 

Реализација часова географске секције је у потпуности остварена уз поштовање 

интересовања ученика који су изразили интересовање за поједине наставне теме и 

занимљивости којима су посвећени додатни часови рада (геоморфолошке,  

атмосферске и хидролошке промене и последице на Земљи). 

 

 
Марија Митић 
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МЛАДИ ФИЗИЧАР 
 

У раду секције учествовало је 12 ученика шестог разреда и 10 ученика седмог 

разреда. Реализовано је 36 часова секције. На часовима секције су израђена бројна 

наставна средства: осцилаторно клатно, модели површине, запремине, аутомобили на 

електрични, магнетни и механички погон, водене пумпе, подлоге за демонстрацију силе 

трења. При изради наставних средстава вођено је рачуна о рециклажи. Обновљиви извори 

енергије и енергетска ефикасност су обележени предавањима, асоцијацијама, 

презентацијама и уређењем паноа у холу школе. Ученици су се упознали са радом бројних 

научника. Реализована је посета Фестивалу науке „Чуда су свуда око нас“, где су ученици 

шестог, седмог и осмог разреда имали прилику да виде бројне експерименте из 

различитих области природних наука. Ученици шестог разреда су се упознали са животом 

и радом Михајла Пупина у историјском музеју. Након реализоване посете ученици су 

написали реферате и направили плакате о његовом животу и раду. Ученици шестог и 

седмог разреда су учествовали у избору огледа и демонстрацији бројних експеримената из 

физике и хемије будућим првацима. 

Предметни наставник 

Шоргић Марија 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ СЕКЦИЈЕ НАСТАВНИКА ТИО 
 

- Машинска секција - одржано 36 часова 

- Архитектонска секција - одржано 22 часова 

- Саобраћајна секција – одржано 36 часова. 
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Од самог доласка ученика петих разреда па на даље, константно пратимо  

склоности и способности индивидуално ученика, те усмеравамо и предлажемо према 

склоностима, најбољу одговарајућу дисциплину за сваког ученика. 

Овај начин рада се показао у досадашњем раду као практичан и са добрим 

повратним резултатима. Трудимо се да ученике оспособимо да буду технички и 

информатички обучени, развијамо техничко мишљење и вештине у различитим сферама 

живота. Читав низ година, наши ученици су присутни са запаженим резултатима на свим 

такмичењима. Као закључак намеће се стални задатак рада и проширивања захтева 

ученицима опредељених за све техничке дисциплине. 

Општинско такмичење је било одржано 11.3.2017. у ОШ ,, Душко Радовић''. 

Ученици који су учествовали на такмичењу: сви освојили треће место, али се нису 

пласирали на даље такмичење: 

-пети разред: Вивијан Николет Штакић, Теодора Милетић и Миљана Симић, 

-шести разред: Теодора Јовановић, 

-седми разред : Брадић Лука. 

Сви су освојили треће место, али се нису пласирали на даље такмичење: 

Општинско  такмичење  ,,Шта  знам  о  саобраћају''  је  одржано  у ОШ ,,Марко 

Орешковић'' дана 22.04.2017.године и учествовали смо са екипом у саставу: Милица 

Мићић, Игор Станковић, Теодора Мацура, Алекса Марковић. Ученици се нису пласирали 

на даље такмичење. У новембру је расписан наградни тема ,,За сунчану јесен живота“ . 

Такмичење из прве помоћи је одржано 13.05.2017.године у средњој машинској 

школи  на Новом Београду . 

Учествовало је шест ученика на такмичењу (Ема Зејнели, Анђела Антонијевић, 

Тамара Милојевић, Марија Козомара, Ивана Вучковић и Урош Јефтић ) и показали су 

добру обученост за пружање прве помоћи. 

Освојено је седмо место на општини. 

 

Нада Миливојевић, 

Виолета Девић 
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ЕНГЛЕСКА СЕКЦИЈА 
 

У току ове школске године планирано је 36 часова енглеске секције, а реализована 

су 34 часа. Обухваћени су ученици два одељења 3. разреда. Ученици су веома 

заинтересовани и мотивисани за енглеску секцију, 7 ученика редовно долази, остали 

повремено. Настава се одвија у кабинету енглеског језика. На почетку школске године 

договорили смо се о правилима лепог понашања и коришћења речи као што су excuse me, 

thank you, I`m sorry, help yourself, good morning, good bye… 

Ученици су се најпре на секцији упознали са Уједињеним Краљевством, земљама 

које улазе у њен састав као и главним градовима истих. Израдили су заставе земаља 

чланица и изложили их на паноу. Поред Уједињеног Краљевства ученици су пронашли и 

друге земље Европе на карти, кроз разне активности упознали су се са њиховим енглеским 

називима и основним симболима, након чега су слагали слагалицу Европе (НТЦ 

слагалица). Упознали су се са празником „Ноћ вештица“, пореклом и симболима, слушали 

песмице и погледали кратак филм на енглеском у вези са истим, израдили цртеже. У 

оквиру теме „Здрави стилови живота“ ученици су погледали кратак филм на енглеском 

Planning for Good Eating. 

У оквиру теме Божића и Нове године, ученици су најпре погледали кратак филм на 

енглеском језику о Рудолфу, ирвасу са црвеним носом, упознали су се са обичајима 

прославе Божића западних народа а како то ми радимо, израдили су Божићне честитке са 

порукама на енглеском и научили нове речи у вези са кићењем новогодишње јелке. Такође 

су израдили пано у вези са празником Ускрса, а на тему „У сусрет пролећу“, направили су 

пролећне шешире (Spring Hats). 

Јасмина Мијаиловић 
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5. ЦЕЛОДНЕВНА НАСТАВА 

 
ПРВИ РАЗРЕД 

У школској 2016/2017. години два одељења првог разреда су похађала целодневну 

наставу 1-1 и 1-2. Наставу у овим одељењима водила су по два учитеља и сваки од њих је 

предавао следећу групу предмета: један је предавао српски језик, свет око нас, ликовну 

културу и изборни предмет (лепо писање), а други је предавао математику, физичко 

васпитање, музичку културу и грађанско васпитање а један број ученика је ишао на верску 

наставу код наставнице верске наставе. 

Активности које се спроводе у целодневној настави су : 

 Часови редовне наставе 

 Самосталан рад, 

 Исхрана 

 Слободно време 

 Слободне активности 

 Допунски рад 

 Часови одељењске заједнице. 

Поред часова редовне наставе ученици имају организован самосталан и креативан 

рад, који чини саставни део плана и програма целодневне наставе. Распоред часова је 

организован тако да се смењују периоди учења и слободних активности како ученици не 

би били превише оптерећени. У периоду слободног времена деца имају организован  

ручак у школској трпезарији а потом се организују разне активности као што је боравак на 

свежем ваздуху тако и у учионици када временски услови не дозвољавају боравак  

напољу. Прослава рођендана, слушање музике, креативне радионице, организовање 

представа у којим глуме ђаци су само неке од активности где наша деца могу да изразе 

своју креативност. 
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Оно што са сигурношћу можемо да кажемо јесте да је овај вид наставе користан за 

децу који све своје обавезе завршавају у школи а родитељима преостаје само да своје 

слободно време проведу управо у дружењу са својом децом и заједничким активностима. 

 

 
 

ДРУГИ РАЗРЕД 

Светлана Чанчаревић 

 

 

У школској 2016/2017. години два одељења другог разреда су похађала целодневну 

наставу 2-1 и 2-2. Наставу у овим одељењима водила су по два учитеља и сваки од њих је 

предавао следећу групу предмета: један је предавао српски језик, свет око нас, ликовну 

културу и изборни предмет (чувари природе), а други је предавао математику, физичко 

васпитање, музичку културу и грађанско васпитање, а један број ученика је ишао на  

верску наставу код наставнице верске наставе. 

Активности које се спроводе у целодневној настави су : 

 Часови редовне наставе, 

 Самосталан рад, 

 Исхрана, 

 Слободно време, 

 Слободне активности, 

 Допунски рад, 

 Часови одељењске заједнице. 

Поред часова редовне наставе ученици имају организован самосталан и креативан 

рад, који чини саставни део плана и програма целодневне наставе. Распоред часова је 

организован тако да се смењују периоди учења и слободних активности како ученици не 

би били превише оптерећени. У периоду слободног времена деца имају  организован  

ручак у школској трпезарији а потом се организују разне активности као што је боравак на 

свежем ваздуху тако и у учионици када временски услови не дозвољавају боравак  

напољу.  Прослава  рођендана,  слушање  музике,  креативне  радионице,      организовање 
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представа у којим глуме ђаци су само неке од активности где наша деца могу да изразе 

своју креативност. 

Оно што са сигурношћу можемо да кажемо јесте да је овај вид наставе користан за 

децу који све своје обавезе завршавају у школи а родитељима преостаје само да своје 

слободно време проведу управо у дружењу са својом децом и заједничким активностима. 

 

Тина Дујић 

 

6. ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 

 
ПРВИ РАЗРЕД 

 
Основни смисао организовања продуженог боравка у школи је како 

најрационалније организовати време после редовних часова у школи. Ова могућност има 

своје педагошко, психолошко, социјално и економско оправдање. Постоје више 

различитих модела за организовање рада у продуженом боравку. Код нас у школи је 

заступљен следећи модел: 

 редовна настава, 

 ручак, 

 слободне активности, 

 самостални рад/часови учења, 

 слободно време, 

 дежурство. 

Рад у продуженом боравку је у школској 2016/2017. години је започео 01.09.2016. 

Продуженим боравком су обухваћени ученици од првог до четвртог разреда, који су 

распоређени у пет васпитних група и то на следећи начин: 

Задужени наставник Разред и одељење Број ученика 

Милијна Марковић 

Мишић 

1-3 25 
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Драгана Миок 2-3  

Марија Тодоровић 3-1 и 3-2 

Ана Живковић 4-1 

Вања Аврамовић 4-2 

 

 

Први разред 

 
На почетку школске 2016/2017. године одељење 1-3 је стартовало са продуженим 

поравком за двадесет и једног ученика. У септембру се ученичкој групи придружио  

ученик из одељења 1-1 који је на захтев мајке пребачен у одељење 1-3, након тога се у 

октобру прикључио ученик из ОШ „Горња Варош”, а на почетку другог полугодишта су  

се прикључила још два ученика, тако да је одељење 1-3 завршило први разред са двадесет 

и пет ученика укљученим у рад продуженог боравка. 

Током школске пратио се план и програм рада. Сви постављени циљеви и задаци 

веома успешно су остварени кроз наставне садржаје, као и друге слободне активности. У 

потпуности су реализоване све активности везане за наставно градиво. Обавезно је вршена 

провера знања и обнављање по наставним темама. Деца су имала могућност да вежбају и 

утврђују наставне садржаје из свих предмета. Активно су учествовала у раду и била 

мотивисана да већим залагањем дођу до још бољих резултата, покажу већу сигурност и 

бољу примену стечених знања. Домаћи задаци су се радили у тачно одређено време и 

обавезно је проверавана тачност свих задатака. Показало се да је уз одговарајући однос 

према раду, упорност и сталну контролу, успех ученика још бољи. Континуираним радом 

поједини ученици кориговали су повремене пропусте у учењу. Сарадња са разредним 

старешином је веома успешна. Размена информација о домађим задацима и понашању 

ученика, између разредног старешине и учеитеља у боравку, је била свакодневна. Тако  се 
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на најбољи начин пратило напредовање сваког ученика појединачно. Разредни старешина 

је указивало на појединце са којима треба више радити на разликовању слова, техници 

читања, лепшем писању и на оне са којима посебно треба вежбати сабирање и одузимање. 

Слободне активности 

У оквиру продуженог боравка ученици се укључују у разноврсне активности и 

креативне радионице које су реализоване тематски, по месецима. Деца су узимала учешће 

у свим слободним активностима, а нарочито су се истицала у активностима ликовног 

карактера, креативним радионицама и спортско-рекреативним активностима. Панои у 

учионицама и у холу су тематски мењани у складу са потребама и приликама. Ученици су 

активно учествовали у свим ваннаставним активностима, а у оквиру организације 

културног програма школе, учествовали су на продајној изложби радова, која је 

организована на крају школске године. Новац који је том приликом зарађен одељење 1-3 

ће потрошити за куповину прибора за Ликовну културу и креативну радионицу за следећу 

школску годину. 

Слободно време 

Учење у групама, разне друштвене и такмичарске игре, плес, песма, гледање 

занимљивих емисија и цртаних филмова, цртање, одмор на ваздуху, дружење са 

вршњацима и учитељима, помагање у учењу и позитивна атмосфера, учинили су боравак 

пријатним амбијентом за рад, игру и опуштање у школи. Захваљујући лепом времену, 

многе активности су извођене у школском дворишту. Деца су показала посебно 

интересовање и мотивисаност за креативне радионице и активности забавног карактера. 

Дежурство 

У оквиру продуженог боравка организовано је дежурство за ученике у периоду од 

16:30 часова до 17:30 часова. Сви ученици који остају након 16:30 остају са дежурним 

учитељем у дежурној учионици, или напољу, уколико временске прилике дозвољавају при 

чему се води рачуна да ученици који нису стигли да заврше своје домаће задатке заврше 

све до доласка родитеља по њих. 
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Стручно усавршавање и напредовање учитеља у продуженом боравку 

 

Учитељи задужени за рад продуженом боравку су присуствовали на 

Акредитованим програмима стручног усавршавања, као и на осталим облицима стручног 

усавршавања, што је заведено у посебном извештају за стручно усавршавање и 

напредовању. 

Сарадња са родитељима 

Сарадња са родитељима је била свакодневна и реализовала се на више начина: 

присуствовањем родитељским састанцима, индивидуалним разговорима и слањем порука 

родитељима, било да су у питању похвале или покуде. Свака промена у понашању или у 

раду деце пријављена је родитељима. Већину ученика треба похвалити за веома успешно 

савладане све наставне садржаје, активно учешће у раду, дружењу и примерно понашање. 

Извештај подноси: 

Милијана Марковић Мишић 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 
 

За остајање деце у продуженом боравку на почетку школске године изјаснио се 18 од 21 

родитеља одељења 23. У другом полугодишту уписана је још једна ученица Лила 

Станојевић, која је остајала у продуженом боравку. 

Продужени боравак почињao je по завршетку наставе, oд понедељка до среде од 13:30, а 

четвртком и петком од 12:35 и трајao док деца не оду кући, углавном до 17:00, с тим што 

су ученици који остају после 16:00 остајали са дежурном учитељицом у учионици у којој 

се одржавала настава Руског језика. 

Време које су деца проводила у продуженом боравку било је испуњено самосталаним 

радом ученика, слободним активностима-креативним радионицама и активностима у 

слободном времену. 

Будући да је већи број ученика одлазио из боравка у 15:05, односно у 16:00 часова 

распоред дневних активности, на предлог родитеља, био је прилагођен томе, тако да су 

слободно време ученици имали после ручка и једног часа самосталног рада. Оваква 

организација активности омогућила је да готово сви ученици заврше домаћи задатак у 

боравку. 
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Слободно време ученици су проводили у школском дворишту кроз слободно дружење, 

шетње и организоване елементарне игре или у учионици кад временски услови нису 

дозвољавали боравак напољу. Акценат је био на развијању социјалиизације,  толеранције  

и узајамног поштовања. 

Организовале су се разне слободне активности- социјално-друштвене, музичке, драмске, 

ликовне и спортске игре . Ове активности имале су првенствено рекреативно-забавни и 

стваралачки карактер, а биле су усмерене на олакшавање социјализације деце као и на 

усвајање корисних и интересантних садржаја. Теме за слободне активности пратиле су 

годишња доба, празнике и друге важне датуме. 

Значајан допринос својим ангажовањем ученици из боравка дали су: 
 

-на приредби 09.06.2017. која је организована поводом краја школске године и 
 

- на продајној изложби поводом Дана школе. 
 

Већина ученика усвојила је радне и хигијенске навике и углавном су самостални у раду. 

За једну групу ученика потребна су стална подстицања , додатна објашњења и честе 

корекције у раду. Док се са овом групом ученика ради на корекцији, остали ученици 

самостално или у пару раде додатне задатке за увежбавање градива или понуђене ликовне 

активности. Врло радо су помагали једни другима у раду. Дисциплинских проблема није 

било. 

Родитељи и деца су врло задовољни радом и активностима  у боравку. 
 

Драгана Миок 

 

 

VIII СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ 

 
Годишњи извештај о реализацији планираног стручног усавршавања и 

напредовања на нивоу разредне наставе 

 

На основу исказаних личних планова професионалног развоја наставника и 

стручних сарадника, али и на основу резултата самовредновања и вредновања квалитета 
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рада установе, анализе постигнутих резултата, школа је за школску 2016/2017. годину 

установила потребе, компетенције и приоритете за стручно усавршавање. 

Компетенција које је потребно унапређивати: 

 К3 – компетенције за подршку развоју личности ученика и 

 К4 – компетенције за сарадњу и комуникацију. 

За школску 2016/2017. годину, на нивоу разредне наставе, планирано је стручно 

усавршавање наставника у установи и ван установе кроз похађање одобрених програма 

обуке и стручних скупова, одржавање угледних часова са анализом и дискусијиом и кроз 

предавања наставника који су похађали семинар уз обавезу да усвојено знање пренесу 

колегама на стручним састанцима у школи. 

Ван установе, планирано је стручно усавршавање учитеља кроз семинаре, и то: 

 семинари  из Каталога за школску  2016/2017. Завода  за  унапређивање 

образовања и васпитања, за компетенције  К2, К3 и К4; 

 Зимски сусрети учитеља; 

 Водич за час одељењског старешине; К3, приоритет 6 и 7 

 Подршка тимовима за заштиту деце/ученика од насиља – транспарентно не 

против насиља К3; 1, 2. 

Компетенције: 

 К1 – за наставну област, предмет и методику наставе, 

 К2 – за поучавање и учење, 

 К3 – за подршку развоју личности ученика, 

 К4 – за комуникацију и сарадњу. 

У овој школској години реализовано је следеће: 

 Осмог   октобра   2016.   у  просторијама   наше   школе   одржан   је семинар 

„Чаробни свет музике” (обука учитеља за рад са одељењским хором – К1, П1, каталошки 

број 759). Учитељи су знања стечена на том семинару вишеструко искористили – 1. 

децембра  2016.  у  склопу    пројекта  „Певајмо    сви“  одржани  су  наступи  одељењских 
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хорова наше школе на школској приредби, а 8.  децембра  2016. одељенски хорови 

представили су се на смотри хорова у Дечијем културном центру. 

 Учитељи првог и другог разреда успeшно су организовали и реализовали 

једнодневну екскурзију 24. октобра 2016. - Салаш Катаи  Мали Иђош, а истог дана 

учитељи трећег и четвртог разреда организовали су и реализовали једнодневну  

екскурзију: Јагодина – Свилајнац. 

 Сви учитељи организовали су две посете: гледање анимираног филма „Ко се 

боји   вука  још”   у  биоскопу  „Фонтана”   03.10.2016.  и  гледање  позоришне    представе 

„Aвантуре   до   чаробњака   из  Оза”,  22.11.2016. Учитељи   првог   и  другог  разреда 

реализовали су и гледање луткарске представе „Палчић”, 22. 12. 2016. 

 30. децембра 2016. у нашој школи одржан је новогодишњи маскембал који 

су организовали учитељи. 

 Учитељица Зорана Лучић је 1. децембра 2016. одржала угледни час из 

Српског језика (наставна јединица „Неће увек да буде први”). Часу су присуствовали 

Дајана Тркуља као ментор и учитељица Гроздана Павићевић. 

o Учитељица Тина Дујић одржала је угледни час из Српског језика (наставна 

јединица „Упитне 

o реченице”) 5. октобра 2016. Часу је присуствовала учитељива Лидија 

Булатовић као ментор. 

 Учитељи другог, трећег и четвртог разреда припремали су ученике за 

учешће на Школском такмичењу из математике. и једним делом су реализовали 

такмичење (организација такмичења за други разред и дежурства учитеља). 

 Учитељица Гроздана Павичевић учествовала је у припреми, организацији и 

реализацији  приредбе поводом школске славе, Светог Саве. 

 Јануарски сусрети учитеља одржани су 28.01.2017. Наши учитељи били су  

на следећим радионицама: 

o „Радионичарски родитељски састанци” 

o „Комплексна метода” 

o „Оцењивање у функцији мотивације ученика” 
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o „Усавршавање  у установи до професионалне заједнице” 

o „Анализа примене у настави уџбеника за основну школу” – приказ уџбеника 

 Сви учитељи су током фебруара и марта припремали ученике за 

међународно такмичење из математике „Кенгур без граница“. 

 Организовање одласка – гледање анимираног филма „Певајмо” – 24. 2. 2017. 

 У просторијама наше школе, 11.03.2017. одржан је семинар „Физички 

активнији ученици, здравије одрастање, квалитетније школе” у организацији Друштва 

педагога физичког васпитања Војводине. 

 Сви учитељи су 15. марта 2017. дочекали предшколце на „Отвореним 

вратима школе”; 15. маја 2017. припремали су и реализовали приредбу поводом Дана 

школе; 17. маја 2017. организовали и реализован одлазак ученика у позориште и гледање 

представе „Цар је го“; у јуну су организовали и реализовали продајну изложбу и приредбе 

за родитеље. 

 Учитељи су похађали семинар „Интеракцијом ученика и наставника до 

сложенијих затева у математици” који је одржан 01.04.2017. у ОШ „Душко Радовић” на 

Новом Београду. 

 17. и 18. јуна 2017. учитељи су присуствовали стручном скупу на ХХХI 

Сабору учитеља Србије, тема „Унапређивање наставне праксе кроз размену 

професионалних искустава”. 

 Угледни часови одржани у другом полугодишту: 

o Александра Станишић (Математика): Одузимање десетица од двоцифреног 

броја  

o Јасна Јовановић (Свет око нас): Разлике и сличности међу живим бићима 

o Зорана Лучић (Математика): Сабирање и одузимање до 20 – утврђивање 

o Гроздана Павићевић и Лидија Булатовић (Математика): „Мерење времена“ 

o Милена Минић и Тина Дујић (Свет око нас): Мерење времена 

o Светлана  Шкеровић  и  Сузана  Раичевић  (Природа  и  друштво):  Ливада  и 

пашњак -  полупрограмирана настава 
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o Вања Анђелковић  и Дајана Тркуља: Природа и друштво - Србија Немањића 

- како се живело у држави Немањића; Физичко васпитање - „Трим трчање различитим 

темпом“ 

o Учитељи су присуствовали угледним часовима својих колега. 

o У јуну су учитељи организовали и реализовали продајну изложбу као и 

завршне приредбе за родитеље, а поједини учитељи су били ангажовани на спровођењу 

завршног испита. 

Извештај поднела: 

Вања Анђелковић 

Табеларни приказ сртучног усавршавања учитеља 

 

Име и презиме: Семинари у 

установи: 

Семинари ван 

установе: 

Приказ књиге: 

Дајана Тркуља Извођење угледних 

часова; 

Асистент – 

помоћник у 

припреми часа; 

Присуство 

излагањима колега; 

Приказ наученог на 

семинару; 

Присуство 

угледним 

часовима; 

Излагање са 

стручних 

усавршавања са 

обавезном 

дискусијом и 

Семинари - Каталог за 

шк.2017/2018., ЗОУВ, за 

компетенције К2 , К3 и 

К4; 

 
Учитељи су похађали 

семинар „Интеракцијом 

ученика и наставника до 

сложенијих затева у 

математици” који је 

одржан 01.04.2017. у ОШ 

„Душко Радовић” на 

Новом Београду. 

 

17. и 18. јуна 2017. 

учитељи су присуствовали 

стручном скупу на ХХХI 

Сабору учитеља Србије, 

тема „Унапређивање 

наставне праксе кроз 

размену професионалних 

искустава”. 

 

Јелена Вујиновић  

Милена Минић Приказ књиге 

(Даријуш Хентковски, 

Из школе: Да ли 

ученика пустити с 

ланца, CLIO, Београд, 

2005. ) 

Милијана 

Марковић Мишић 
Приказ књиге 

(Крстивоје 

Шпијуновић, 

Рационализација рада 

у комбинованом 

одељењу, Учитељски 

факултет, Ужице 

2003.) 

Тина Дујић  
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Марија Марковић анализом; 
 

Рад са ментром/Рад 

са приправником, 

студентом; 

Реализација 

наставе и 

консултација у 

присуству ментора; 

Организовање 

одласка ученика у 

биоскоп, 

позориште, 

концерте, на 

спортске и 

културне 

манифестације; 

Стручне посете 

дефинисане 

Развојним планом 

установе- 

Организација 

екскурзије; 

Писање извештаја; 

Презентовање у 

установи; 

Организација и 

реализација наставе 

у природи 

Јануарски сусрети 

учитеља одржани су 

28.01.2017 

„Радионичарски 

родитељски 

састанци” 

„Комплексна метода” 

„Оцењивање у 

функцији мотивације 

ученика” 

„Усавршавање у 

установи до 

професионалне 

заједнице” 

„Анализа примене у 

настави уџбеника за 

основну школу” – 

приказ уџбеника 

 
 

11.03.2017. одржан 

је семинар 

„Физички активнији 

ученици, здравије 

одрастање, 

квалитетније 

школе” у 

организацији 

Друштва педагога 

физичког васпитања 

Војводине. 

 

Вања Анђелковић  

Драгана Миок  

Александра 

Станишић 

 

Јасна Јовановић  
Приказ књиге 

 

(Јоцић,Зорица, Језичко 

стваралаштво 

ученика у настави 

граматике, 

Учитељски факултет, 

Београд, 2007.) 

Александра 

Ваиљевић 

 

Светлана 

Чанчаревић 

 

Зорана Лучић  

Гроздана 

Павићевић 

 

Лидија Булатовић  

Нада Бунчић  

Сузана Раичевић  

Светлана 

Шкеровић 
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Врста 

стручног 

усавршавања 

 
Teма 

 

Предмет 
 
Разред 

 
Облик 

 
Реалозатор/и 

 

Угледни час 
Одузимање десетица од 

двоцифреног броја 
Математика Први разред 

 Александра 

Станишић 

 

Угледни час 
Разлике и сличности 

међу живим бићима 

Свет око 

нас 
Први разред 

 Јасна 

Јовановић 

 

Угледни час 
Сабирање и одузимање 

до 20- утврђивање 
Математика Први разред 

 
Зорана Лучић 

 
 

Угледни час 

 
Мерење времена 

 
Мтематика 

 
Други разред 

 Гроздана 

Павићевић и 

Лидија 

Булатовић 

 

 

 
Угледни час 

 

 
 

Мерење времена 

 

 
Свет око 

нас 

 

 
 

Други разред 

Метода 

разговора, 

метода 

демонстрациј 

е, метода 

писаних 

радова 

 

 
Милена Минић 

и Тина Дујић 

 
Угледни час 

 
Ливада и пашњак 

 

Природа и 

друштво 

 
Трећи разред 

Полупрограм 

ирана настава 

Амбијентална 

настава 

Светлана 

Шкеровић и 

Сузана 

Раичевић 

 
 

Угледни час 

 

Србија Немањића- како 

се живело у држави 

Немањића 

 
Природа и 

друштво 

 
Четврти 

разред 

Програмирана 

настава 

Индивидуалн 

и рад, 

рад у пару 

 

Вања 

Анђелковић и 

Дајана Тркуља 

 
Угледни час 

 

Трим трчање 

различитим темпом 

 

Физичко 

васпитање 

 

Четврти 

разред 

Амбијентална 

настава, 

рад у пару, 

рад у групи 

Вања 

Анђелковић 

Дајана Тркуља 

Угледни час Неће увек да буде први 
Српски 

језик 
Први разред 

Драматизациј 

а 
Зорана Лучић 
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Извештај о стручном усавршавању на крају школске 2016/2017. 

године 

 
На основу исказаних личних планова професионалног развоја наставника и 

стручних сарадника, али и на основу резултата самовредновања и вредновања квалитета 

рада установе, анализе постигнутих резултата , школа је за школску 2016/2017. годину 

установила потребе, компетенције и приоритете за стручно усавршавање. 

Компетенција које је потребно унапређивати: 

- К3 – компетенције за подршку развоју личности ученика и 

- К4 – компетенције за сарадњу и комуникацију. 

 

За школску 2016/2017. годину планирано је стручно усавршавање наставника у 

установи и ван установе кроз похађање одобрених програма обуке и стручних скупова, 

одржавање угледних часова са анализом и дискусијиом и кроз предавања наставника који 

су похађали семинар уз обавезу да усвојено знање пренесу колегама на стручним 

састанцима у Школи. 

 

Ван установе, планирано је стручно усавршавање кроз семинаре, и то: 

 
- семинари  из Каталога за школску  2016/2017. Завода  за  унапређивање 

образовања и васпитања, за компетенције  К2, К3 и К4; 
- Зимски сусрети; 

Поред угледних часова и семинара, наставници су учествовали и на различитим 

скуповима, трибинама, посечивали угледне часове, припремали децу за такмичења, 

учествовали у организацији отворених врата за прваке као и организацији школских 

приредби. 

 
 2.  Одржавање угледних часова са дискусијом и анализом: 

 
 

У току школске године Годишњим планом је  предвиђено укупно 8 угледних 

часова. Реализовано је  6 угледних часова из предмета: 

Српски језик – Сузана Кићановић у 7. разреду „Народне пословица“ 

Биологија – Весна Нерић у 5. разреду „Подела живота света на 5 царстава“ 
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Српски језик - Радмила Орељ  у 8. разреду  „Хиландар –мотив и симбол“ 

Хемија – Марија Шоргић у 8. разреду „Звук, карактеристике звука и звучна резонанција“ 

Историја – Весна Б. Кремењак у 7. разреду „Просветитељи“. 

Музичка култура - амбијентална настава „Народна традиција“  24.5.2017. у 5. Разреду 

 

Планирано је више угледних часова, али нису сви реализовани. Разлози за то су углавном 

били објективне природе : техничк проблеми (интернет није радио), спреченост 

наставника,објективне околности.... 
 

 СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У УСТАНОВИ 
 

Табеларни приказ стручног усавршавања наставника предметне наставе 
 
 

Врста 

стручног 

усавршавања 

 
Teма 

Време 

реализације 

 
Облик 

 
Ниво 

 
Реалозатор/и 

 

Угледни час 
„Хиландар –мотив и 

симбол“ 
јануар презентација 

ОЗ осмог 

разреда 
Радмила Орељ 

 

Угледни час 
„Народне пословице“ новембар презентација 

ОЗ седмог 

разреда 

Сузана 

Кићановић 

 

Угледни час 
„Подела живота света 

на 5 царстава“ 
октобар презентација 

ОЗ петог 

разреда 
Весна Нерић 

 
Угледни час 

„Звук, карактеристике 

звука и звучна 

резонанција“ 

 

септембар 
 

презентација 
ОЗ осмог 

разреда 

Марија 

Шоргић 

 

Угледни час 
„Просветитељи“ децембар презентација 

ОЗ седмог 

разреда 

Весна Б. 

Кремењак 

 

Угледни час 
 

Народна традиција 
 

мај 
 

презентација 
ОЗ петог 

разреда 

Александра 

Тасић 

Адамовић 

Угледни час      

 

 
 

 СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ НАСТАВНИКА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ 

 

 

У школи су, према Годишњем плану школе семинари за све наставнике и стручне 

сараднике планирани за друго полугодиште. Наставници који су у првом полугодишту 

ишли на семинаре су: 
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Име и 

презиме 

Назив семинара Датум Организатор Број 

сати 

Начин 

учествовања 

Марија 

Митић 

„Економско- 

географски садржаји 

у средњим школама“ 

К2 

октобар Економски 

факултет 

8 сати присуство 

Дејан 

Ранић 

„Могућности  за 

унапређивање 

сарадње и тимског 

рада у установи“ К4 

новембар Центар за 

стручно 

усавршавање, 

Кикинда 

8 сати присуство 

  

Курс WordPress 

Мај-јуни Универзитет у 

Београду, 

школа рачунара 

„Винча“ 

18 присуство 

Александра 

Т. 

Адамовић 

„Певајмо сви“ – рад 

са одељенским 

хоровима 

септембар  8 сати присуство 

 „Чаробни свет 

музике“, обука 

учитеља за рад са 

одељењским хором, 

каталошки број 

семинара 759, К1, 

приоритетна област 

1, 8 сати 

Септембар- 

март 

 
 

Издати 

сертификати од 

стране ЗУОВ-а, 

учесницима 

семинара 

 реализатор 

Горгина 

Тешић 

„Школска спортска 

гимнастика; 

усавршавање 

наставника    за 

реализацију   новог 

програма    за 

олимпијски  циклус“ 

К2 

29.10.2016 ОШ „Филип 

Вишњић“ 

8 сати присуство 

Сандра 

Онимус 

„Инклузивно 

образовање и 

индивидуални 

образовни план“, К2 

29- 
30.10.2016 

ПБШ 
„Димитрије 

давидовић“ 

16 
сати 

присуство 

 „Стандарди 

постигнућа  и 

наставни програми 

као  главне  смернице 

18.3.2017. ОШ „Младост“ 8 сати присуство 
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 за обликовање 

наставе  страних 

језика“ К1 

    

Весна 

Нерић 

„Школа ручног 

ткања“ 

5- 

6.11.2016. 
ОШ „Бранко 

Радичевић“ 

16 

сати 

присуство 

Весна 

Бојичић 

Кремењак 

„Нове технологије у 

образовању“ 

9- 

11.2.2017. 
British Council 3 сата присуство 

Јагода 

Бранковић 

„Основе савременог 

библиотекарства за 

школске библиотеке“ 

К1 

26.1.2017.  8 сати присуство 

Радмила 

Орељ 

„ Јачање 
професионалних 

капацитета 

запослених, нарочито 

у области 

иновативних метода 

наставе и управљања 

одељењем“ 

9- 

11.2.2017. 
Републички 

зимски семинар 

24 

сата 

присуство 

 „Унапређење 

компетенција 

наставника  за 

примену садржаја из 

области родне 

равноправности“ К3 

3.6.2017. Форум педагога 

Београда 

8 сати присуство 

 „Књижевна 

олимпијада“ 

април ОШ „Исидора 

Секулић“ 

4 сата присуство 

 „Књижевна 

олимпијада“ 

март ОШ „Надежда 

петровић“ 

4 сата присуство 

Наташа 

Тришић 

„Водич за васпитаче/ 

Породица у вртлогу 

дроге“ 

    

 „Рад са тешким 

родитељима“ 

    

Ивана 

Фируловић 

Интеракцијом 

ученика и наставника 

до сложенијих 

захтева у математици 

1.4. 2017. ОШ „Душко 

Радовић“ 

Београд 

8 сати присуство 

 Мотивисање и 

развијање 

интересовања за 

13.5.2017. Математичко 

друштво 

''Архимедес '' 

2 сата присуство 



ОШ „Иван Гундулић” Нови Београд - Годишњи извештај о раду школе 2016/17. 

210 

 

 

 

 
 

 учење математике     

Светлана 

Равић 

„Стандарди 

постигнућа   и 

наставни  програми 

као главне смернице 

за обликовање 

наставе   страних 

језика“ К1 

18.3.2017. ОШ „Младост“ 8 сати присуство 

 

 

 

 

IХ ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И 

ЕВАЛУАЦИЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ 

ПЛАНА РАДА 

 
Годишњи план рада школе сачињени је у складу са прописима. 

 

Структура и садржај омогућили су синхронизовано и конкретно остваривање планираних 

активности без стихијности и импровизације у раду. 

Елементи школског програма, развојног плана и годишњег плана рада школе међусобно  

су усклађени. 

Остваривање програмских задатака праћено је током године: самоконтролом свих 

запослених, увидом у педагошку документацију и рад задужених наставника,педагога и 

директора,анализом реализације садржаја програма на нивоу стручнихоргана школе и 

подношењем извештаја . 

На основу праћења и из извештаја произлази да су успешно обављене све планом 

предвиђене активности везане за реализацију образовно-васпитног рада школе. 

Активности предвиђене Годишњим планом рада школе усмеравају рад у текућој школској 

години што је добар начин планирања, а задаци у потпуности операционализовани кроз 

различите планове рада. 
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Планови стручних органа школе међусобно су усаглашени, планиране су стручне тема и 

дискусије као и међусобне посете часова. 

Годишњи извештај о раду школе је прегледан и садржи пуно података, а извештаји о 

реализованим активностима садрже критички осврт, што је добра основа за планирање у 

следећој школској години. 

Годишњи план рада школе није усмерен на задовољавање потреба ученика и није 

прилагођен специфичностима одељења. 

На основу анализе Извештаја тима за спољашње вредновање током школске 

2016/2017. године предузимане  су мере за отклањање  уочених слабости. 

Годишњи извештаји стручних већа и тимова допуњени су критичким освртом и 

предложене су мере за унапређивање рада. 

Из свих извештаја о раду у претходној години извучене су мере за унапређивање 

рада којима је допуњен Годишњи план рада за следећу школску годину. 
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Београд, 

15. 09. 2017. 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
 

 

Иван Thирић Сузана Раичевић 


